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НА ПОМ Е Н Е  К О Р И С Н ИЦ ИМА  

Свеска Команда места слободног краљевског града Новог Сада (1941), Град-
ско начелство слободног краљевског града Новог Сада (1941-1944) и Велики жупан 
слободног краљевског града Новог Сада (1941-1944) из едиције Научно-информа-
тивна средства о архивској грађи Историјског архива Града Новог Сада садржи 1652 
аналитичка описа, која су одабрана из аналитичких инвентара наведених архивских 
фондова.  

У предговору су дате историјске белешке за сва три архивска фонда и основне 
карактеристике садржаја архивске грађе у фондовима. У централном делу публика-
ције, у којем се налазе аналитички описи, дат је редни број аналитичког описа, затим 
је наведен број фонда (Ф. 228, Ф. 259 и Ф. 260), регистратурска ознака предмета у го-
дини хронолошки, инвентарна јединица у којој је предмет одложен (нпр. кут. 313) и 
одељење у коме је предмет настао (нпр. Лекарски уред). Испод сваког аналитичког 
описа у доњем левом углу наведен је податак о језику у предмету. У десном доњем 
углу наведен је податак о броју листова у предмету.  

На крају публикације налазе се Именски, Географски и Предметни регистар. 
Бројеви поред одреднице у регистрима означавају редне бројеве аналитичких описа 
у свесци.  

С К Р А Ћ Е Н И Ц E  

 и. - италијански језик 
 кут. - кутија 
 Л. - лист 
 м. - мађарски језик 
 н. - немачки језик 

 п. - пенге  
 р. - румунски језик 
 с. - српски језик 
 слов. - словеначки језик 
 ф. - француски језик 
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ПРЕДГОВОР 

Ф. 228 КОМАНДА МЕСТА СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА  
(UJVIDÉKI VÁROSI KATONAI PARANCSNOKSÁG) 

Архивски фонд број 228 КОМАНДА МЕСТА СЛОБОДНОГ КРАЉЕВ-
СКОГ ГРАДА НОВОГ САДА садржи архивску грађу из 1941. године и при-
пада групи фондова од великог значаја који се чувају у Историјском архиву 
Града Новог Сада. Архивска грађа у фонду је мањим делом сачувана. После 
регистртурског сређивања архивског фонда остало је 0,60 м1 архивске грађе. 
Списи су сложени хронолошки по регистурској ознаци. Архивска грађа у 
фонду је на мађарском језику, а поједини предмети су на српском језику. Да 
би ову вредну архивску грађу приближили истраживачима, израђена су науч-
но обавештајна средства: сумарни инвентар и аналитички инвентар. Сумарни 
инвентар је израдила Ерика Кокаи, архивски помоћник, аналитичке описе 
архивске грађе на мађарском језику израдио је Милован Цветановић, виши 
архивиста. Све аналитичке описе из овог фонда одабрала је Тања Вељковски, 
архивиста. Историјску белешку и пратећи информативни апарат, Именски, 
Географски и Предметно-тематски регистар израдила је Тања Вељковски.  

О с н о в н е  к а р а к т е р и с т и к е  с а д р ж а ј а :   

Издавање дозвола за рад трговцима и занатлијама, наредбе виших вој-
них органа у вези са нормализацијом живота у граду, дозвола и забрана рада 
разних друштава, положај Срба и Јевреја у условима окупације, забрана из-
лажења појединих листова, извештаји жандармерије.  

И с т о р и ј а т  т в о р ц а  ф о н д а  

Мађарска након Априлског рата настоји да што пре конституише ефи-
касан политички систем на окупираној територији. Шеф мађарског генерал-
штаба Хенрих Верт, 11. априла 1941. године, у поверљивој наредби војно-
-управног карактера бр. 1 обзнанио је да је по заповести врховног командан-
та преузео вршење врховне власти у окупираним крајевима у које уводи Вој-
ну управу. С обзиром да се у наредби говори о окупираним крајевима, гене-
рал Хеслењи у наредби од 16. априла 1941. наредио је да се израз окупирани 
крајеви замени изразом освојени крајеви, јер се говори о ослобођеним краје-
вима који су одувек историјски припадали Угарској држави.1 

                                                 
1 Мила Чобански, Звонимир Голубовић, Живан Куманов, Нови Сад у рату и револуцији, Нови 
Сад 1976, књ. I, 308–325; (у даљем тексту Нови Сад у рату и револуцији), Александар Касаш, 
Мађари у Војводини 1941–1946, Нови Сад 1996, 31(у даљем тексту Мађари у Војводини). 



 6 

Уласком мађарских трупа у Нови Сад, 13. априла 1941. године устроје-
на је градска Војна команда као првостепени орган власти. Градске команде 
формиране су још у Суботици, Сомбору, Кањижи и Сенти. Функцију друго-
степеног органа власти врши Команда војно-управне групе мађарске Јужне 
армије, на челу са Белом Новаковичем. Командант војно-управне групе био је 
директно подређен команданту III мађарске армије на челу са Елемер Горон-
ди Новаком. За команданта Војне управе у Новом Саду постављен је генерал 
Ференц Бајор. Команданти градова по правилу су били генерали.2 

Кадровска структура Војне управе била је унапред формирана у Будим-
пешти. Официрски кор су чинили проверени и национално поуздани елемен-
ти, највећим делом пензионисани са великим искуством, а сада из национал-
них потреба поново ангажовани. С тога је у Нови Сад из Будимпеште, 18. 
априла 1941. године послат др Миклош Нађ. Он је стављен на располагање 
комаданту града Ференцу Бајору.  

Сви грађански референти у органима Војне управе града били су моби-
лисани као војни обвезници и сматрани су војним лицима.  

Судску функцију на територији под Војном управом вршили су и над 
цивилним лицима искључиво војни судови, који су примењивали одредбе 
мађарског кривичног права. У грађанским парничним и ванпарничним споро-
вима градски команданти су били овлашћени да делегирају судије из редова 
грађанских лица. Рад су могли продужити само они адвокати и јавни бележ-
ници, чији је захтев повољно решен и који су положили заклетву војном ко-
манданту града. Послове који су претходили суђењу (хапшење, спровођење и 
ислеђивање) вршили су органи безбедности при војним командама, а делом 
територијално подручни органи жандармерије и полиције. Редарствену служ-
бу градски команданти обављају путем жандармерије. Структура жандарме-
рије се саображава војној организацији. Полицијске испоставе на територији 
под Војном управом формиране су само у местима у којима ће полицијска 
власт постојати и након укидања Војне управе. Испостава мађарске полици-
је формирана је и у Новом Саду.3 

Комадант града Ференц Бајор у сарадњи са Ђулом Крамером, форми-
рао је 20. априла 1941. године саветодавно тело ОДБОР ДЕСЕТОРИЦЕ. Саве-
тодавно тело Одбор издаје двовласничке дозволе и уверења о тзв. Верности 
народа. Деликатну улогу Одбор десеторице је одиграо при постављању по-
вереника власти у оним привредним предузећима, удружењима и установа-
ма чији су власници Срби или Јевреји били поубијани или протерани из гра-
да. Одбор је постављао повереника власти и у оним предузећима у којима је 
власник присутан, али је био непоуздан са националног гледишта.4 

                                                 
2 Јосип Мирнић, Систем фашистичке окупације у Бачкој и Барањи, Зборник Матице српске 
за друштвене науке св. 35/1963, 6–8. 
3 Исто. 
4 Записник са саслушања Ђуле Крамера у Одељењу ОЗНЕ за Војводину, у Стенографски 
записници суђења главноодговорнима за рацију у Јужној Бачкој 1942. године, (приредио 
Александар Касаш), Нови Сад 2008, 54–63. 
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После поновљених жалби Немаца да су запостављени у власти Ференц 
Бајор је у мају 1941. године формирао Одбор од 25 лица у који су ушли сви 
чланови Одбора десеторице, затим још седам Мађара и девет Немаца. Улога 
овог одбора била је слична градском већу.  

Укидањем Војне управе 16. августа 1941. године престао је са радом 
творац фонда. Власт је предата цивилној управи.  

Ф. 259 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА 

1941-1944.  
(UJVIDÉKI SZOBAD KIRÁLY THJ. VÁROS POLGÁRMESTERЕ) 

Архивски фонд број 259 ГРАДСКО НАЧЕЛСТВО СЛОБОДНОГ КРА-
ЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА садржи архивску грађу која обухвата пе-
риод од 1941. до 1944. године и припада групи фондова од великог значаја 
који се чувају у Историјском архиву Града Новог Сада. Архивска грађа у 
фонду је већим делом сачувана. После регистртурског сређивања архивског 
фонда остало је 21, 87 м1 архивске грађе. Списи су сложени по регистурској 
ознаци, хронолошки у оквиру одељења. Архивска грађа у фонду је на мађар-
ском језику, а поједини предмети су на српском, немачком, словеначком је-
зику. Да би ову вредну архивску грађу приближили истраживачима, израђе-
на су научно обавештајна средства: сумарни инвентар и аналитички инвен-
тар. Сумарни инвентар је израдила Ерика Кокаи, архивски помоћник, анали-
тичке описе архивске грађе на мађарском језику израдио је Милован Цвета-
новић, виши архивиста. Све аналитичке описе за ову свеску одабрала је за 
издавање Тања Вељковски, архивиста. Историјску белешку и пратећи инфор-
мативни апарат, Именски, Географски и Предметно-тематски регистар изра-
дила је Тања Вељковски.  

О с н о в н е  к а р а к т е р и с т и к е  с а д р ж а ј а :   

Дозволе за отварање занатлијских радњи и трговина, пријавни листови 
занатлија и трговаца, дозволе за изградњу кућа, конфискација земљишних 
поседа, трговачких и занатских радњи од Јевреја и њихово издавање у закуп 
политички поверљивим особама, питања у вези са имовином удружења која 
су престала са радом, уверења о завичајности и држављанству, именовања 
градских службеника, платни спискови запосленог особља, организација кон-
троле промета животних намирница, пријављивање приноса са имања преко 
50 јутара, извештаји о здравственом стању становништва, појаве заразних бо-
лести, извештаји о стању сточног фонда и др.  

И с т р о р и ј а т  т в о р ц а  ф о н д а  

Творац фонда је почео са радом након укидања Војне управе. Процес 
укидања Војне управе у Бачкој започиње доношењем поверљиве наредбе 
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војно-упраног карактера бр. 35 од 4. августа 1941. године. Мађарска влада је 
тиме најавила увођење грађанске управе и инкорпорирање Делвидека у ма-
ђарски државноправни систем за 16. август 1941. године. Примопредаја изме-
ђу војних и цивилних власти требала је да се изврши до 23. августа, а у му-
ниципалним градовима је тај рок продужен на 30. август. Ликвидација Војне 
управе требала је да се заврши до 6. септембра, а 3. септембра 1941. године 
требало је да престане и војно кривично суђење над грађанским лицима.5 

Процес успостављања цивилне управе схватао се као легитиман чин и 
наставак неправедно укинутог континуитета мађарске државности на про-
сторима који су увек припадали круни Светог Иштвана. С тим у вези је усво-
јен законски предлог о уједињењу и прикључењу повраћених територија ма-
ђарској држави. Припреме за успостављање цивилног административног апа-
рата започете су још у време функционисања Војне управе. Мађарска влада 
је 27. јула 1941. године наредбом бр. 5440/1941 МЕ вратила на окупираним 
просторима некадашње административно разграничење по жупанијама и 
статусе муниципалних градова. Територија Бачке је враћена у састав Бач-
-Бодрошке жупаније, сем Хоргоша који је прикључен Чонградској жупанији, 
у којој се налазио до 1918. године. Статус муниципалних градова је враћен 
Сомбору, Суботици и Новом Саду са посебним привилегијама, а Кањижи и 
Сенти статус жупанијских градова.6 

Одлуком министра унутрашњих послова Керестеш Фишера, која је сту-
пила на снагу 25. септембра 1941. године, жупаније су подељене на срезове, 
при чему су именовани и срески и општински државни чиновници.  

На основу уредбе министра унутрашњих послова у Новом Саду је име-
нована законодавна комисија која је имала 56 чланова, у тај број нису урачу-
ната она лица која су по свом положају или стручности била чланови законо-
давне комисије. Чланове законодавне комисије одређивао је министар уну-
трашњих послова из редова становништва муниципије.  

Све док се не изаберу законодавне комисије и општинска представниш-
тва по редовним прописима, у муниципијама, среским градовима и општи-
нама у оквиру одређеног бројног стања именовала су се лица која иначе тре-
ба да се бирају.  

Градоначелник именује односно, запошљава градске помоћне и технич-
ке службенике, као и градске хонорарне службенике и намештенике градских 
предузећа и установа. Сви службеници су били дужни да положе службену 
заклетву. И овде је била заступљена национална дискриминација.  

За градоначелника Новог Сада постављен је др Миклош Нађ, који је 
представљао првог по рангу административног чиновника. Његов претпо-
стављени био је жупан слободног краљевског града Новог Сада др Петер 
Фернбах, носилац политичке власти.7 

                                                 
5 Мађари у Војводини, 73. 
6 Исто, 74–75. 
7 Нови Сад у рату и револуцији, књ. I, 499–501. 
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У септембру 1941. године именовано је Муниципално веће од 62 члана. 
Сами чланови као и бројни однос између представника појединих национал-
ности (Мађари, Немци, шест Срба) одређени су на предлог жупана слободног 
краљевског града Новог Сада. Представници Срба били су: др Александар 
Моч, Пеција Поповић, Станоје Ћирић, Милош Петровић, Јован Ћулум. Имено-
вани чланови овог Већа су између себе изабрали МАЛО ВЕЋЕ од 12 чланова 
(од Срба су у Мало веће ушли Милош Петровић, и Пеција Поповић). Великом 
(Градском) и Малом већу је председавао велики жупан, а у његовом одсу-
ству градоначелник. Велико веће се састајало четири пута годишње, а Мало 
веће сваког месеца. Ова већа највише су се бавила социјалним, комуналним 
и привредним проблемима града. Градска управа уведена је у дужност 2. 
маја 1942. године. У свом поздравном говору градоначелник, витез др Мик-
лош Нађ, истакао је да се овим чином Нови Сад у потпуности укључује у 
административни живот мађарске државе.8 

Према Статуту од 30. јануара 1944. године сачињеном на основу наред-
бе министарства бр. 5500/1929 МЕ Градско начелство слободног краљевског 
града Новог Сада (Ujvidéki szobad király thj. Város polgármesterе) имало je сле-
деће службе:  

I Градоначелник (Polgármester) 
II Управни одбор (Közigazgatási bizzotság) 

III Уред за кретање становништва (Népmozgalmi nyilvántartó hivatala) 
IV Уред за снабдевање (Közellátási hivatala) 
V Првостепена занатско управна власт (Elsöfoku iparhatóság) 

VI Лекарски уред (Főorvosi hivatala) 
VII Ветеринарски уред (Városi álatarvosa) 

VIII Рачуноводство (Számvevöség) 
IX Сирочадски сто (Árvaszék)9 

Ослобoђењем Новог Сада 23. октобра 1944. године, престао је са радом 
творац фонда.  

Ф. 260 ВЕЛИКИ ЖУПАН СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА  
(UJVIDÉKI SZOBAD KIRÁLY THJ. VÁROS FŐISPANJA) 

Архивски фонд број 260 ВЕЛИКИ ЖУПАН СЛОБОДНОГ КРАЉЕВ-
СКОГ ГРАДА НОВОГ САДА садржи архивску грађу која обухвата период 
од 1941. до 1944. године и припада групи фондова од великог значаја који се 
чувају у Историјском архиву Града Новог Сада. Архивска грађа у фонду је 
већим делом сачувана. После регистртурског сређивања архивског фонда 
остало је 0,48 м1 архивске грађе. Списи су сложени хронолошки по регистра-

                                                 
8 Мађари у Војводини, 79, Нови Сад у рату и револуцији, књ. I, 500. 
9 ИАГНС, Ф. 259, Сумарни инвентар фонда. 
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турској ознаци. Архивска грађа у фонду је на мађарском језику, а поједини 
предмети су на српском језику. Да би ову вредну архивску грађу приближи-
ли истраживачима, израђена су научно обавештајна средства: сумарни ин-
вентар и аналитички инвентар. Сумарни инвентар је израдила Ерика Кокаи, 
архивски помоћник, аналитичке описе архивске грађе на мађарском језику 
израдио је Милован Цветановић, виши архивиста. Све аналитичке описе за 
ову свеску одабрала је за издавање Тања Вељковски, архивиста. Историјску 
белешку и пратећи информативни апарат, Именски, Географски и Предмет-
но-тематски регистар израдила је Тања Вељковски.  

О с н о в н е  к а р а к т е р и с т и к е  с а д р ж а ј а :   

Дописи са министарством унутрашњих послова, организовање и одржа-
вање управе, отварање нових одељења у школама, именовање директора шко-
ла, лекара, судија, ценовници за прехрамбене производе, дозволе за издава-
ње новина итд.  

И с т о р и ј а т  т в о р ц а  ф о н д а  

Укидањем Војне управе 16. августа 1941. године започета је инкорпора-
ција Јужних крајева у састав мађарског државноправног система. Велики жу-
пан као и жупани слободних краљевских градова персонификовали су власт, 
али и главно одговорне за спровођење државне политике. За великог жупана 
слободног краљевског града Новог Сада именован је др Петер Фернбах, теме-
рински велепоседник, његова инаугурација обављена је 2. маја 1942. године 
на свечаној седници градског муниципалног већа.10 До ове инаугурације до-
шло је знатно касније него у Сомбору и Суботици због сложене ситуације у 
јужној Бачкој, насталој после спровођења Рацијe у jaнуару 1942. године. Упо-
редо са са постављањем великог жупана, у дужност је уведена и градска 
управа. Деловање великог жупана утврђено је на основу законског члана 42 
из 1870. године. Он је био представник извршне власти и контролисао је са-
моуправљање градског муниципија. Претпостављени великом жупану сло-
бодног краљевског града Новог Сада је министар унутрашњих послова Фе-
ренц Керестеш Фишер. Велики жупани су били најодговорнији за спровође-
ње државне политике, због чега су листом сви били функционери у владају-
ћој Партији мађарског живота.  

Извештаји великог жупана према 68-ом параграфу VI члана из 1876. го-
дине, а који је био и даље на снази, требали су да садрже следеће:  

- веродостојне податке 
- лична мишљења жупана о деловима опште управе, о покретима, и де-

шавањима која су у вези са привредом, индустријом, пољопривредом 

                                                 
10 ИАГНС, Ф. 259 17460/1942. 
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- детаљне извештаје о националним и политичким збивањима која су 
важна за управљање 

- информације личне природе које су у вези са судском управом у свим 
њеним гранама 

- информације личне природе које су у вези са радом институција ко-
је су под надзором опште управе и великог жупана11 

Велики жупани слободних краљевских градова су председници и чла-
нови руководстава многих удружења, организација, установа и привредних 
предузећа.  

Велико жупанску дужност града Новог Сада 27. јануара 1943. године, 
од Петера Фернбаха, преузео је др Лео Деак, који се већ налазио на функцији 
жупана Бач-Бодрошке жупаније и слободног краљевског града Сомбора.12 
Мада је, Фернбах „ разрешен по сопственој жељи“, притисци да се повуче са 
положаја великог жупана били су несумњиво у вези са Рацијом и извесним 
променама у ставу мађарске власти према српском становништву у Бачкој. 
Лео Деак је изјавио за Регели Ујшаг, да га је ово наименовање од стране ма-
ђарске владе прилично изненадило, али да ће учинити максималне напоре да 
и овој дужности одговори, пре свега у циљу остварења интереса свеукупног 
Мађарства и привредног развоја Новог Сада какав он и заслужује.13 

Смена Калаијеве владе довела је до персоналних промена у жупаниј-
ским, градским и општиским руководствима. Са места великог жупана сло-
бодног краљевског града Новог Сада повукао се др Лео Деак, а на његово ме-
сто почетком априла 1944. године поново је постављен Петер Фернбах.  

Творац фонда престао је да постоји 23. октобра 1944. године када је 
Нови Сад ослобођен.  

                                                 
11 ИАГНС Ф. 48, Сумарни инвентар. 
12 ИАГНС, Ф. 259 12006/1943. 
13 Мађари у Војводини, 131. 
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Ф.228 

1. Ф.228 46/1941 кут. 1 
Предузеће за трговину аутомобилима и ауто-деловима „Autocar” из Новог 
Сада доставља Команди места молбу да се изврши процена штете, те да се 
утврди одговорност за штету (пожар и крађу), насталу између 14. и 15. апри-
ла, на гаражи овог предузећа у Кумановској улици бр. 18, приликом обрачу-
на мађарске војске са „четницима” на подручју Темеринског пута (у пожару 
је, између осталог, уништен спортски авион инж. Миклоша Жуженка). 
Језик: м. Л. 9 

2. Ф.228 78/1941 кут. 1 
Ђула Михелс, апотекар из Новог Сада, улица Ракоци Ференца II (Футошка) бр. 
66, доставља Команди места процену штете учињене на његовој кући прили-
ком уличних борби. (Именовани се добровољно одриче надокнаде трошкова 
оправке куће, а у корист настрадалих у поплави). 
Језик: м. Л. 1 

3. Ф.228 80/1941 кут. 1 
Мила Миросављевић, рођ. Богдан из Новог Сада, Петефијева (Железничка) 
улица бр. 9, доставља Команди града Новог Сада попис извршених радова 
са њиховим ценовником, а поводом оправки оштећења насталих приликом 
уличних борби, на кући Миле Миросављевић у улици Ракоци Ференца II 
(Футошкој) 74. 
Језик: м. Л. 9 

4. Ф.228 1123/1941 кут. 1 
Достављен извештај Команди Јужне области са подацима о појединим сом-
борским и новосадским предузећима. (Наведени су: „Кулпин”, ливница 
„Костић и Дајч”, те фабрике Рајх Јакоба, Микача, Шпицера, Вермеша, Кајла 
Венцела и Бернолда - све у Новом Саду, а такође и сомборска фабрика „Драх” 
и електрана у Сомбору) Између осталог, наведен је податак да је фабрика 
„Кулпин” испоручила била српској војсци 500.000 месних конзерви које ни-
је успела наплатити. 
Језик: м. Л. 7 

5. Ф.228 1211/1941 кут. 1 
Молба Мађарског државног димњичарског удружења из Будимпеште гене-
ралу Ференцу Бајору да се у Новом Саду отпусте из службе оџачари српске 
националности, те да се на њихово место поставе мађарски оџачари, а пошто 
оџачар „[...] свуда уђе, пуно види и чује, те стога често може бити од користи 
властима [...]”. (Територија Новог Сада је издељена на осам димничарских 
рејона, и до тог трена у пет рејона су Срби обављали димничарски посао). 
Језик: м. Л. 2 
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6. Ф.228 1237/1941 кут. 1 
Извештај достављен Команди Јужне области у Суботици, са списком при-
вредних предузећа на територији Бачке која су проглашена војним предузе-
ћима (укупно 56). Поред основних података о поменутим предузећима (ви-
сина надница, производни капацитети тих предузећа и др.), наведена су и 
запажања „[...] о деловању ранијег јеврејско-српског руководства против 
индустријализације Бачке [...]”. 
Језик: м. Л. 10 

7. Ф.228 1294/1941 кут. 1 
Команда Јужне области из Суботице доставља Команди града Новог Сада 
наредбу да се, за потребе покривања трошкова пресељења Чангова (Мађара 
из Галиције) на територију јужно од Ференцовог канала, поручнику Ан-
драшу Кишу изда налог за исплату дела суме од новца узетог од Јевреја 
(1.500.000 пенг). 
Језик: м. Л. 1 

8. Ф.228 1553/1941 кут. 1 
Амбасада САД у Будимпешти, на основу извештаја Георга Шеленса, члана 
Управног одбора Југословенске електричне компаније, у циљу заштите инте-
реса те компаније, доставља мађарском Министарству иностраних послова у 
Будимпешти, податке о Новосадском електричном деоничарском друштву, о 
броју деоница-акција и о власништву над њима, као и о сукобу између Пав-
ла Панајотовића (тадашњег управника електране) и Милана Манојловић 
(ранијег управника, наводног члана масонске ложе). 
Језик: м. Л. 9 

9. Ф.228 3029/1941 кут. 1 
Градско начелништво Новог Сада издаје решење којим се констатује да је 
Предузеће за производњу серума „Камендин” затворило своју продавницу 
на Буза (Светозара Марковића) тргу бр. 11. У прилогу је овлашћење за отва-
рање горепоменуте продавнице („ [...] за продају меса стерилизованог од 
вирус-свиња [...]”) из 1939. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

10. Ф.228 7525/1941 кут. 1 
Команда Града Новог Сада извештава Команду Јужне области у Новом Саду 
о стању здравствене службе у Логору за интернирце бр. 105 (Србе колони-
сте и добровољце) на Аеродрому. (15. VI 1941. године 2509 особа је из лого-
ра одвезено у Мађарску, тако да је у логору остало 4050 особа). 
Језик: м. Л. 1 

11. Ф.228 15812/1941 кут. 1 
Команда града Новог Сада доставља команди Јужне области у Новом Саду, 
податке о полној, старосној и професионалној структури 1254 руске избег-
лице у Новом Саду (Напоредо су дати и подаци о професионалној структури 
тих лица пре Октобарске револуције). 
Језик: м. Л. 1 
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12. Ф.228 16610/1941 кут. 1 
Команда Јужне области из Новог Сада налаже Команди места Новог Сада да 
Катинки Фићи рођ. Силађи изда привремену дозволу за обављање трговине 
огревним материјалом у Новом Саду. (Катинка поседује трговину огревним 
материјалом у Будимпешти, а њен муж Ференц Фићи, иначе родом из Бачке 
Тополе, протеран је 1920. године у Мађарску, због своје промађарске ори-
јентације од стране бивших југословенских власти). 
Језик: м. Л. 2 

13. Ф.228 23708/1941 кут. 1 
Градско поглаварство Петроварадина моли да се из Новог Сада не истерују 
шегрти, чланови „Хрватског радише” (удружења за бригу о шегртима). Секре-
тар поменутог удружења је Јосип Тончић, посланик града Петроварадина. 
Језик: с. Л. 1 

14. Ф.288 23718/1941 кут. 1 
Ђорђе Радошевић, шеф Општеуправног одсека Градског поглаварства Новог 
Сада, у складу са наредбом Мађарског војног заповедништва о исељавању-
враћању Срба у завичајне општине од пре октобра 1918. године, пријављује 
том поглаварству да је дужан да након седам година службе у Новом Саду, 
напусти овај град, те да ће се он, у случају да буде потребан овом поглавар-
ству, налазити у Сремској Каменици или у Нештину. 
Језик: с. Л. 1 

15. Ф.228 23733/1941 кут. 1 
Евиденција финансијских средстава намењених исплати новосадским куће-
власницима, код којих су у периоду од 20. до 29. IV 1941. године били смеш-
тени чланови 103. мађарске краљевске чете (Неведена су имена и адресе 
кућевласника). 
Језик: м. Л. 2 

16. Ф.228 23734/1941 кут. 1 
Молба Ане Стричевић рођ. Милер да јој Градско поглаварство Новог Сада 
дозволи да на новој адреси (У Железничкој улици бр. 25) настави са радом 
њена продавница прехрамбених производа, која је у периоду од 29. IX 1932. 
до 22. XI 1940. године била отворена у Сремској улици бр. 3. У прилогу је, 
између осталог, дозвола Трговачко-индустријске и занатске коморе из Новог 
Сада од 1932. године, којом је Ани Стричевић било дозвољено отварање 
пиљарске радње. 
Језик: м. с. Л. 6 

17. Ф.228 23742/1941 кут. 1 
Стеван Н. Пушић, градски порески службеник, пријављује Градском погла-
варству Новог Сада да је дужан, у складу са наредбом Мађарског војног запо-
ведништва о исељавању-враћању Срба у завичајне општине од пре октобра 
1918. године, да након седам година службе у Новом Саду, напусти овај град, 
те да ће се он, за случај да буде потребан овом поглаварству, настанити или 
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у Петроварадину, или у Иригу. 
Језик: с. Л. 1 

18. Ф.228 23745/1941 кут. 1 
Јован Ј. Војновић, службеник Градског поглаварства Новог Сада, пријављује 
том поглаварству да је, у складу са наредбом Мађарског војног заповедниш-
тва о исељавању-враћању Срба у завичајне општине од пре октобра 1918. 
године, дужан да након 17 година службе у Новом Саду, напусти овај град, 
те да ће се, уколико буде потребан овом поглаварству налазити у Петрова-
радину код својих рођака. 
Језик: с. Л. 1 

19. Ф.228 23851/1941 кут. 1 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада дана 21. V 1941. 
године издаје решење којим је Хинку Пфајферу дозвољено да затвори своју 
радњу за продају бомбона и чоколаде „Пишингер” у улици Краља Александра 
бр. 5. У прилогу је, између осталог, решење Градског поглаварства Новог 
Сада, којим је Пфајферу дана 27. IX 1940. године било дозвољено отварање 
поменуте радње. 
Језик: м. с. Л. 5 

20. Ф.228 24190/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада налаже Жарку Пиперском, надзорнику Сиротињ-
ског (убошког) дома, да због насталих политичко-административних про-
мена, изврши пресељење из Петроварадина у просторије изнајмљене у За-
натском дому у Новом Саду за питомце тог дома који су пореклом из Бачке 
(односно Мађарске), пошто Градско поглаварство Петроварадина намерава 
да од 1. V 1941. године у дотадашњим просторијама Сиротињског дома у 
Петроварадину отвори грађанску школу. 
Језик: м. Л. 2 

21. Ф.228 24210/1941 кут. 1 
Списи у предмету измене назива 12 новосадских улица, те израде табли за 
те улице (код Срете Релића, власника ливнице у Новом Саду). Нови називи 
улица из 1940. године су: Јована Живојиновића, Др Тихомира Остојића, Ја-
ше Томића, Карађорђева, Салајачка, Николаја Губаша, Александра Духнови-
ча, Александра Сандића, Бабе Јовановића, Јоксима Новића Оточанина, Хер-
мана Вендела и Добровољачка. За улицу Л. Дунђерског нису израђене табле 
(Предложено је да се Николајевска улица преименује у ул. С. Станојевића). 
Језик: м. с. Л. 62 

22. Ф.228 24258/1941 кут. 1 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење ко-
јим је Олги Фаркаш рођ. Могин дозвољено да обустави рад у својој крзнар-
ској продавници у Новом Саду пошто се сели у Београд. У прилогу је стра-
ница новина „Регели Ујсаг“ (Reggeli Ujság) од 6. VI 1941. године, на којој се 
налази обавештење о проглашавању неважећом њене дозволе за обављање 
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крзнарског заната. 
Језик: м. Л. 3 

23. Ф.228 24259/1941кут. 1 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење ко-
јим је Мирославу Михајлову из Новог Сада дозвољено да обустави рад свог 
предузећа за чување безбедности станова и локала „Ноћна безбедност”. У 
прилогу је дозвола за отварање горепоменуте радње, издата 20. X 1936. годи-
не од стране Градског поглаварства Новог Сада. 
Језик: м. с. Л. 5 

24. Ф.228 24316/1941 кут. 1 
Молба Антала Шлигхабера да му Команда места Слободног краљевског гра-
да Новог Сада изда дозволу за обављање посластичарског заната. (Шлинг-
хабер је до тада у два наврата већ поседовао поменуту дозволу, и то: од 2. 
XII 1922. до 1. IX 1923. године, те од 19. III 1925. до 28. I 1928. године). 
Језик: м. с. Л. 4 

25. Ф.228 24373/1941 кут. 1 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје привремену 
дозволу којом је удовици Марији Крижак одобрено обављање услужног пре-
воза путника једнопрежним фијакером (она се претходно овом делатношћу 
бавила у периоду од 28. V 1932. године до 21. IX 1939. године). 
Језик: м. с. Л. 6 

26. Ф.228 24425/1941 кут. 1 
Списи у предмету уступања Ивану Гргинчевићу, овлашћеном архитекти, 
израде пројекта Грађанске школе код Алмашке цркве, те израде техничко-
финансијског предрачуна за изградњу зграде Управе полиције, Среског на-
челства и Полицијске касарне у Новом Саду, у Темеринској улици бр. 17. У 
прилогу је поменути техничко-финансијски предрачун. 
Језик: с. Л. 43 

27. Ф.228 24426/1941 кут. 1 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење ко-
јим је Марици Бегојевић-Пушић дозвољено да обустави рад своје продавни-
це шешира „Кармен” у Новом Саду пошто, у складу са одредбом ове коман-
де, мора напустити Нови Сад до 30. IV 1941. године. Именована поседује 
дозволу за отварање поменуте продавнице од 21. VIII 1935. године. 
Језик: м. с. Л. 4 

28. Ф.228 24436/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада извештава Удружење учесника Револуције „Фе-
херхаз” из Будимпеште да за време Мађарске револуције 1918–1919. године, 
у Новом Саду нико није настрадао „мученичком смрћу”, као жртва револу-
ционарних превирања. 
Језик: м. Л. 1 
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29. Ф.228 24437/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада извештава Главни одбор „Свете државне заставе” 
из Будимпеште да ће мађарска државна застава бити постављена испред 
Градске куће (на месту споменика који ће се уклонити), те да се очекују даље 
инструкције у вези са постављањем заставе. 
Језик: м. Л. 2 

30. Ф.228 24483/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада доставља Градском поглаварству Петроварадина 
списе у предмету продаје (1937. године) земљишта у Петроварадину (У Мо-
линаријевом парку поред школе) Градском већу Новог Сада, од стране Со-
колског друштва из Петроварадина; односно у предмету даровања (1925. 
године) земљишта у Прерадовићевој улици бр. 7 поменутом соколском 
друштву од стране Градског већа Новог Сада, уз напомену да се тражена 
повеља слободног града Петроварадина налази, можда, у Историјској ар-
хиви града Новог Сада. 
Језик: с. м. Л. 95 

31. Ф.228 24531/1941 кут. 1 
Привредно-финансијско одељење града Новог Сада извештава рачуновод-
ство овог града да није правилна дотадашња (из времена Краљевине Југо-
славије) пракса да се дефицити буџетских партија надокнађују ставкама у 
буџету за наредну годину, односно да се убудуће за такве дефиците мора 
наћи финансијско покриће у оквиру помоћних кредита исте године.  
Језик: м. Л. 2 

32. Ф.228 24614/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим је Јаношу Гебу дозвољено 
да отвори пекару у улици Ракоци Ференца II (Футошкој) 27. Геб је у својој 
молби тражио да му се додели једна од пекара које су „[...] остале без влас-
ника [...]” (пекара Митка Никодиновића у улици Ракоци Ференца II бр. 27, 
или пекара Љубе и Стојана Ђорђевића на Темеринском путу бр. 41). 
Језик: м. Л. 3 

33. Ф.228 24620/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада издаје привремено решење којим је Јенеу Сабади-
ју дозвољено да оснује предузеће за промет покретнинама и некретнинама. 
Језик: м. Л. 6 

34.  Ф.228 24626/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада доставља Команди Војно-административне упра-
ве Јужне области у Новом Саду записнике о извршеним контролним прегле-
дима (4. и 30. јуна) градске благајне (са подацима о количинама новца по 
партијама-фондовима, те са подацима о ненаплаћеним градским таксама). 
Језик: м. Л. 13 

35. Ф.228 24663/1941 кут. 1 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим је Тамашу Макању дозво-
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љено да отвори пекару у Новом Саду, Слана бара бр. 86. 
Језик: м. Л. 4 

36. Ф.228 24691/1941 кут. 1 
Акта у предмету куповине и освећења (1939. године) дечијег дома Новосад-
ског обласног одбора Јадранске страже у Доброти крај Котора, а такође и у 
предмету утврђивања (1941. године) правног наследника имовине овог одбо-
ра (помиње се Матица српска) У прилогу су, између осталог, две фотогра-
фије дечијег дома у Доброти, статут тог дечијег дома, извештај о раду Ново-
садског обласног одбора Јадранске страже у 1939. 
Језик: с. м. Л. 80 

37. Ф.228 24896/1941 кут. 1 
Распис којим др Шандор Сел из Будимпеште упозорава Градоначелнике 
градова на грешке приликом израде градских грбова и застава. У продужет-
ку је нацрт заставе града Новог Сада (у распису је наведено да Сел припрема 
научни рад о грбовима и заставама мађарских градова). 
Језик: м. Л. 1 

38. Ф.228 25585/1941 кут. 2 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим је руском емигранту Анато-
лију Новицком дозвољено да се на Рибљој пијаци бави продајом воћа и по-
врћа. У прилогу је уверење Делегације за заштиту интереса руске емиграције 
у Краљевини Југославији, са основним подацима о Новицком, бившем капе-
тану II класе Руске армије. 
Језик: м. с. Л. 6 

39. Ф.228 25641/1941 кут. 2 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Војислав 
Сударевић затворио своју радњу колонијалне робе у улици Грофа Тиса 
Иштвана (Јожефа Атиле) бр. 29. У прилогу су, између осталог, оверени 
препис превода дипломе и сведочанства Приватне трговачке школе из Беча 
за Војислава Сударевића, те оверени превод препоруке за Сударевића. 
Језик: м. с. Л. 15 

40. Ф.228 25670/1941 кут. 2 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим је Имреу Шеферу, млинару 
из Кањиже, дозвољено да затвори своју пословницу (млин) у Новом Саду, у 
Руменачкој 121. У прилогу је, између осталог, дозвола, издата 1940. године 
од стране Министарства трговине и индустрије из Београда, за отварање 
млина „Геза Шефер и синови” у Кањижи. 
Језик: м. с. Л. 10 

41. Ф.228 25756/1941 кут. 2 
Технички одсек извештава Државну пореску управу да је фабрици „Браћа 
Крамер” дана 1. X 1940. године дозвољена употреба њихове новосаграђене 
фабричке радионице у улици Давида Рацковића (Булевар Деспота Стефана). 
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У прилогу су списи у предмету издавања грађевинске дозволе за изградњу 
горепоменуте радионице. 
Језик: м. с. Л. 26 

42. Ф.228 25900/1941 кут. 2 
Војна команда Слободног краљевског града Новог Сада издаје привремено 
решење којим је Иштвану Кираљу дозвољено да отвори фотографску радњу 
у улици „13. IV 1941. године” (Темеринској улици) бр. 68. У прилогу је Ки-
раљев извод из матичне књиге рођених. 
Језик: м. Л. 5 

43. Ф.228 25925/1941 кут. 2 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење ко-
јим је градској благајни наложено да Лајошу Лустигу, Имреу Роту и Лајошу 
Медеру исплати новац пошто су у њиховим кућама ноћили припадници ма-
ђарског морнаричког пука (речне флотиле). 
Језик: м. Л. 4 

44. Ф.228 25937/1941 кут. 2 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје привремено 
решење којим је Леониду Графу, некадашњем племићу Орловске губерније 
у Русији, дозвољено да отвори продавницу прехрамбених производа у Пеш-
танској (Фрушкогорској) улици бр. 15. 
Језик: м. с. Л. 7 

45. Ф.228 25954/1941 кут. 2 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење ко-
јим се констатује да је Золтан Шомођи затворио своју продавницу мешовите 
робе у Каменичкој улици бр. 86 (улици Алексе Шантића бр. 92). У прилогу 
је овлашћење за отварање поменуте продавнице, издато 1940. године од стра-
не Градског поглаварства Новог Сада. 
Језик: м. с. Л. 2 

46. Ф.228 25956/1941 кут. 2 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење којим 
је констатовано да је Марија Гутман затворила своју продавницу дувана, 
новина, књига и остале папирне робе у улици Ракоци Ференца II (Футошкој 
улици) бр. 34. У прилогу је обртница за отварање поменуте продавнице, из-
дата 1929. године од стране Великог капетанског звања града Новог Сада. 
Језик: м. с. Л. 4 

47. Ф.228 25968/1941 кут. 2 
Списи у предмету доделе субвенција (непосредно пре почетка рата) из буџе-
та новосадске општине „[...] културним, хуманитарним и национално-ви-
тешким друштвима [...]” (Од организација и установа наведене су: Матица 
српска, Матица хрватска, Матица руска, Немачко певачко друштво, Мађар-
ско певачко друштво, Чехословачко културно друштво, Читаоница новосад-
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ских Русина, Четничко друштво и др.). У актима се, између осталог, помиње 
и изградња цркве у Футошкој улици преко пута касарне. 
Језик: м. с. Л. 37 

48. Ф.757 25994/1941 кут. 2 
Попис имовине Основне школе за децу ометену у развоју, која је пресељена 
из Темеринске улице бр. 103 у кућу у Атила улици (Словачкој улици) 23. 
Језик: м. Л. 2 

49.  Ф.228 26011/1941 кут. 3 
Одељење финансијске инспекције из Новог Сада доставља Привредном од-
секу решења Команде места Слободног краљевског града Новог Сада о оду-
зимању дозвола за точење пића од следећих особа: Соломона Кона, Петера 
Бредера, Јожефа Моргенштерна и од Ласла Полака. 
Језик: м. Л. 8 

50. Ф.228 26086/1941 кут. 3 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје решење 
којим је Палу Мајорошу дозвољено да затвори своју радионицу за брушење 
стакла и израду огледала. У прилогу је, између осталог, ситуациони план 
Мајорошеве радионице у Железничкој улици 107. 
Језик: м. с. Л. 13 

51. Ф.228 26170/1941 кут. 3 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада издаје привремено 
решење којим је Осигуравајућем друштву „Адриа” из Будимпеште дозвоље-
но да у Новом Саду, на Тргу Ержебет (Тргу малденаца) бр. 4, отвори своје 
представништво. 
Језик: м. Л. 3 

52. Ф.228 26175/1941 кут. 3 
Команда места Слободног краљевског града Новог Сада доставља Сомбор-
ској испостави Мађарске краљевске управе за државну градњу податке битне 
за састављање буџета те управе за жупанију Бач-Бодрог. (Дати су подаци о 
броју моторних возила, теглеће марве, кућа, зграда, радно способних муш-
караца који немају куће и др. Све за територију града Новог Сада). 
Језик: м. Л. 9 

53. Ф.228 26239/1941 кут. 3 
Војна команда Новог Сада издаје привремено решење којим је Терези Жада-
њи дозвољено да отвори народну кухињу у улици Ракоци Ференца II (Футош-
кој улици) бр. 45. У прилогу је њена крштеница. 
Језик: м. с. Л. 5 

54. Ф.228 26259/1941 кут. 3 
Војна команда Новог Сада издаје решење којим је градској благајни нало-
жено да Рожи Сабо и Терези Сабо исплати накнаду за смештај у њиховим 
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кућама бораца Друге коњичке мађарске краљевске извиђачке бригаде у пе-
риоду од априла до јуна 1941. године. 
Језик: м. Л. 4 

55. Ф.228 26280/1941 кут. 3 
Војна команда Новог Сада издаје привремено решење којим је Леринцу Шпи-
леру дозвољено да у Сремској улици бр. 12 отвори продавницу нафтних де-
ривата. (У списима се помиње да се раније на месту предвиђеном за отвара-
ње поменуте продавнице, налазило складиште уља и алкохолних пића Винка 
Фађонија). У прилогу је Шпилеров извод из матичне књиге рођених. 
Језик: м. с. Л. 7 

56. Ф.288 26299/1941 кут. 3 
Команда места Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Теодор 
Цвијановић затворио своју гостионицу у улици Жужане Лорантфи (Марка 
Миљанова) бр. 16. У прилогу је Цвијановићева дозвола за отварање крчме 
из 1934. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

57. Ф.228 26313/1941 кут. 3 
Команда места Новог Сада издаје привремено решење којим је Божидару 
Бранковићу дозвољено да отвори народну кухињу у улици „13. IV 1941. 
године” (Темеринској улици) бр. 25. У прилогу је, између осталог, потврда 
да је Бранковић учествовао у Првом светском рату, као припадник VI ма-
ђарског краљевског пешачког пука. 
Језик: м. Л. 6 

58. Ф.228 26443/1941 кут. 3 
Решење Команде града Новог Сада којим је констатовано да је Јанош Вили 
затворио своју радњу колонијалне и деликатесне робе у Делвидеки (Срем-
ској) улици бр. 12. У прилогу су, између осталог Вилијево сведочанство о 
завршеној Вишој трговачкој школи у Новом Саду и објава митраљеске чете 
VII пешадијског пука да је Вили одслужио двомесечну војну вежбу 1924. 
године. 
Језик: м. с. Л. 15 

59. Ф.228 26454/1941 кут. 3 
Записник којим је Димитрије Смајић, дотадашњи главни градски благајник, 
извршио примопредају дужности Арпаду Гегешу. У прилогу је евиденција о 
готовини, вредносним папирима и другим вредностима које су се у тренутку 
примопредаје налазиле у градској благајни. 
Језик: м. Л. 16 

60. Ф.228 26600/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да је Мари-
ја Мак у име Текстилне фабрике „Југобруна” из Крања, затворила складиш-
те-испоставу у Новом Саду у Хитлеровој улици (Народних хероја) бр. 7. У 
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прилогу је овлашћење за отварање поменуте испоставе из 1935. године. 
Језик: м. с. Л. 3 

61. Ф.228 26602/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да је Ма-
рија Ђисаловић затворила своје издавачко предузеће у улици Витеза Мајора 
бр. 4. У прилогу је дозвола за отварање поменутог издавачког предузећа из 
1940. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

62. Ф.228 26644/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Јанош 
Холер затворио своју обућарску радњу у улици Тот Баги Иштвана (Богдана 
Шупута) бр. 6. У прилогу је Холерова обртница, издата 1935. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

63. Ф.228 26648/1941 кут. 3 
Бројчани подаци наталитета и морталитета у граду Новом Саду у периоду 
од 1931. до 1940. године. Дати су и подаци о смртности одојчади, те подаци 
броју оболелих од заразних болести (помињу се дифтерија, дизентерија, ту-
беркулоза и др.) у поменутом периоду. 
Језик: м. Л. 4 

64. Ф.228 26662/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Марији Орен-
ди дозвољено да отвори радионицу за израду играчака и пресликавање мо-
тива на дрвету, у Каменичкој (Алексе Шантића) улици бр. 3. Она је поменуту 
радионицу била отворила у Београду 1940. године. 
Језик: м. с. Л. 4 

65. Ф.228 26758/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје Решење којим је Градској благајни нало-
жено да исплати накнаду за смештај (у периоду од 26. IV до 22. VI 1941. годи-
не) 101. мађарске краљевске чете десантних чамаца, дотадашњем „Чешком 
магацину” и Новосађанима у чијим кућама су били смештени војници. 
Језик: м. Л. 4 

66. Ф.228 26774/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада тражи од Команде Јужне области из Новог Сада 
инструкцију у вези с питањем да ли се при склапању бракова међу руским 
избеглицама за пуноважне податке могу сматрати они које издају месна 
удружења руских избеглица, како је то била пракса за време Краљевине 
Југославије. 
Језик: м. Л. 1 

67. Ф.228 26799/1941 кут. 3 
Министарство пољопривреде из Будимпеште доставља витезу др Миклошу 
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Нађу наставне програме за обуку у вођењу домаћинства, за девојке старије 
од 15 година, те за момке у узрасту 20-24 године. 
Језик: м. Л. 37 

68. Ф.228 26838/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је адвокат Јанош Видерком 
(Wiederkomm) из Новог Сада, улица Ракоци Ференца II (Футошка улица) бр. 
104, именован за старатеља над адвокатском канцеларијом Милана и Мило-
рада Арсенијевића у улици Лајоша Кошута (Милетићевој). Арсенијевићи су 
се, у складу са одредбом мађарских власти, иселили у Србију. 
Језик: м. Л. 3 

69. Ф.228 26844/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Јенеу Келемену издата 
привремена дозвола да у улици Елед бр. 13 (Стевана Милованова) отвори зу-
ботехничку ординацију. У прилогу су препоруке за Келемена, издате од стра-
не др Антала Келемена и др Јованке Динић-Тодоровић (обоје из Београда). 
Језик: м. Л. 7 

70. Ф.228 26849/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Ласлу Фехеру 
дозвољено да у улици Јокаи Мор (Светозара Марковића) бр. 37 отвори про-
давницу шешира. Фехер у својој молби за издавање дозволе наводи да му је 
радна књижица уништена приликом бомбардовања Београда. 
Језик: м. Л. 3 

71. Ф.228 26850/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада доставља сомборској испостави Мађарске кра-
љевске управе за државну градњу ценовник услуга превоза скелом између 
Новог Сада и Петроварадина (наводи се да је мост срушен), уз напомену да 
за време Краљевине Југославије није вршена наплата мостарине. 
Језик: м. Л. 2 

72. Ф.228 27032/1941 кут. 3 
Списи у предмету доделе новосадској католичкој црквеној општини плаца 
на Дарањи телепу за изградњу католичког дома културе, на углу улице Сент 
Ержебет (Ћирила и Методија) и улице Сент Имреа (Морнарске). 
Језик: м. Л. 24 

73. Ф.228 27080/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Имреу Селе-
шију дозвољено да врши услуге такси превоза. У прилогу је Селешијева 
крштеница. 
Језик: м. Л. 8 

74. Ф.228 27179/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да су Бран-
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ко Стојановић и Борислав Нешић, власници фабрике кожних производа 
„Узор” из Београда, затворили своју новосадску радњу у Ракоци Ференца II 
(Јеврејској) улици бр. 16. У прилогу је овлашћење за отварање горепоменуте 
радње из 1934. године. 
Језик: м. с. Л. 3 

75. Ф.228 27194/1941 кут. 3 
Списи у предмету продаје плаца (1937-1938. године) Дирекцији шума, за 
потребе изградње зграде те дирекције на Малом лиману на Булевару Кра-
љице Марије (Булевар Михајла Пупина). Део поменутог плаца је бесправно 
било заузело Добротворно друштво „Кора хлеба”. 
Језик: м. с. Л. 50 

76. Ф.228 27243/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Станку Бај-
ловићу дозвољено да отвори продавницу галантерије у Борз (Светосавској) 
улици бр. 7. У прилогу је извод из матичне књиге венчаних Станка Бајловића. 
Језик: м. Л. 4 

77. Ф.228 27292/1941 кут. 3 
Записник са седнице Градског савета на којој је разматрано питање коришће-
ња дотадашње зграде Бановине. На седници је предложено да се у тој згради 
смести војна школа, упућена молба да се управно-финансијске, привредне и 
трговачке институције не селе из Новог Сада, односно да се седиште жупа-
није пресели у Нови Сад. У прилогу је просторни план са уцртаном Банови-
ном, Дунавским парком, зградом Дома здравља и зградом данашње Гимна-
зије „Исидора Секулић”. 
Језик: м. Л. 4 

78. Ф.228 27327/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
Мађарском државном осигуравајућем заводу „Турул” издата дозвола за рад 
под бројем 1624/1941. 
Језик: м. Л. 1 

79. Ф.228 27328/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
општем осигуравајућем деоничарском друштву „Анкер” издата дозвола за 
рад под бројем 1623/1941. 
Језик: м. Л. 1 

80. Ф.228 27329/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
Општој занатској задрузи за пружање узајамне помоћи издата дозвола за рад 
под бројем 2036/1941. 
Језик: м. Л. 1 
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81. Ф.228 27331/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
Удружењу за здравствену потпору грађевинским радницима, издата дозвола 
за рад под бројем 2034/1941. 
Језик: м. Л. 1 

82. Ф.228 27332/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
испостави савеза „Барош” издата дозвола за рад под бројем 787/1941. 
Језик: м. Л. 1 

83. Ф.228 27333/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада обавештава Градоначелништво Новог Сада да је 
Удружењу занатлија издата привремена дозвола за рад под бројем 2032/1941. 
Језик: м. Л. 1 

84. Ф.228 27350/1941 кут. 3 
Команда града издаје решење којим се градској благајни налаже да коман-
данту града витезу Ференцу Бајору, односно Бајоровом ађутанту Хуберту 
Соколу исплати новац (500 пенги) на име издатака за добровољне прилоге, 
које Бајор и његов ађутант као представници града поклањају на добротвор-
ним и патриотским приредбама у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 2 

85. Ф.228 27358/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Јожефу Кеч-
кеметију дозвољено да се бави обављањем услуга такси превоза. (У својој 
молби Кечкемети је навео да се градски ауто-такси возни парк састоји од 50 
кола). У прилогу је Кечкеметијев извод из матичне књиге рођених. 
Језик: м. Л. 6 

86. Ф.228 27368/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Милошу 
Влаовићу дозвољено да отвори аутомеханичарски сервис у Олах улици 
(Ђорђа Зличића) бр. 10. 
Језик: м. Л. 2 

87. Ф.228 27416/1941 кут. 3 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Палу Чакију дозвољено 
да у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској улици) бр. 5 отвори продавницу 
текстилне робе и галантерије. У прилогу је Чакијево овлашћење из 1932. 
године за отварање стакларско-галантеријске радње у Шапцу. 
Језик: м. с. Л. 4 

88. Ф.228 27418/1941 кут. 3 
Акта у предмету којим је грађевинском предузимачу Сергеју Позњакову и ка-
менолому „Парагово” поверена достава туцаника и ломљеног камена за потре-
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бе изградње улица и путева (помиње се изградња коловоза на кеју крај Рад-
ничке улице). У списима је и предрачун потребног материјала за изградњу 
пута од ченејске цркве до Пејићевих салаша, за изградњу кисачког пута од 
железничког надвожњака до краја атара, те за изградњу више градских улица 
Језик: м. с. Л. 41 

89. Ф.228 27431/1941 кут. 3 
Списи у предмету издавања у закуп Управи ПТТ-а простора за постављање 
јавне телефонске говорнице испред зграде главне поште. У списима се на-
лази и решење којим је градској благајни наложено да се Јавном градском 
предузећу исплати новац (8086 пенги) за мајске и јунске трошкове уличног 
гасног осветљења Булевара Хорти Миклоша (Михајла Пупина / Улице Мо-
дене). 
Језик: м. с. Л. 32 

90. Ф.228 27462/1941 кут. 3 
Распис Команде Јужне области из Суботице са наређењем да униформисани 
државни службеници не смеју користити униформе Краљевине Југославије, 
те да се у службеној употреби мора користити мађарски, а не српски језик. 
Језик: м. Л. 2 

91. Ф.228 27570/1941 кут. 4 
Командант Новог Сада извештава Команду града Новог Сада да је, у складу 
са наредбом Команде Јужне области, на територији града у току посао око 
замене српских уличних табли и других јавних натписа мађарским. У наред-
би Команде Јужне области је дата инструкција да се поменута замена улич-
них табли и јавних натписа „[...] с обзиром на осетљивост становништва 
[...]” врши, по могућности, ноћу. 
Језик: м. Л. 3 

92. Ф.228 27571/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада доставља Команди Јужне области у Новом Саду 
списак универзитетски образованих службеника овог града, који су поднели 
молбу за пријем у службу будућих цивилних градских административно-
-управних органа. (У списку је наведено 23 особе, мада је у списима наведе-
но да се молбе Срба и Немаца неће узимати у обзир). 
Језик: м. Л. 6 

93. Ф.228 27575/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се прописује радно време 
градских посластичарница. 
Језик: м. Л. 5 

94. Ф.228 27579/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се прописује радно време 
градских продавница. 
Језик: м. Л. 7 
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95. Ф.228 27580/1941 кут. 4 
Записник конституционе седнице руководства Новосадског грађанског стре-
љачког друштва (у руководство су изабрани: Јанош Абрахам, Јанош Тауш - 
односно, након његове оставке – Јанош Шипош, Реже Рајхел, Иштван Томан, 
др Јанош Видерком, Рајмунд Готвалд, Лајош Шнауфер, Ференц Сич и Шан-
дор Нађ). У накнадној забелешци Команде града уз овај записник констатује 
се да је било пуно несугласица у погледу избора поменутог руководства. 
Језик: м. Л. 4 

96. Ф.228 27583/1941 кут. 4 
Понуда вајара Кароља Барањија за уређење градског војног гробља и израду 
споменика на њему. У прилогу су нацрт гробља и споменика, те предрачун 
потребних радова за реализацију тог пројекта. 
Језик: м. Л. 7 

97. Ф.228 27822/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Јеврејској општини из 
Новог Сада дозвољено да настави са радом обданиште те црквене општине, 
уз напомену да се овој команди морају доставити тачна адреса тог обдани-
шта, као и основни подаци о васпитачицама тог обданишта. 
Језик: м. Л. 1 

98. Ф.228 27825/1941 кут. 4 
Пропратни акт којим Команда града Новог Сада доставља Команди Јужне 
области у Новом Саду изводе из матичне књиге умрлих за мађарске, немач-
ке и југословенске војнике, погинуле у борбама 1941. године, уз напомену 
да је од тих војника седморица сахрањена на Војном гробљу, један на Рефор-
матском гробљу, док су тела шесторице војника преузеле њихове породице. 
Језик: м. Л. 2 

99. Ф.228 28242/1941 кут. 4 
Команда Јужне области из Новог Сада упознаје Команду града Новог Сада 
са програмом посете министра унутрашњих послова Новом Саду (као мини-
строва пратња током његове новосадске посете помињу се: др Тибор Пата-
ки, др Пал Патаки, др Елемер Шаш, др Габор Шотоњи, др Јанош Вашархељи, 
др Лео Деак, Ђула Крамер, др Иван Нађ; док је за следеће особе предвиђено 
да имају сусрет са министром: др Јожеф Смоленск, др Иштван Буда, витез 
Јожеф Хорват, Бела Новаковић и други). 
Језик: м. Л. 1 

100. Ф.228 28250/1941 кут. 4 
Команда Новог Сада доставља Команди 28. допунске војне јединице у Сом-
бору податке о резултатима уписа у војну евиденцију града Новог Сада (396 
особа рођених 1920. године, 59 особа са свршеном средњом школом, рође-
них 1916-1919. године, те 169 добровољно пријављених, рођених 1921–1924. 
године). 
Језик: м. Л. 3 
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101. Ф.228 28358/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да је Озрен 
Мацедонић затворио своју Агенцију за пропаганду „Реклам” у Петефи Шан-
дор улици (Жељезничкој) бр. 36. 
Језик: м. Л. 2 

102. Ф.228 28409/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Предузе-
ће за трговину житарицама „Глигић и другови” (Љубомир Глигић, Алексан-
дар Ковач и Ернст Штамлер) престало са радом. У прилогу је обртница за 
поменуто предузеће, из 1922. године. 
Језик: м. с. Л. 4 

103. Ф.228 28433/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се дозвољава коришћење 
новопостављеног лифта марке стиглер у Хотелу „Rex”, власника Николе Та-
нурџића. У прилогу је понуда Електро-машинског предузећа инж. Милана 
К. Михајловића из Београда за постављање лифта (у понуди су наведени 
технички подаци за тај лифт). 
Језик: м. с. Л. 7 

104. Ф.228 28471/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Јаношу Ползо-
вићу дозвољено да отвори фотографску радњу у улици Борз (Светосавској) 
бр. 8. 
Језик: м. Л. 4 

105. Ф.228 28574/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Маћаш 
Леви затворио своју крзнарску трговину у улици Ракоци Ференц II (Футош-
кој) бр. 40. У прилогу је Левијево овлашћење за отварање поменуте тргови-
не, из 1937. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

106. Ф.228 28602/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Пештанској 
мађарској трговачкој банци дозвољено да отвори испоставу у Новом Саду у 
улици Адолфа Хитлера (Народних Хероја) бр. 21. 
Језик: м. Л. 4 

107. Ф.228 28640/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Агоштону 
Лукачу из Новог Сада, улица Левес (Браће Рибникар) бр. 57, дозвољено да 
се бави услужним такси превозом путника. У Лукачевој молби за издавање 
решења је наведено да је он до тада 12 година вршио услуге такси превоза у 
Београду. 
Језик: м. Л. 6 
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108. Ф.228 28642/1941 кут. 4 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Мартону Кракснеру из 
Новог Сада дозвољено да се бави бунарџијским занатом. У прилогу су спи-
си жалбе (из 1940. године) Трговинско-индустријске и занатске коморе из 
Новог Сада на одлуку Градског поглаварства да јавном лицитацијом додели 
посао бушења бунара Кракснеру, особи која за обављање те делатности не 
поседује дозволу. 
Језик: м. с. Л. 15 

109. Ф.228 28659/1941 кут. 4 
Градски лекарски уред доставља Градском начелништву Новог Сада евиден-
цију ситног инвентара и потрошног материјала који су потребни новосадским 
обдаништима (у евиденцији је појединачно наведено дванаест новосадских 
обданишта). 
Језик: м. Л. 3 

110. Ф.228 28975/1941 кут. 4 
Евиденција о новцу намењеном за исплату новосадским приватним и прав-
ним лицима, код којих су у јуну месецу били смештени припадници Коман-
де Јужне области. 
Језик: м. Л. 8 

111. Ф.228 29092/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да је 5. VIII 
1941. године Андраш Хелмлингер затворио своју часовничарско-златарску 
занатску радионицу, отворену 14. III 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

112. Ф.228 29180/1941 кут. 5 
Новосадска Лучка капетанија извештава Управу милиције да је оправдан 
захтев Д. д. „Штранд” за издавањем уверења да је због недостатка простора у 
сезони 1941. године немогуће отварање купалишта на Дунаву, пошто је до-
тадашња локација купалишта између железничког и друмског моста заузета 
због радова на поновном оспособљавању тог (срушеног) железничког моста. 
Језик: м. Л. 2 

113. Ф.228 29190/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Јовану Иванчевићу дозво-
љено да поново отвори своју, од 1936. године привремено затворену, тргови-
ну огревним материјалом у улици Лајта (Саве Вуковића) бр. 10. 
Језик: м. с. Л. 8 

114. Ф.228 29269/1941 кут. 5 
Команда Јужне области доставља Команди града Новог Сада распис са упут-
ством о начину прикривања идентитета милицијских доушника. 
Језик: м. Л. 1 
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115. Ф.228 29293/1941 кут. 5 
Списи у предмету којим је Јаношу Папу дозвољено да отвори посластичар-
ницу у Дунавској улици бр. 12 (Ивковићева кућа) и у Танурџићевој палати. 
У прилогу су овлашћење којим је Зејбек Исмаиловић предао Папу своје 
дотадашње посластичарнице (пошто није могао на други начин да исплати 
своја дуговања према Папу), те препис Папове обртнице за отварање по-
сластичарнице у Београду 1929. године. 
Језик: м. Л. 7 

116. Ф.228 29294/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Бели Цвипу 
дозвољено да отвори продавницу канцеларијске опреме и папирне робе 
„Цвип Бела и другови” у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 4. У прилогу је 
препис Цвиповог извода из матичне књиге рођених, те препис његовог све-
дочанства о положеном матурском испиту. 
Језик: м. Л. 5 

117. Ф.228 29314/1941 кут. 5 
Решење Градског начелништва Новог Сада да се за потребе смештаја милициј-
ске испоставе на Телепу изнајми кућа Адама Матеса у улици Грофа Иштва-
на Тиса (Јожефа Атиле) бр. 6. У прилогу је, између осталог, решење којим је 
Команда града Новог Сада отказала уговор о закупу просторија за потребе 
милиције у кући Пала Офенбахера у Бачкој улици (Петефи Шандора) бр. 8. 
Језик: м. с. Л. 14 

118. Ф.228 29316/1941 кут. 5 
Решење Команде града Новог Сада да се Градској лекарској служби, за по-
требе смештаја лекарске амбуланте, односно смештаја службе Зеленог крста, 
додели вила Момировић у улици Хаднађ (Павлека Мишкина) бр. 38. 
Језик: м. Л. 1 

119. Ф.228 29327/1941 кут. 5 
Попис Јевреја који своју радну обавезу служе при Првој радничкој чети (укуп-
но 43 особе). У прилогу су позиви ранијих власти за упућивање у војну је-
диницу Нандора Мелауна и Милорада Гарабантина. 
Језик: м. с. Л. 10 

120. Ф.228 29558/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Ђули Краме-
ру и Карољу Крамеру дозвољено да отворе трговину гвозденим производи-
ма на велико у Мађарској улици (Аугуста Цесарца) бр. 41. У прилогу су кр-
штенице Ђуле и Кароља Крамера. 
Језик: м. с. Л. 6 

121. Ф.228 29561/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Адолфу Ми-
леру дозвољено да у Новом Саду отвори Предузеће за извоз воћа и пољоприв-
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редних производа „Cоntifrucht”. У прилогу је уверење о Милеровом моралном 
владању, издато 1921. године од стране Полицијског капетанијског звања 
града Суботице, а ради добијања дозволе за стални боравак у Новом Саду. 
Језик: м. с. Л. 7 

122. Ф.228 29596/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Анталу Роту дозвољено да 
поново отвори своју месару на Житном тргу бр. 11. 
Језик: м. с. Л. 5 

123. Ф.228 29659/1941 кут. 5 
Друга мађарска краљевска коњичка бригада из Хортивара (Степановићева) 
доставља Команди града Новог Сада, списак од 38 особа које своју радну 
обавезу служе код Друге радничке чете. 
Језик: м. Л. 2 

124. Ф.228 29757/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Ференцу Хе-
лајсу продужена дозвола за рад његове радионице за обраду коже, отворене 
1935. године, у улици Лајта (Саве Вуковића) бр. 30 (40). У прилогу је нацрт 
поменуте радионице. 
Језик: м. с. Л. 18 

125. Ф.228 29767/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Дежеу Лереру 
дозвољено да поново отвори своју Трговину за промет угљем и огревним 
дрветом на мало „Kарбон”, код кланице. У прилогу је Лереров извод из ма-
тичне књиге рођених. 
Језик: м. Л. 4 

126. Ф.228 29791/1941 кут. 5 
Управа милиције из Новог Сада доставља градоначелнику записник молбе 
удружења новосадских кочијаша (потписници молбе: Шандор Варшањи, 
Ференц Деметер, Андраш Петерка и Јанош Шереш) да се ограничи даљње 
издавање дозвола за вршење услуга превоза путника запрегом. (У молби је 
наведено да се становништво Новог Сада смањило за 20.000 људи, да у граду 
ради 72 кочијаша и да је до рата најзначајнији извор прихода кочијашима 
представљао превоз новосадских крчмара у сремске винограде). 
Језик: м. Л. 1 

127. Ф.228 29924/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Ради Летићу 
из Новог Сада, улица Адолфа Хитлера (Народних Хероја) бр. 22, дозвољено 
да отвори продавницу галантерије. У прилогу су Летићева крштеница и рад-
на књижица. 
Језик: м. с. Л. 11 
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128. Ф.228 29929/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се Јожефу Балатону и Еви Ба-
латон дозвољава да се уселе у своју ноивоизграђену кућу у улици Тот Баги Иш-
твана (Богдана Шупута) бр. 61 (ранија кућа на том месту је срушена у попла-
ви). У прилогу је извод из земљишне књиге за плац на коме се налази кућа. 
Језик: м. с. Л. 10 

129. Ф.228 29937/1941 кут. 5 
Распис Команде Јужне области из Новог Сада којим се Команда града Новог 
Сада обавештава да је у интересу међудржавног уговора о прихватању (вра-
ћању) Мађара из Србије и Хрватске у Јужну област да се спрече појединачна 
досељавања Мађара из поменутих држава. 
Језик: м. Л. 1 

130. Ф.228 29938/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада обавештава Команду Јужне области да команда 
овог града није дужна да сноси трошкове издржавања деце без родитеља 
смештене у Турији, пошто та деца нису рођена у Новом Саду (за време Кра-
љевине Југославије, трошкове издржавања поменуте деце је сносила Дунавска 
бановина). У прилогу је списак двадесет четворо деце. 
Језик: м. Л. 6 

131. Ф.228 29971/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је Тодору Крстићу дозвоље-
но да се усели у своју новосазидану кућу у улици Нађ Лајоша (Раковачкој) 
бр. 36. (Ранија кућа на том месту је уништена у поплави). У прилогу је извод 
из земљишне књиге за плац на којем се налази кућа. 
Језик: м. с. Л. 16 

132. Ф.228 29975/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је затворе-
но стовариште параћинске Индустрије вунених тканина „Теокаровић Владо 
и другови” у Новом Саду, Трг Слободе бр. 3. У прилогу је обртница за отва-
рање горепоменутог стоваришта, из 1930. године. 
Језик: м. с. Л. 3 

133. Ф.228 29995/1941 кут. 5 
Молба Спортског (фудбалског) удружења Трговачке омладине да им Коман-
да града Новог Сада дозволи деловање (у молби су наведени сви чланови тог 
удружења, на челу са председницима Славком Милутиновићем и Иштваном 
Михелом). На полеђини акта је препорука Савета десеторице да се ова молба 
одбије. 
Језик: м. Л. 3 

134. Ф.228 30019/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Ласлу Сабоу 
дозвољено да отвори гостионицу „Панониа” у улици Др Ласла Бардошија 
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(Дунавској) бр. 22. У прилогу је крштеница Ласла Сабоа. 
Језик: м. Л. 5 

135. Ф.228 30035/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје привремено решење којим је Јожефу Соцеку 
дозвољено да под својим именом настави да води радњу за производњу соде 
и киселе воде у улици Епреш (Дожа Ђерђа) бр. 60. У прилогу је препис Соце-
ковог извода из матичне књиге рођених. 
Језик: м. Л. 6 

136. Ф.228 30051/1941 кут. 5 
Решење градоначелника Новог Сада др Казмера Хорвата да се одбије молба 
новосадске организације Руског црвеног крста за доделу месечне новчане 
помоћи. (У поменутој молби наведени су бројчани подаци и детаљи о соци-
јалном положају руских избеглица у Новом Саду). У прилогу су спискови 
лица која су примила помоћ у храни, односно у новцу. 
Језик: м. с. Л. 10 

137. Ф.228 30059/1941 кут. 5 
Новосадска организација Руског Црвеног крста доставља Команди града 
бројчане податке о броју руских избеглица у Новом Саду. Потписници овог 
акта су Георгије Верховски, бивши почасни царски саветник и Константин 
Апухтин, генерал потпуковник некадашње руске царске армије. 
Језик: м. Л. 2 

138. Ф.228 30057/1941 кут. 5 
Пропратни акт којим Војни одсек града Новог Сада доставља Команди града 
списак лица старијих од 42 године, способних за војну службу, која су била 
у војној служби (као официри, подофицири или редови) некадашње Аустро-
угарске монархије. 
Језик: м. Л. 2 

139. Ф.228 30105/1941 кут. 5 
Команда 28. допунске војне јединице из Сомбора обавештава Команду града 
Новог Сада о датуму и месту одржавања регрутације у Новом Саду за лица 
рођена 1920. године, односно за лица рођена у периоду 1916-1919. године и 
1921-1924. године. У прилогу је објава Градоначелника Новог Сада о одржа-
вању регрутације. 
Језик: м. с. н. Л. 9 

140. Ф.228 30145/1941 кут. 5 
Градско начелништво Новог Сада издаје решење којим се Анталу Донерту 
дозвољава да у периоду од 20. VIII до 8. IX 1941. године постави свој циркус 
код мостобрана, на крају Булевара Хорти Миклоша (Михајла Пупина). 
Језик: м. Л. 5 

141. Ф.228 30163/1941 кут. 5 
Поглаварство града Новог Сада доставља Инжењерској комори у Будимпеш-
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ти списак од 19 новосадских инжењера којима су послати расписи у вези са 
учлањењем у поменуту комору. (У списку су наведени: Пал Цоцек, Лазар 
Дунђерски, Бела Штајгер-Казал, Ђорђе Табаковић и други). 
Језик: м. Л. 2 

142. Ф.228 30222/1941 кут. 5 
Распис Команде Јужне области са уредбом којом се регулишу услови под 
којима се у службеним просторијама Немачког народног савеза (Фолксбунд) 
дозвољава излагање слике немачког канцелара. 
Језик: м. Л. 8 

143. Ф.228 30259/1941 кут. 5 
Команда ватрогасне службе града Новог Сада доставља градоначелнику 
списак преузете опреме, раније власништво војске Краљевине Југославије 
(мотори, бицикли, гас-маске и др). 
Језик: м. Л. 4 

144. Ф.228 30344/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је Д. Д „Ка-
мендин” затворило своју продавницу у улици Адолфа Хитлера (Народни 
хероја) бр. 18. У прилогу је овлашћење за отварање поменуте радње („ [...] 
индустријске радње за клање прерађивање и конзервирање стоке, свиња, 
дивљачи и живине [...]”) из 1939. године. 
Језик: м. с. Л. 2 

145. Ф.228 30347/1941 кут. 5 
Команда града Новог Сада издаје решење којим је констатовано да је затво-
рена новосадска продавница текстилних производа загребачке фирме „Пре-
ведан и Хофман” у улици Ракоци Ференца II (Футошкој) бр. 40. У прилогу је 
обртница за отварање поменуте продавнице, из 1933. 
Језик: м. с. Л. 4 

146. Ф.228 /1941 б.б. кут. 5 
Списи у предмету утврђивања правног наследника над зградом Бановине (у 
списима су наведени технички подаци о згради, кратак историјат зграде и 
евиденција о ратној штети начињеној над инвентаром те зграде). У прилогу 
су: евиденције о процени ратне штете на новосадским јавним грађевинама 
(црквама, школама, касарнама и др.) и списак некретнина које је на терито-
рији града поседовала војска Краљевине Југославије. 
Језик: м. Л. 10 

147. Ф.228 9.VI 1941. кут. 5 
Извештај повереника власти-надзорника др Михаља Миклоша Сабоа о ново-
садској Првој хемијској фабрици Јужне области (у извештају су дати правни, 
финансијски и други подаци о поменутој фабрици). 
Језик: м. с. Л. 87 
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148. Ф.228 27.VI 1941. кут. 5 
Записник о примопредаји Новосадске ливнице, између Костића и Дајча, до-
тадашњих власника поменуте фабрике и Денеша Сабоа, повереника власти-
надзорника при тој фабрици. У прилогу су нацрт фабричких просторија и 
попис имовине те фабрике. 
Језик: м. Л. 45 
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Ф. 259 

149. Ф.259 30569/1941 кут. 199 Градоначелник 
Министарство одбране из Будимпеште доставља Градском начелништву Но-
вог Сада распис којим се дефинишу права ратних војних инвалида и породи-
ца погинулих бораца (за проучавање проблематике остваривања поменутих 
права на територији Јужне области, задужени су пуковник Шандор Вари, 
потпуковник Еден Мочари и мајор Хенрик Харваи). У прилогу је евиденција 
о висини ратних инвалидских пензија (у време Краљевине Југославије). 
Језик: м. Л. 25 

150. Ф.259 30599/1941 кут. 199 Градоначелник 
Молба Аладара Микеша, трговца пољопривредним производима, да му, за 
потребе добијања дозволе за комисиону трговину житом, Привредно одеље-
ње Градског поглаварства Новог Сада изда уверење да не потпада под Закон 
о Јеврејима. У прилогу су фотографије докумената, који сведоче о Микешо-
вом учешћу у Првом светском рату и о његовим одликовањима и унапређе-
њима на име заслуга у том рату. 
Језик: м. Л. 12 

151. Ф.259 30689/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градско поглаварство Новог Сада доставља Бачком привредном удружењу у 
Сомбору статистичке податке о Новом Саду (броју кућа, броју становника, 
националном и социјалном саставу становништва, величини обрађених и 
необрађених градских површина, те о броју задруга и фабрика које се баве 
производњом или прерадом пољопривредних производа). 
Језик: м. Л. 2 

152. Ф.259 30821/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада извештава Ђулу Сабоа, директора основне школе 
у улици Апоњи Алберта (Владике Платона), да се зграда те школе неће до-
дељивати женској гимназији. У прилогу је молба директора новосадских 
основних школа да се наведена зграда остави, у складу са својом дотадаш-
њом наменом, за потребе поменуте основне школе. (Потписници молбе су 
директори: Арпад Гегеш, Јанош Стрехарски, Јакоб Дитрих, Пал Ковач, Ђула 
Сабо и други). 
Језик: м. Л. 2 

153. Ф.259 30827/1941 кут. 199 Градоначелник 
Државни савез мађарских градова честита витезу др Миклошу Нађу на томе 
што је изабран за градоначелника Новог Сада. 
Језик: м. Л. 1 

154. Ф.259 31064/1941 кут. 199 Градоначелник 
Акта у предмету прославе празника Дана женске одбране (у циљу предузима-
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ња активније улоге жена у заштити отаџбине), одржаног 16. VIII и 17. VIII 
1941. године. (У актима су: програм празничне приредбе, реферат једног од 
учесника приредбе, позивница за банкет, списак званица банкета, евиденци-
ја трошкова смештаја гошћи из Будимпеште, а такође и спис који сведочи о 
намери Мађарског радија да сними емисију о тој свечаности и о жетвеном 
празнику секељских колониста у Новом Саду.) 
Језик: м. Л. 31 

155. Ф.259 31221/1941 кут. 199 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозвола за рушење старе куће, изградњу нове и 
усељење у ту нову кућу у Милетићевој улици бр. 42 др Николи Антоновићу. 
Међу списима је и извод из земљишне књиге за плац на поменутој адреси. 
Језик: м. с. Л. 20 

156. Ф.259 31296/1941 кут. 199 Градоначелник 
Молба градоначелника Новог Сада да Министарство образовања и вера из 
Будимпеште сноси део трошкова оправки школа (са територије града Новог 
Сада и његове околине). У прилогу је списак школа на којима су предвиђене 
оправке, те ценовник тих радова. 
Језик: м. Л. 3 

157. Ф.259 31309/1941 кут. 199 Градоначелник 
Молба Здравствене задруге са Детелинаре да јој се изда дозвола за даљи рад. 
У наставку је преко 500 потписа чланова ове задруге. У оквиру предмета је 
и молба Здравствено-потпорног удружења са Телепа да му се дозволи даљи 
рад. 
Језик: м. Л. 12 

158. Ф.259 31310/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада издаје решење о утврђивању висине месечних 
прихода заменика градоначелника витеза др Казимира Хорвата. 
Језик: м. Л. 1 

159. Ф.259 31423/1941 кут. 199 Градоначелник 
Извештај о тешком положају новосадског становништва (О националном 
саставу новосадских фабриканата и крупнијих трговаца, о броју незапосле-
них, о пројекту запошљавања финансирањем јавних комуналних радова из 
такозваног „Јеврејског фонда”). Међу јавним радовима помињу се: изградња 
дунавских насипа, градског водовода, калдрмисање улица и поправка оште-
ћених кућа на Телепу, те изградња кућа на насељима Шангај и Слана бара. 
Језик: м. Л. 17 

160. Ф.259 31452/1941 кут. 199 Градоначелник 
Министарство за јавно снабдевање из Будимпеште доставља Градском начел-
ништву Новог Сада решење којим се Иштван Хаичу додељује концесија за 
обављање трговине шећером на велико у новосадском срезу. 
Језик: м. Л. 6 
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161. Ф.259 31704/1941 кут. 199 Градоначелник 
Министарство одбране из Будимпеште доставља позив за ступање у активну 
војну службу, појединцима који су у војсци или милицији Краљевине Југо-
славије одслужили барем годину дана. У прилогу су пријаве Иштвана Лен-
кеша и Петера Ковача за ступање у активну војну службу. 
Језик: м. Л. 12 

162. Ф.259 31970/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градско начелништво издаје Марији Летић рођ. Богданов обртницу за отвара-
ње радионице за израду женских шешира у улици Бенита Мусолинија бр. 19. 
Језик: м. с. Л. 5 

163. Ф.259 32181/1941 кут. 199 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања права на пензију бившег градског дневничара 
Милана Петровића. У прилогу су Правилник Краљевине Југославије из 1937. 
године о здравственом осигурању радника, те упутство о примени овог пра-
вилника на службенике града Новог Сада. 
Језик: м. с. Л. 31 

164. Ф.259 32461/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градско начелство Новог Сада издаје Решење којим се констатује да је др 
Стевану Поповићу, враћена његова апотека у улици Ракоци Ференца II 
(Футошкој) бр. 124 пошто је усвојена његова жалба на првобитно решење да 
се поменута апотека стави под државну управу (за повереника власти је био 
одређен Арнолд Ендре). 
Језик: м. Л. 7 

165. Ф.259 32498/1941 кут. 199 Градоначелник 
На молбу адвоката др Дежеа Форгача из Мишколца, градоначелник Новог 
Сада прослеђује адвокатима др Ивану Нађу и др Федору Адамовићу, те ре-
дакцији новосадских новина „Регели Ујсаг” (Reggeli Ujság), по примерак 
правничког часописа „Фигетлен иђвед”, (Független ügyvéd) бр. 9, издатог 1. 
IX 1941. године у Будимпешти. (У прилогу је поменути часопис, са чланком 
у којем се говори о скором формирању адвокатске коморе у Новом Саду.) 
Језик: м. Л. 10 

166. Ф.259 32626/1941 кут. 199 Градоначелник 
Грофица Марија Сечењи из Будимпеште моли Градоначелника Новог Сада 
да се новосадској организацији Руског црвеног крста пружи материјална 
помоћ. У прилогу су подаци о старосној и професионалној структури руских 
избеглица, те списак руководства организације. (У списима се помиње по-
датак да је у Новом Саду формирано руско царско војно изасланство на челу 
са генералом-потпуковником Апухтином те генералима Даниловим и Чере-
повим.) 
Језик: м. с. Л. 10 

167. Ф.259 32640/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градско поглаварство издаје обртницу Јожефу Човићу за отварање оптичар-
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ске радње у улици Б. Мусолинија бр. 29. 
Језик: м. Л. 4 

168. Ф.259 32943/1941 кут. 199 Градоначелник 
Списи у предмету изградње трошаринске капије на Карловачком путу и на 
Каменичком путу. У прилогу су предрачун радова и грађевински дневници 
тих радова. 
Језик: м. с. Л. 80 

169. Ф.259 32951/1941 кут. 199 Градоначелник 
Констатација да је 19. IX 1941. године Начелство града Новог Сада преузело 
од Краљевског суда у Новом Саду, списе који се односе на решавање про-
блема инвалида (пошто је према мађарским правним прописима, за разлику 
од прописа Краљевине Југославије, за решавање поменутих проблема, надле-
жан орган локалне самоуправе, а не суд). У прилогу су евиденција са деловод-
ним бројевима решених и нерешених предмета који се односе на инвалиде, 
те именик тих предмета. 
Језик: м. Л. 49 

170. Ф.259 32953/1941 кут. 199 Градоначелник 
Градско начелство издаје решење којим се констатује да је инж. Александар 
Орловски, из Новог Сада, улица Змаја Јовановића бр. 10, затворио свој сервис 
за електрику, механику, водовод, гасно грејање и др. У прилогу је уверење, 
издато 1930. године од стране Удружења руских инжењера Краљевине Југо-
славије, да је Орловски 1907. године у Москви свршио Царску високу тех-
ничку школу. 
Језик: м. с. Л. 8 

171. Ф.259 33102/1941 кут. 200 Градоначелник 
На молбу Јаноша Киша да му се изда обртница за рад моторног млина у 
Руменачкој улици бр. 121, Градско поглаварство захтева од Киша нацрт тог 
млина (поменути млин, који ради од 1904. године, Киш је изнајмио од удо-
вице Розалије Шефер рођ. Робичек и других). У прилогу је технички опис 
тог млина. 
Језик: м. Л. 5 

172. Ф.259 33130/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремену дозволу за рад Есперанто друштву 
„Амика рондо есперантиста” из Новог Сада. У прилогу је правилник Друш-
тва и молба да им се имовина ослободи од секвестрације, спроведене од стра-
не Антала Нађа, повереника власти при Мађарском соколском дому (Левенте 
оттхон). У молби су наведени чланови председништва Друштва. 
Језик: м. Л. 6 

173. Ф.259 33285/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је из предузећа 
за производњу сирћета „Рајнер Симон” иступио сувласник Самуел Силбер, 



 45 

те да убудуће као сувласници тог предузећа у улици Мора Ференца (Лазе 
Нанчића) бр. 39, остају Ержебет Рајнер и Мор Вербер. 
Језик: м. Л. 11 

174. Ф.259 33581/1941 кут. 200 Градоначелник 
Нада Мицић извештава Градско начелништво да је Новосадско феминистич-
ко удружење престало са радом, зато што је већина чланица тог удружења 
(чланица које су се доселиле из Србије након 1918. године) морала да напу-
сти Нови Сад, односно Мађарску државу. 
Језик: м. Л. 2 

175. Ф.259 33622/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Команди милиције у Новом Саду записник 
о извршеном противпожарном и хигијенском прегледу просторија, намење-
них смештају Партије стреластог крста – њилаша (Nyilas Keresztes Párt) у 
Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 17. 
Језик: м. Л. 3 

176. Ф.259 33742/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремену дозволу за рад Новосадског удруже-
ња кућевласника и земљопоседника. У прилогу је правилник овог удружења, 
наведени су и чланови дирекције тог удружења. 
Језик: м. Л. 15 

177. Ф.259 34108/1941 кут. 200 Градоначелник 
Пропратни акт којим Градско начелништво доставља Централној статис-
тичкој управи у Будимпешти евиденцију о штети начињеној у Новом Саду 
на приватној имовини, приликом ратних дејстава 1941. године. У прилогу је 
пријава Агнеш Гутман рођ. Шар о причињеној штети на њеној кући у улици 
Хонвед (Максима Горког) бр. 42. 
Језик: м. с. н. Л. 11 

178. Ф.259 34156/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено одобрење за рад Новосадској като-
личкој читаоници. У прилогу је правилник читаонице, а наведени су и чла-
нови управе. 
Језик: м. Л. 6 

179. Ф.259 34381/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво налаже спровођење преписа права власништва за зам-
љиште које је обућар Ференц Обердинг купио од града у улици Харшфа 
(Моравској) бр. 9. У прилогу су списи у предмету лицитационе продаје пла-
цева са леве стране Темеринског пута (на Видовданском насељу) 1936. године. 
Језик: м. с. Л. 49 

180. Ф.259 34623/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво прима на знање извештај о формирању локалне орга-
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низације Синдиката мађарских радника у Новом Саду. У прилогу су: запис-
ник са конститутивне седнице наведене организације, списак њеног чланства, 
те оглас поменутог синдиката из Будимпеште о минималној плати и о плат-
ном додатку на скупоћу. 
Језик: м. Л. 11 

181. Ф.259 34780/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу за узгој расних голубова и живине „Гaлaмб 1922.” из Новог Сада. 
У прилогу је правилник тог удружења са наведеним члановима председ-
ништва. 
Језик: м. Л. 8 

182. Ф.259 34797/1941 кут. 200 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се Српској читаоници 
у Новом Саду дозвољава рад. У прилогу је правилник те читаонице из 1876. 
године, те списак управе те читаонице из 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 18 

183. Ф.259 34808/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Хуманитарном друштву „Кора хлеба и дечије обданиште”. У прилогу је пра-
вилник тог друштва из 1937. године. 
Језик: м. с. Л. 10 

184. Ф.259 34814/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу за развој Телепа. У прилогу је правилник о раду тог друштва, те 
списак руководства. 
Језик: м. Л. 15 

185. Ф.259 34834/1941 кут. 201 Градоначелник 
Молба Иштвана Хорвата да му Градско начелништво дозволи продају моно-
полисаних производа (шећера, брашна, пиринча, петролеја, дрвета и угља) у 
његовој радњи на Тргу Етвеша (Масарикова улица) број 3. Молба је одобре-
на. У прилогу је препис Хорватове обртнице из 1889. године. 
Језик: м. Л. 3 

186. Ф.259 34900/1941 кут. 201 Градоначелник 
Молба Мартона Варге, носиоца више одликовања из Првог светског рата, да 
му Градско начелство дозволи да се бави продајом угља и огревног дрвета у 
улици Сент Ержебет (Ћирила и Методија) број 1. Молба је одобрена. У при-
логу је Варгина обртница из 1937. године. 
Језик: м. Л. 3 

187. Ф.259 35013/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје обртницу којом се Ференцу Кошицком дозво-
љава отварање крчме у улици Хусар (Сима Матавуља) бр. 92. У молби Ко-
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шицког је наведено да је именовани, иначе родом из Темерина, носилац више 
одликовања из Првог светског рата. 
Језик: м. Л. 5 

188. Ф.259 35065/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелство издаје привремено решење којим се дозвољава рад Пе-
вачком друштву „Фросин”. У прилогу су правилник поменутог друштва, те 
списак дирекције. 
Језик: м. Л. 9 

189. Ф.259 35152/1941 кут. Градоначелник 
Молба Ђорђа Пандуровића да га Градско начелништво овласти за продају 
угља и огревног дрвета, на његовом стоваришту на дунавској обали у бли-
зини железничке станице. Молба је одобрена. У молби је наведено да су се 
Пандуровићеви родитељи 1899. доселили из Будимпеште у Нови Сад. У 
прилогу је препис Пандуровићеве обртнице из 1937. године. 
Језик: м. Л. 4 

190. Ф.259 35185/1941 кут. 201 Градоначелник 
Списи којим се регулишу питања промета сировина и производа јавног снаб-
девања у Новом Саду (контроле цена, дистрибуције појединих производа, 
издавања потрошачких бонова и сл.). У актима се помиње да је од мађарских 
колониста на железничкој станици заплењено 11 метричких центи брашна и 
34 кг масти, купљених на црној берзи. 
Језик: м. Л. 31 

191. Ф.259 35262/1941 кут. 201 Градоначелник 
Удружење кочијаша из Новог Сада доставља Градском начелништву списак 
чланова тог удружења са њиховим адресама (у списку је наведено 66 чла-
нова). 
Језик: м. Л. 5 

192. Ф.259 35338/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу новосадских фризера и бербера. У прилогу је правилник тог удру-
жења, као и списак руководства. 
Језик: м. Л. 8 

193. Ф.259 35357/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Спортском клубу „Дуна”. У прилогу је списак чланова управе тог клуба. 
Језик: м. Л. 3 

194. Ф.259 35378/1941 кут. 201 Градоначелник 
Удружење земљопоседника са читаоницом (на Телепу) доставља Градском 
поглаварству правилник те организације, те списак чланова управе. 
Језик: м. Л. 8 
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195. Ф.259 35562/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Новосадском lаwn-тенис клубу. У прилогу је правилник тог клуба из 1924. 
године, те списак управе Клуба из 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 14 

196. Ф.259 35563/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу баштована - аранжера из Новог Сада. У прилогу је правилник тог 
удружења из 1926. године, те списак управе удружења из 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 11 

197. Ф.259 35715/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Мађарском грађанском певачком друштву из Новог Сада. У прилогу је пре-
пис правилника тог друштва из 1932. године, те списак управе друштва из 
1941. године. (У списима се помиње да је оригинални правилник из 1897. 
године, нестао током милицијског претреса 27. јуна 1939. године.) 
Језик: м. Л. 8 

198. Ф.259 35791/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Новосадском ауто-клубу. У прилогу је правилник Аутомобилског клуба 
Краљевине Југославије из 1938. године, те списак управе Новосадског ауто-
-клуба из 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 53 

199. Ф.259 35794/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу кућепазитеља Дунавске бановине. У прилогу је правилник тог 
удружења те списак његове управе. 
Језик: м. с. Л. 24 

200. Ф.259 35795/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремену дозволу за рад Новосадском грађан-
ском стрељачком друштву. У прилогу је списак управе. 
Језик: м. Л. 3 

201. Ф.259 35796/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Хору православне Саборне цркве. У прилогу је правилник тог хора, као и 
списак управе. 
Језик: м. Л. 3 

202. Ф.259 35797/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Спортском клубу „Тереквеш” (бившем СК „Напред”). Наведени су чланови 
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управе тог клуба. 
Језик: м. Л. 3 

203. Ф.259 35798/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје привремено решење којим се дозвољава рад 
Удружењу за међусобну здравствену потпору „Хуманус” (бившем удруже-
њу „Здравље”). У прилогу је правилник тог удружења из 1933. године. 
Језик: м. с. н. Л. 12 

204. Ф.259 35830/1941 кут. 201 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се угоститељском објекту Михаља 
Нехлиха враћа статус гостионице (1932. године је Градско начелство ту го-
стионицу прогласило за крчму). Поменута гостионица, у улици „13. IV 1941. 
године” (Темеринској) бр. 5б, постоји од 1854. године. 
Језик: м. Л. 3 

205. Ф.259 35855/1941 кут. 201 Градоначелник 
Списи у предмету наплате дуга од бивше Дунавске бановине, а на име само-
доприноса за калдрмисање улице Генерала Васића (кућа бр. 5 у тој улици је 
власништво Бановине). У прилогу је спис из 1934. године, којим је таксатив-
но (по кућевласницима) утврђиван износ за уплату на име самодоприноса за 
калдрмисање улица: Краљевића Ђорђа (Жарка Зрењанина), Генерала Васића 
(Соње Маринковић), Илије Огњановића и део улице Цара Николаја 
(Максима Горког). 
Језик: м. с. Л. 14 

206. Ф.259 35863/1941 кут. 201 Градоначелник 
Молба новосађанина Ђерђа Вака и чехословачког држављанина Артура 
Хампера, који су 1923. године купили плац крај градске плинаре на којем су 
изградили фабрику челичних пера, да се, услед објективних околности, пре-
станка рада те фабрике, не конфискује поменута фабрика. (У прилогу је си-
туациони план поменутог плаца.) У списима се помиње да су раније власти 
немађарима под повољнијим условима продавале плацеве. 
Језик: м. с. Л. 34 

207. Ф.259 35972/1941 кут. 201 Градоначелник 
Списак чланова управног и надзорног одбора Српске штедно-кредитне за-
друге. 
Језик: м. Л. 2 

208. Ф.259 37003/1941 кут. 202 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова из Будимпеште обавештава саветника 
Градског начелништва Новог Сада др Кароља Палоша, да је он, као дотадаш-
њи командант избегличког логора у Лошонцу, дужан да присуствује примо-
предаји тог логора 27. X 1941. године. 
Језик: м. Л. 1 
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209. Ф.259 37013/1941 кут. 202 Градоначелник 
Молба Андраша Гулачија да га Градско начелништво именује за званичног 
дистрибутера коже за доње делове обуће. Молба је одобрена. У прилогу је 
привремена Гулачијева обртница за отварање трговине кожом у улици Ал-
котмањ (Пап Павла) бр. 26. 
Језик: м. Л. 4 

210. Ф.259 37102/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је престало са 
радом Удружење за бригу о малолетним осуђеницима, пуштеним на слободу. 
У прилогу је препис правилника удружења, из 1933. године. 
Језик: м. Л. 12 

211. Ф.259 37111/1941 кут. 202 Градоначелник 
Молба Јаноша Варге да га Градско начелништво прогласи званичним ди-
стрибутером коже за доње делове обуће. Молба је одобрена. У прилогу је 
препис привремене обртнице за Варгину кожарску трговину у Поштанској 
улици бр. 8. 
Језик: м. Л. 5 

212. Ф.259 37113/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје Михаљу Пакосу обртницу за производњу алко-
холних пића (ликера, румова, коњака и ракија) у улици Ракоци Ференца II 
(Футошкој) бр. 84. 
Језик: м. Л. 3 

213. Ф.259 37228/1941 кут. 202 Градоначелник 
Привредни одсек Градског начелништва издаје Карољу Јустусу обртницу за 
отварање антикварнице у Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 23. 
Језик: м. Л. 3 

214. Ф.259 37338/1941 кут. 202 Градоначелник 
Привредни одсек Градског начелништва издаје удовици Розалији Пастор, 
рођ. Балаж, обртницу за отварање јавне кухиње у улици „13. IV 1941. годи-
не” (Темеринској) бр. 25. 
Језик: м. Л. 3 

215. Ф.259 37354/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се дозвољава даљи рад Учитељ-
ском удружењу у Новом Саду. У прилогу су правилник Југословенског учи-
тељског удружења из 1932. године, те извештај о раду тог удружења (секци-
је за Дунавску бановину) из 1939/40. године. 
Језик: м. с. Л. 35 

216. Ф.259 37357/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим је дозвољен даљи рад Планинар-
ском друштву „Фрушка гора”. У прилогу је правилник тог друштва, из 1940. 
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године. У списима су наведени чланови управног одбора. 
Језик: м. с. Л. 39 

217. Ф.259 37358/1941 кут. 202 Градоначелник 
Решење којим Градско начелништво дозвољава даљни рад Новосадском 
куглашком спортском клубу „Хераклес”. У прилогу је правилник поменутог 
клуба, те су наведени чланови управе Клуба. 
Језик: м. с. Л. 19 

218. Ф.259 37672/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету предузимања мера за заштиту од поплава 1940. године 
(подизања нивоа преводнице, насипа и моста бр. 69 на Каналу у Новом Са-
ду, те постављања заштите од поплаве у Шумској улици). Помиње се намера 
да се црвени мермер из поменутог насипа искористи за поплочавање при-
лаза споменику Светозара Милетића у центру. У прилогу су списи којим је 
архитекти Јурају Најхарту поверена израда модела града (4м x 4м), у вези са 
израдом новог регулационог плана града. 
Језик: м. с. Л. 147 

219. Ф.259 37854/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво доставља податке Пољопривредној огледној станици 
у Сегедину у вези са спровођењем контроле прехрамбених производа. (По-
мињу се подаци о дневној потрошњи млека у граду, о цени млека, о постоје-
ћим привредним коморама у граду, о пијачним данима у Новом Саду и др.) 
Језик: м. Л. 6 

220. Ф.259 37869/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је 5. X 1941. го-
дине основана новосадска испостава Удружења мађарске ратне морнарице. 
У прилогу је правилник те испоставе и записник са њене конституционе сед-
нице, а наведено је и управништво испоставе. 
Језик: м. Л. 20 

221. Ф.259 37923/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања питања издавања употребних дозвола за при-
ватне (индустријске и сличне) пруге. 
Језик: м. Л. 18 

222. Ф.259 38055/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је новосадска 
испостава београдске фабрике обуће и гумених производа „Бостон”, у Му-
солинијевој улици (Змај Јовина - Краља Александра) бр. 19, престала са ра-
дом. У прилогу је обртница те испоставе из 1929. године. 
Језик: м. с. Л. 7 

223. Ф.259 38060/1941 кут. 202 Градоначелник 
Привредни одсек Градског начелништва издаје решење којим се констатује 
да је Славко Ћирић затворио своју ткачку радњу у Мусолинијевој улици 
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(Змај Јовиној-Краља Александра) бр. 7 (Ћирић је до почетка 1941. године 
држао ткачку радионицу у Београду). У прилогу су, између осталог, препис 
Ћирићевог мајсторског уверења из 1932. године, те план Ћирићеве новосад-
ске ткачке радионице. 
Језик: м. с. Л. 23 

224. Ф.259 38114/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету коришћења земљишта на Ратном острву, крај војног стре-
лишта, од стране Раје Радивојевића. (Радивојевић држи кантину на том ме-
сту још од пре 1926. године, док му је 1941. године наређено да сруши ту 
кантину.) 
Језик: м. с. Л. 52 

225. Ф.259 39172/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету колаудације од стране градских власти, извршеног посла, 
повереног 1939. године грађевинском предузимачу Сергеју Позњакову, на 
изградњи коловоза у улицама: Лазе Станојевића, Стевана Брановачког и 
Илије Вучетића. 
Језик: м. с. Л. 23 

226. Ф.259 39173/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету колаудације од стране градских власти, извршеног посла, 
повереног 1940. године, грађевинском предузимачу Сергеју Позњакову на 
изради макадамског коловоза у улицама Беле њиве и Филипа Вишњића. У 
списима се помиње да је Позњаков обављао сличне послове на територији 
београдске и панчевачке општине. 
Језик: м. с. Л. 32 

227. Ф.259 39175/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету колаудације извршених радова, поверених 1939. године 
грађевинском предузимачу Сергеју Позњакову на изради макадамског ко-
ловоза у улицама: Хајдук Вељковој, Исе Бајића, Илије Огњановића и Цара 
Николаја (Максима Горког). 
Језик: м. с. Л. 53 

228. Ф.259 39403/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету решавања проблема одвода вишка кишнице и подземних 
вода на Телепу и Великом лиману. (Помиње се набавка електромотора за 
пумпу на Великом лиману). У оквиру предмета су и молбе грађана за реша-
вање овог проблема. 
Језик: м. Л. 6 

229. Ф.259 39494/1941 кут. 202 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се налаже затварање за саобраћај 
„уског пролаза” између улице Алкотмањ (Новосадског сајма) и улице Гардо-
њи Гезе (Мичуринове). У прилогу је нацрт поменутог пролаза. 
Језик: м. Л. 5 
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230. Ф.259 39739/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету организације скупљања хуманитарних новчаних прилога 
поводом дана Црвеног крста, 4. и 5. октобра 1941. године у Новом Саду. 
(Наведени су подаци о укупно скупљеној суми новца, као и подаци о сумама 
које су појединци прикупили, као добровољне прилоге по кућама.) 
Језик: м. Л. 20 

231. Ф.259 39869/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи у предмету примопредаје позоришта смештеног у згради Соколског 
дома (Дома културе). У прилогу је попис позоришног инвентара у тој згради 
(градоначелник је дозволио да позориште бесплатно користи струју и саму 
зграду, али је управник позоришта Деже Јакабфи одбио да потпише примо-
предајни записник инвентара позоришта). 
Језик: м. Л. 11 

232. Ф.259 39925/1941 кут. 202 Градоначелник 
Списи којима се васпитно-образовним установама у Новом Саду и његовој 
околини налаже вођење евиденције о свој деци школског узраста (тзв. школ-
ским обвезницима). 
Језик: м. Л. 26 

233. Ф.259 40509/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је од 1. IX 1941. 
године за плаћање градских такси и увозних царина за робу пристиглу у 
Нови Сад Дунавом, надлежно Мађарско краљевско деоничарско друштво за 
речно и морско бродарство. 
Језик: м. Л. 2 

234. Ф.259 40747/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је у Новом Саду 
формирана испостава Савеза „Барош”. У прилогу је записник са конститу-
ционе седнице те испоставе, те списак изабраног председништва. 
Језик: м. Л. 5 

235. Ф.259 40907/1941 кут. 203 Градоначелник 
Списи у предмету којим се регулише питање разрезивања пореза на некрет-
нине (куће и станове) у 1942. години. 
Језик: м. Л. 10 

236. Ф.259 40284/1941 кут. 203 Градоначелник 
Министар трговине и саобраћаја издаје решење којим се Дрвноиндустријском 
деоничарском друштву из Новог Сада дозвољава да и даље користи индус-
тријске шине у новосадској луци на дунавској обали. У прилогу је записник 
извршеног прегледа поменутих индустријских шина, те записник прегледа 
шина које воде од дунавске обале према железничком колосеку у улици Хон-
вед (Максима Горког). 
Језик: м. Л. 20 
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237. Ф.259 40456/1941 кут. 203 Градоначелник 
Евиденција новосадских удружења (културних, спортских, струковних и дру-
гих), са наведеним адресама председника тих удружења. У списку је наведе-
но 59 удружења. 
Језик: м. Л. 4 

238. Ф.259 40374/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава министра унутрашњих послова 
да се архива бивше Апотекарске коморе Дунавске бановине (са наводним 
компромитујућим подацима о апотекарима-Србима) налази под управом Ма-
ђарског фармацеутског удружења из Будимпеште, уз препоруку да се архива 
препусти испостави за Бачко-бодрошку жупанију наведеног удружења. У 
прилогу је списак деловодних бројева молби за наставак рада градских апо-
тека, које су прослеђене министру унутрашњих послова. 
Језик: м. Л. 4 

239. Ф.259 40999/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се утврђује висина месечних при-
мања градоначелника Новог Сада витеза др Миклоша Нађа. 
Језик: м. Л. 5 

240. Ф.259 41066/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се, на основу извештаја Стевана 
Ђуричка, констатује да је 31. VIII 1941. године престало са радом Удружење 
димничарских мајстора Дунавске бановине, односно да се то удружење при-
појило Државном удружењу мађарских димничара из Будимпеште. 
Језик: м. Л. 2 

241. Ф.259 41071/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се Фабрици конзерви „Кулпин” 
дозвољава рад кланице те фабрике у улици Жужане Лорантфи (Марка Ми-
љанова) бр. 21. 
Језик: м. Л. 2 

242. Ф.259 41127/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво обавештава Предузеће за промет кафом „Мајнл Ђула” 
да је овом предузећу дозвољено да се бави продајом брашна у својим ново-
садским радњама, у улици Адолфа Хитлера (Народних Хероја) бр. 3 и Ракоци 
Ференца II (Јеврејској) бр. 36. 
Језик: м. Л. 4 

243. Ф.259 41298/1941 кут. 203 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања питања финансирања изградње школе у Малом 
(Бачком) Јарку. 
Језик: м. с. Л. 15 

244. Ф.259 42202/1941 кут. 203 Градоначелник 
Распис Министарства унутрашњих послова са инструкцијом о условима под 
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којима у јавну службу могу бити примљени Мађари који су се у Мађарску 
доселили у периоду од 30. августа до 31. децембра 1941. године, из дела ру-
мунске Трансилваније. 
Језик: м. Л. 1 

245. Ф.259 42299/1941 кут. 203 Градоначелник 
Проглас којим се градско становништво упозорава да ће дана 25. новембра 
1941. године, Шеснаести краљевски гранични ловачки батаљон одржати бо-
јево гађање у пределу Великог рита – граничног подручја са каћким атаром. 
(У наставку је опште упутство за становништво.) У прилогу је скица терена 
на ком је предвиђено одржавање гађања. 
Језик: м. Л. 10 

246. Ф.259 42466/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се Новосадској русинској читао-
ници дозвољава даљи рад (у молби Читаонице помиње се предлог да се због 
слабог интересовања чланова, привремено прекине рад те читаонице). У при-
логу је примерак правилника и извода из новчаног биланса, тог друштва. 
Језик: м Л. 12 

247. Ф.259 42568/1941 кут. 203 Градоначелник 
Распис којим председништво организације МОVЕ обавештава да ће се у де-
цембру месецу 1941. године, у Будимпешти одржати антибољшевичка из-
ложба. У прилогу је плакат за поменуту изложбу. 
Језик: м. Л. 3 

248. Ф.259 42668/1941 кут. 203 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се привремено дозвољава рад 
Добротворној задрузи „Кап млека”. У прилогу је правилник те задруге. У 
списима се помиње да је избијањем рата поменута задруга прекинула своје 
активности. 
Језик: м. с. Л. 12 

249. Ф.259 42844/1941 кут. 203 Градоначелник 
Списак (непотпуни) овлашћених трговина монополисаним производима. 
Језик: м. Л. 9 

250. Ф.259 43295/1941 кут. 204 Градоначелник 
Градско начелништво издаје обртницу којом се Фабрици чоколаде и бомбона 
„Штимер Фридрих” из Будимпеште дозвољава да отвори продавницу у Но-
вом Саду, у Мусолинијевој улици (Змај Јовиној-Краља Александра) бр. 29. 
Језик: м. Л. 7 

251. Ф.259 43741/1941 кут. 204 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања проблема оживљавања градске привреде (по-
мињу се земљани радови као и послови на одводњавању за плацеве на којима 
је предвиђена градња кућа, питање социјалне помоћи незапосленима, про-
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блем илегалне трговине појединаца са немачким војницима из Срема, и др.). 
Језик: м Л. 6 

252. Ф.259 44258/1941 кут. 204 Градоначелник 
Списи у предмету издавања грађевинске дозволе Гези Шеферу (1940. годи-
не) за адаптацију млина на Руменачком путу бр. 121. (Према овој дозволи, за 
адаптационе радове је надлежан инж. Андраш Барањ.) У прилогу је извод из 
земљишне књиге за плац на ком се налази наведени млин. 
Језик: м. Л. 12 

253. Ф.259 44585/1941 кут. 204 Градоначелник 
Министарства унутрашњих послова издаје решења којима је дозвољено рас-
турање плаката и летака: „Мађарски брат” – Јожефа Боде, „Мађарство” Лајо-
ша Шандора, програм Мађарске партије обнове, летак Д. Д. „Телефункен”, и 
др. У прилогу су: летак Мађарског социјалистичког покрета, летак Национал-
ног покрета, те плакат „Мађарство” (дневног листа Мађарског националсо-
цијаистичког покрета). 
Језик: м. Л. 11 

254. Ф.259 44750/1941 кут. 204 Градоначелник 
Министарство трговине и саобраћаја из Будимпеште издаје дозволу за упо-
требу индустријске пруге уског колосека Фабрике бетонске робе и клесаног 
камена „Браћа Бауер” из Новог Сада. У прилогу је записник са обављеног 
техничког прегледа те пруге. 
Језик: м. Л. 27 

255. Ф.259 44953/1941 кут. 204 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се лекарским установама налаже 
да, у случајевима када милиција у те установе приведе особе за које се сумња 
да су ментално болесне, лекари морају извршити хитан преглед таквих осо-
ба и, по потреби, упутити их у одговарајући стационар. (У прилогу је копија 
дописа којим је управник стационара за ментално оболеле обавестио мили-
цију о условима под којим овај стационар може примати пацијенте, помиње 
се пренатрпаност стационара.) 
Језик: м. Л. 5 

256. Ф.259 45135/1941 кут. 204 Градоначелник 
Обртница којом се бившем главном градском записничару др Милораду Ра-
јићу из Сечењијеве улице (Лазе Костића) бр. 2, дозвољава да отвори продав-
ницу поштанских марака (филателистички биро) „Wipa”. 
Језик: м. Л. 4 

257. Ф.259 45341/1941 кут. 204 Градоначелник 
Решење којим се Хенрик Ајлер и Ђерђ Немет постављају у звање ватрогас-
них инспектора при Новосадском добровољном ватрогасном друштву. У 
прилогу је допис градске ватрогасне команде градоначелнику Новог Сада, 
са информацијама о функционисању поменутог друштва (да је то друштво 
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основано 1872. године, да су на почетку рата 1941. године у Новом Саду 
деловала два ватрогасна друштва, и др.). 
Језик: м. Л. 3 

258. Ф.259 45816/1941 кут. 204 Градоначелник 
Решење којим се констатује да је у Новом Саду формиран одбор Мађарског 
црвеног крста. У прилогу је правилник те организације и записник са кон-
ституционе седнице овог одбора, наведен је састав одбора. У записнику се 
помињу: враћање пољске болнице из Србобрана у Нови Сад, организовање 
добровољних давалаца крви и др. 
Језик:  м. Л. 35 

259. Ф.259 45980/1941 кут. 204 Градоначелник 
Пропратни акт којим је Градско начелништво Новог Сада проследило Мини-
старству унутрашњих послова у Будимпешти молбу Здравствене задруге са 
Иванданског насеља (Детелинаре) да јој се дозволи даљи рад. (У акту се на-
води податак да је након завођења војне управе, априла месеца 1941. године, 
донета одлука да се расформирају две новосадске здравствене задруге.) 
Језик: м. Л. 1 

260. Ф.259 46609/1941 кут. 204 Градоначелник 
Решење којим се, у циљу регулисања царинских олакшица за увоз новинске 
хартије, издавачу др Јакобу Авендеру из Новог Сада потврђује да је његов по-
литичко-пољопривредни часопис „Die Landpost” редован седмични часопис. 
Језик: м. Л. 7 

261. Ф.259 46628/1941 кут. 204 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Државно удружење трговаца обу-
ћом у Будимпешти које особе су именоване за трговце обућом у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 11 

262. Ф.259 47006/1941 кут. 204 Градоначелник 
Обртница којом је инж. Гези Гуљашу дозвољено да као заступник компаније 
„Shell”, отвори трговину нафтом и нафтним дериватима на Тргу Деак Ферен-
ца (Трифковићевом тргу). 
Језик: м. Л. 11 

263. Ф.259 47286/1941 кут. 204 Градоначелник 
Др Иван Нађ извештава Градско начелништво Новог Сада да му је Председ-
ништво Владе из Будимпеште дозволило да његов недељни политички часо-
пис преименује, те да се уместо дотадашњег назива „Неп” (Nep), часопис 
назове „Уј Неп” (Uj Nep) (као одговорни уредник часописа наведен је Алек-
сандар Радичевић). 
Језик: м. Л. 6 

264. Ф.259 47498/1941 кут. 204 Градоначелник 
Решење којим се констатује да су одобрене персоналне промене у новосад-
ским часописима „Дојчес Фолксблат” (Deutsches Volksblatt) (за издавача 
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Јакоб Кремер, уместо др Франца Перца, а за одговорног уредника Николас 
Лафлојер, уместо Филипа Корела) и „Билдервохе” (Bilderwoche) (за издавача 
Јакоб Кремер уместо др Франца Перца). Поменуте часописе издаје Д. Д. Из-
давачка делатност и штампа из Мађарске улице (Аугуста Цесарца) бр. 70. 
Језик: м. Л. 12 

265. Ф.259 47547/1941 кут. 204 Градоначелник 
Решење председника Владе да се одобри даље објављивање новосадског ча-
сописа „Дојчес Фолксблат” (Deutsches Volksblatt) (у решењу је наведено да 
је издавач тог часописа Јакоб Кремер, да је одговорни уредник часописа 
Миклош Лафлер, те технички подаци о том часопису). У прилогу су извеш-
таји Градском начелништву да су часописи „Nep“ Трг Ержебет (Трг Младе-
наца) бр. 5 и „Регели Ујсаг” (Reggeli Ujság) улица Ракоци Ференца II (Јевреј-
ска) бр. 50 од председника Владе тражили дозволу за даљи рад. 
Језик: м. Л. 6 

266. Ф.259 47820/1941 кут. 204 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада прослеђује министру одбране у Будимпеш-
ти молбу новосадске Државне женске гимназије да јој се исплати надокнада 
за струју коју је утрошила 10. артиљеријска јединица, смештена у згради те 
гимназије у улици Ракоци Ференца II (Футошкој) бр. 77, у периоду од апри-
ла до септембра 1941. године. У прилогу је евиденција кућевласника који су 
пружили смештај 101. инжењеријском батаљону у периоду од априла до 
јула 1941. године. 
Језик: м. Л. 12 

267. Ф.259 /1941б.б. кут. 268 
Молбе за пријем у градску службу са датим основним биографским пода-
цима подносилаца молби. У прилогу је факултетска диплома Јухас Карољ 
Калмана, те евиденција градских службеника из 1939. године. 
Језик: м. Л. 53 

268. Ф.259 /1941б.б. кут. 268 
Записници извршених контрола платног пословања Предузећа за израду пор-
целана и мајолике д. д. у Новом Саду, основаног 1922. године, те млинова у 
Ади и Молу. Млинови су (бивше) власништво Давида Хуберта, односно Са-
веза набављачких задруга службеника. У записницима о поменутим млино-
вима дати су спискови запослених, пописи инвентара и др. 
Језик: м. Л. 54 

269. Ф.259 /1941б.б. кут. 269 
Административни пословник овог градског начелништва. 
Језик: м. Л. 36 

270. Ф.259 /1941б.б. кут. 269 
Кратак преглед (непотпун) са основним подацима о граду Новом Саду крајем 
1941. године (величини територије, броју становника, њиховој националној 
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припадности, броју кућа, станова, броју занатлија и трговаца, дужини град-
ских улица и приградских путева, дужини градске канализације, установама 
и школама које се налазе у овом граду и др.). 
Језик: Л. 2 

271. Ф.259 /1941б.б. кут. 269 
Статут Градског начелништва Слободног краљевског града Новог Сада. 
Језик: м. Л. 51 

272. Ф.259/1941 б.б. кут. 272 
Разни правилници: о увођењу таксе на производњу минералне, сода-воде, 
градске таксе на уношење у град разних пољопривредних, занатских и ин-
дустријских производа, а такође правилник о држању паса (из 1912. године), 
као и пословници (Удружења пријатеља Источне високе трговачке школе, 
радника фризерских и козметичких радњи, те пословник Градске кланице). 
У прилогу је записник оснивачке седнице поменутог удружења из 1943. го-
дине (председништво чине: др Јанош Урбањи, др Миклош Нађ и други). 
Језик: м. Л. 130 

273. Ф.259 /1941 б.б. кут. 272 
Извештај градског референта за социјалне послове др Ференца Балинта о 
учињеном у циљу смањења незапослености. Помиње се да је 2267 незапо-
слених ангажовано на обнови у поплави порушених кућа те у радовима на 
поплочавању улица - све на Телепу, док се за преосталих 437 незапослених 
наводи да ће у августу бити запослени у Државној свилари. У прилогу су 
списи у предмету обнове (у поплави порушених 737, оштећених 386 кућа) и 
одводњавања Телепа (помиње се намера изградње Дома културе на Телепу). 
Језик: м. Л. 30 

274. Ф.259 /1941 б.б. кут. 272 
Евиденција бројчаног стања запослених по већим градским предузећима. 
Напоредо је дато ово стање за март и мај 1941. године (за 89 предузећа), а 
такође су дати и подаци о структури националне припадности тих радника. 
У прилогу је евиденција службеника Државне свиларе. 
Језик: м. Л. 4 

275. Ф.259 /1941 б.б. кут. 272 
Кратка историја насеља Шангај (Ратно острво су Петроварадинци добили у 
вечни закуп још од Марије Терезије, али је Тихомир Бранчић, испарцелисао 
плац и изградио на острву кафану по имену „Шангај”. Током 1931. године, 
извршена је парцелација на острву, те је на тим парцелама нелегално подиг-
нуто отприлике 110 кућица-колиба). Након поплаве 1940. године Шангајци-
ма је додељено 120 плацева на Сланој бари, али се преселило само њих 72. 
По попису из 1941. помиње се 32 породице на Шангају те 67 кућа на Сланој 
бари уз намеру да се становници оба насеља због нездравих услова раселе. 
Језик: м. Л. 5 
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276. Ф.259/1941 б.б. кут. 272 
Извештај Боди Балинта о стању 65 мађарских избеглица из Србије, сме-
штених у кругу фабрике на Футошком путу бр. 236. У прилогу је распис са 
упутством о обавезном обезбеђивању исхране за те избеглице. У списима се 
као центар за окупљање мађарских и хрватских избеглица из Баната помиње 
Хотел „Централ” у Бечеју. 
Језик: м. Л. 3 

277. Ф.259/1941б.б. кут. 272 
Евиденција крупнијих градских предузећа, трговаца на велико те новчаних 
и осигуравајућих установа на територији града. У евиденцији су дате адресе 
и подаци о националној припадности поменутих трговаца, односно власника 
наведених предузећа и установа. 
Језик: м. Л. 10 

278. Ф.259/1941 б.б. кут. 272 
Извештај о социјалној ситуацији у Новом Саду непосредно након априлске 
промене режима (о незапослености, попису напуштене имовине, стању при-
вреде и др). Дати су подаци пописа становништва из 1910, 1921. и 1931. го-
дине, те процена бројног стања становништва из 1941. године. У прилогу је 
евиденција бројчаног стања занатлија по струкама (помиње се да од укупно 
1690 занатлија, 89 запошљава више од десет радника). 
Језик: м. Л. 5 

279. Ф.259/1941б.б. кут. 272 
Фрагменти Правилника о канцеларијском пословању Градског начелништва 
Слободног краљевског града Новог Сада. 
Језик: м. Л. 22 

280. Ф.259 /1941 кут. 288 Рачуноводство 
Списак 191 пензионера овог градског начелништва и евиденција о јунским 
пензијама тих особа. 
Језик:  м. Л. 8 

281. Ф.259 24.III1941. кут. 313 Лекарски уред 
Табела са бројчаним подацима о наталитету, морталитету и природном при-
раштају становништва Новог Сада у 1940. години. Посебно је наведен број 
умрлих од туберкулозе, тифуса, шарлаха, болести срца и крвних судова, од 
рака, од старости, те број умрлих беба као и број мртворођене деце. 
Језик: м. Л. 1 

282. Ф.259 1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Годишњи извештај Градске санитетске управе о амбулантном раду ове упра-
ве у 1940. години. Наведени су подаци о броју лечених (по болестима), на-
даље подаци о броју прегледаних шегрта на трахом и броју прегледаних 
лица осумњичених да се баве блудничењем. У извештају се помиње да за 
потребе пролазних радника постоји купатило у просторијама Берзе рада, да 
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Градско поглаварство даје бесплатне карте за коришћење Јодног купатила, 
те да је при Антитуберкулозном диспанзеру постављена једна нудиља. 
Језик: с. Л. 1 

283. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Персонални списи службеника и лекара Градског лекарског звања. У прило-
гу је списак свих службеника ове установе. 
Језик: м. Л. 41 

284. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списак ученика првих разреда, који су цепљени против дифтерије. У списку 
су деца наведена по школама. 
Језик: м. Л. 127 

285. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списак ученика првих разреда, који су ревакцинисани против богиња. У 
списку су деца наведена по школама. 
Језик: м. Л. 53 

286. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списак ученика првих разреда школе на Буза тргу (Тргу Светозара Маркови-
ћа), који су вакцинисани против дифтерије и богиња. 
Језик: м. Л. 6 

287. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Спискови деце рођене у периоду између 1939. и 1941. године за потребе ор-
ганизације вакцинације против дифтерије. У списковима су наведени поиме-
нично родитељи те деце, њихова адреса, датуми рођења деце, те евентуалне 
напомене уколико су та деца напустила Нови Сад. 
Језик: м Л. 127 

288. Ф.259 /1941 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списи у предмету доградње и адаптације зграде Дома здравља на Булевару 
Хорти Миклоша (Михајла Пупина). У прилогу је пројекат ове установе, по 
спратовима, са назнаком намене сваке од просторија, те опис радова на до-
градњи и адаптацији са ценовником тих радова. Помиње се намера да се у 
тој установи формира болница за децу са капацитетом од 30 кревета, те на-
мера да се након десетак година, одсеци за плућне, полне болести и лечење 
трахоме поново сместе у поменути објекат. Међу списима је и писмо др Ђу-
ле Молнара, који је смештен у бившем стану директора Дома здравља у истој 
установи, са (субјективним) запажањима у погледу његове сарадње са вите-
зом др Закањијем и генералом Новаковићем. 
Језик: м. Л. 31 

289. Ф.259 214/1942 кут. 205 Градоначелник 
Предузеће за трговину ципелама „Делка” из Будимпеште обавештава Град-
ско начелништво из Новог Сада да је то предузеће уз сагласност са Фабри-
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ком обуће „Пеко”, преузело продавнице те словеначке фабрике на терито-
рији Јужне области. У прилогу су препис обртнице фабрике „Пеко” из 1930. 
године, обртница за новосадску продавницу из 1932. године и др. 
Језик: м. с. словен. Л. 12 

290. Ф.259 620/1942 кут. 205 Градоначелник 
Градско начелништво се захваљује будимпештанским издавачким предузе-
ћима „Atheneum” и „Singer i Wolfner”, на поклоњеним књигама за потребе 
библиотеке која се оснива на Телепу. (У списима се помиње да је до тада 
једина мађарска библиотека у граду била библиотека Мађарске касине са 
око 3.000 књига, да у граду живи 33.000 Мађара, од чега 12.000 на Телепу, 
те да у Новом Саду живи 6.500 Немаца.) 
Језик:  м. Л. 8 

291. Ф.259 924/1942 кут. 205 Градоначелник 
Списи у предмету издавања у закуп (од 1929. године) градског земљишта 
(десно од Темеринског пута, крај канала) за стрелиште, Новосадском стре-
љачком друштву (1938. године се помиње и продаја тог земљишта помену-
том друштву). У прилогу је нацрт тог земљишта (међу списима се наводи и 
податак да је то друштво поклонило граду земљиште у Стрељачкој улици). 
Језик:  м. с. Л. 102 

292. Ф.259 1012/1942 кут. 205 Градоначелник 
Списи у предмету вођења евиденције о средствима из добротворног фонда 
Гргура Штефановића из Петроварадина. (Списи су из периода 1933-1944. 
године.) 
Језик: м. Л. 35 

293. Ф.259 1060/1942 кут. 205 Градоначелник 
Списак новосадских задужбинара из времена Краљевине Југославије. За за-
дужбине под управом Матице српске (укупно 53) дати су детаљнији подаци 
о њиховој имовини (од поменутих задужбина наведено је да је 1942. г. акти-
ван једино фонд Марије Трандафил, од којег се финансира рад Дома за не-
збринуту децу на Сајлову, док је фонд Краља Александра I предат још 1936. 
године Соколском друштву поводом изградње дома тог друштва). Повереник 
власти при Матици српској је Јожеф Блажек. 
Језик: м. Л. 8 

294. Ф.259 1509/1942 кут. 205 Градоначелник 
Записник о примопредаји имовине Трговине фармацеутских производа 
„Славија”, између дотадашњег повереника власти при тој трговини Ђуле 
Михелса и члана управе те трговине Владислава Ненадовића. У прилогу је 
попис (опсежан) имовине наведене трговине. 
Језик: м. Л. 254 

295. Ф.259 1659/1942 кут. 205 Градоначелник 
Градско начелништво из Новог Сада извештава дирекцију организације која 
руководи општим фондовима-задужбинама у Будимпешти да тренутна вред-
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ност имовине Матице српске износи 6 милиона пенги. (У спису је наведено 
да се на челу Матице налази повереник власти, иначе трговац текстилом Јожеф 
Блажек. У прилогу је Правилник Државног синдиката мађарских радника.) 
Језик: м Л. 17 

296. Ф.259 1806/1942 кут. 205 Градоначелник 
Списи у предмету издавања директору Штедионице Дунавске бановине 
Антону Гердену, грађевинске, односно употребне, дозволе за кућу у улици 
Грофа Ћано-а (Војвођанској). У прилогу је извод из земљишне књиге за плац 
на ком је изграђена поменута кућа. 
Језик: м. Л. 16 

297. Ф.259 3557/1942 кут. 206 Градоначелник 
Председништво Владе из Будимпеште обавештава градоначелника Новог 
Сада др Миклоша Нађа да је дозвољено даље издавање следећих часописа и 
новина: „Билдервохе” (Bilderwoche), „Ландпост” (Die Landpost), „Ујвидеки 
Регели Ујшаг”(Ujvideki Reggeli Ujság), „Дојчес фолксблат” (Deutsches Volks-
blatt), „Уј неп” (Uj Nep) и „Нова пошта” - уз напомену да се свака персонал-
на измена одговорних уредника тих новина и часописа мора пријавити Др-
жавној комори за информисање. 
Језик: м. Л. 7 

298. Ф.259 4242/1942 кут. 206 Градоначелник 
Команда Градске ватрогасне (професионалне) јединице доставља Градском 
начелништву Новог Сада извештај о раду у 1941. години, те списе са основ-
ним подацима о руководећем кадру ове јединице: Едеу Пушкашу, Карољу 
Фаркашу млађем и Золтану Пазмандију. (У поменутом годишњем извештају 
се, између осталог, помињу подаци о броју бунара у граду, односно о броју 
хидраната у данашњој Темеринској и Футошкој улици, као и на данашњем 
Булевару Михајла Пупина.) 
Језик: м. Л. 8 

299. Ф.259 4471/1942 кут. 206 Градоначелник 
Распис Краљевског судског стола из Новог Сада са обавештењем да је кра-
љевски јавни бележник др Карољ Вагнер отворио канцеларију у Новом Саду, 
у улици Адолфа Хитлера (Народних Хероја-Краља Александра) бр. 21. 
Језик: м. Л. 1 

300. Ф.259 4497/1942 кут. 206 Градоначелник 
Одлука Градског начелништва да се за одређени број сиромашне деце пред-
школског и школског узраста организују бесплатни оброци. У прилогу су 
спискови те деце, достављени од стране школе код Канала, школе код Парка, 
Алмашке школе, Државне помоћне школе, те од стране школе код Аеродрома. 
Језик: м. Л. 15 

301. Ф.259 4518/1942 кут. 206 Градоначелник 
Министарство трговине и саобраћаја доставља Градском начелништву запис-
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ник прегледа извршених радова у току 1941. године на отклањању рушевина 
два дунавска моста у Новом Саду. (У извештају се помиње да су радови по-
верени предузимачу Ласлу Чонкају, који је сличне радове извршио у Земуну 
за време Првог светског рата, да је опрема за спуштање ронилаца у воду из-
рађена код Силвестера Бернолда, да је у радовима ангажован пароброд „Бра-
тислава”, а спомиње се и проблем појаве леда на Дунаву и др.) 
Језик: м. Л. 11 

302. Ф.259 4709/1942 кут. 206 Градоначелник 
Пропрати акт којим је Градско начелништво Новог Сада послало Министар-
ству одбране у Будимпешти пројекат противавионске одбране Новог Сада. 
У пратећим списима се помиње да је за потребе поменуте одбране предвиђе-
но повезивање телефонским линијама Управе противавионске одбране, Ко-
манде милиције, милицијске касарне, Ватрогасне команде, те подрума Град-
ске куће. 
Језик: м. Л. 11 

303. Ф.259 4913/1942 кут. 206 Градоначелник 
Молба Кароља Заплетала Штолца да му се изда копија обртнице за хотел на 
Тргу Слободе бр. 4. У прилогу су обртнице именованог из 1934. године за 
гостионицу, а из 1940. године за хотел, ресторан и кафану. Поменути хотел 
је 1941. године своје дотадашње име „Краљица Марија” променио у „Краљи-
ца Јелисавета” (Ержебет). У оквиру предмета је и уверење да је Карољ из-
међу 1908. и 1909. године радио као портир у хотелу Карла Штолца старијег 
„Пера Фабри”, у Дунавској улици бр. 1. 
Језик: м. Л. 14 

304. Ф.259 5393/1942 кут. 206 Градоначелник 
Решење којим се констатује да је дотадашња Српска трговачка банка д. д. из 
Новог Сада променила назив у Бачка трговачка банка д. д. У прилогу је суд-
ска одлука о озваничењу промене назива. (У одлуци се помиње да је уместо 
дотадашњег директора Душана Зечевића, управа над том банком поверена 
др Гези Орелу и Ференцу Бауеру.) 
Језик: Л. 3 

305.  Ф.259 5607/1942 кут. 207 Градоначелник 
Градско начелништво обавештава Удружење просветних радника Бачко-
-бодрошке жупаније да тренутно није у могућности да пружи финансијску 
помоћ за (проширење) библиотеке тог удружења. У молби поменутог удру-
жења наводи се податак да библиотека овог удружења располаже фондом од 
5.000–6.000 примерака књига „[...] страних по језику и духу[...]". 
Језик: м. Л. 3 

306. Ф.259 5791/1942 кут. 207 Градоначелник 
Записник у предмету решавања имовинско-правних питања расформираних 
друштава на територији Јужне области. 
Језик: м. Л. 7 
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307. Ф.259 6655/1942 кут. 207 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је Новосадској фабрици шрафова и гвоздене робе 
дозвољено да за потребе изградње склоништа од ваздушних напада, изврши 
адаптацију просторија у улици Делвидеки (Сремској) бр. 15. Грађевински 
радови су поверени предузећу „Паквор и Халер”. 
Језик: м. Л. 7 

308. Ф.259 6948/1942 кут. 207 Градоначелник 
Списи у предмету организовања у Новом Саду локалне организације Лиге 
противавионске заштите (помињу се имена градоначелника др Миклоша 
Нађа, заменика градоначелника др Хорвата, те генерал-мајора Нандора Ком-
пошта). 
Језик: м. Л. 15 

309. Ф.259 6963/1942 кут. 207 Градоначелник 
Решење којим градоначелник Новог Сада констатује да је у Учитељском 
дому у улици Мадач Имреа (Војводе Путника) бр. 1, формирана испостава 
Учитељског удружења Бачко-бодрошке жупаније за новосадски, тителски и 
жабаљски срез. У прилогу је правилник поменутог Учитељског удружења из 
1924. године, а такође и списак чланова наведене испоставе из 1942. године 
(из Титела, Шајкаша, Каћа, Вилова, Будисаве, Жабља и Госпођинаца). 
Језик: м. Л. 23 

310. Ф.259 7373/1942 кут. 207 Градоначелник 
Решење којим се констатује да је 15. II 1942. године формирана новосадска 
испостава Државног савеза ратних инвалида, удовица и деце без родитеља. 
У прилогу су записник са конститутивне седнице те испоставе (чије је орга-
низовање покренуто на молбу 228 особа), примерак правилника поменутог 
савеза, и евиденција са основним подацима о руководству наведене испоста-
ве (за председника је изабран велики жупан др Петер Фернбах). 
Језик: м. Л. 58 

311. Ф.259 7414/1942 кут. 207 Градоначелник 
Градоначелник извештава великог жупана о зградама које су предвиђене за 
смештај школа: о згради некадашње Католичке гимназије, односно касније 
згради Судске табле, у улици Адолфа Хитлера (Народних хероја-Краља Алек-
сандра), у којој је тренутно смештена Милицијска школа; о згради некадаш-
ње Мушке трговачке школе у којој је за време Краљевине Југославије била 
смештена Финансијска управа; те о згради некадашње Управе државне град-
ње у улици Ишкола (Школској), коју користи Речна капетанија. 
Језик: м. Л. 5 

312. Ф.259 7449/1942 кут. 207 Градоначелник 
Записник примопредаје дужности (школског инвентара-списа) између дота-
дашњег директора II мушке шегртске школе Ђуле Часара и новопостављеног 
директора те школе Јаноша Галамбоша. 
Језик: м. Л. 16 
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313. Ф.259 7460/1942 кут. 207 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Председништво владе из Будимпеште одобри-
ло Петеру Бубенхајмеру из Новог Сада, улица Мађарска (Аугуста Цесарца) 
бр. 70, издавање недељног часописа „Дојче арбајт” (Deutsche Arbeit). 
Језик: м. Л. 4 

314. Ф.259 7527/1942 кут. 207 Градоначелник 
Пропратни акт којим Градоначелник Новог Сада прослеђује министру уну-
трашњих послова у Будимпешти молбу за дозволу даљњег рада Новосадског 
удружења војних ветерана из Сечењијеве улице (Лазе Костића) бр. 22. У при-
логу је правилник овог удружења, основаног 1890. године. 
Језик: м. с. н. Л. 35 

315. Ф.259 7644/1942 кут. 207 Градоначелник 
Одлука да се преостала имовина расформираног Новосадског удружења штам-
пара преда Читаоници и Удружењу земљопоседника на Телепу. (За ликви-
дационог управника удружења је био постављен Јожеф Гебхарт, иначе влас-
ник штампарије „Омега”. У прилогу је попис имовине тог удружења из 1941. 
године, те записник годишње скупштине наведеног удружења из 1940. године.) 
Језик: м. с. Л. 16 

316. Ф.259 7646/1942 кут. 207. Градоначелник 
Решење градоначелника Новог Сада да се имовина новосадског Удружења 
југословенских поштанских радника преда Мађарском удружењу поштан-
ских радника. У прилогу је попис поменуте имовине, између осталог помиње 
се и кућа у улици Сент Иштвана (Огњена Прице) бр. 19. 
Језик: м. Л. 11 

317. Ф.259 8077/1942 кут. 208 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада предлаже Министарству унутрашњих послова у 
Будимпешти да се изврши распуштање старог руководства Новосадске тр-
говачке омладине, а пошто то руководство није спремно на измену одредбе 
правилника овог удружења, по којима чланови удружења могу бити само 
Срби. У прилогу је, између осталог, и списак чланова дотадашњег руковод-
ства тог удружења. 
Језик: м. Л. 6 

318. Ф.259 8628/1942 кут. 208 Градоначелник 
Службена забелешка градоначелника др Миклоша Нађа о одржаној годиш-
њој скупштини Мађарског културног савеза Јужне области (ДМКСз) у Новом 
Саду, са констатацијом да је у састав одбора тог савеза, осим њега (градо-
начелника) изабран још и саветник за културу др Карољ Палош. У прилогу 
су правилник о раду поменутог савеза, те дневни ред годишње скупштине. 
Језик: м. Л. 8 

319. Ф.259 9015/1942 кут. 208 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада доставља Министарству образовања и религије у 
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Будимпешти податке о организовању Музичког конзерваторијума Јужне 
области у Новом Саду. У списима су наведени привремено запослени на 
конзерваторијуму. 
Језик: м. Л. 8 

320. Ф.259 9352/1942 кут. 208 Градоначелник 
Команда 28. допунске војне јединице из Сомбора доставља градоначелнику 
Новог Сада списак од 430 Новосађана, предвиђених за позив у војне редове 
(рођених између 1894. и 1898. године), а ради провере да ли именовани, од-
носно њихове породице, имају право на финансијску помоћ. 
Језик: м. Л. 59 

321. Ф.259 9992/1942 кут. 208 Градоначелник 
Решење којим градоначелник Новог Сада препоручује жупану да се за по-
требе смештаја Немачке грађанске школе и у следећој години у најам узме 
интернат организације „Привредник”. За смештај те школе су биле предло-
жене две зграде у улици Адолфа Хитлера (Народних хероја-Краља Алексан-
дра) и то: школска зграда преко пута Главне поште, те зграда у којој је у том 
тренутку смештена милиција. 
Језикут. м. Л. 2 

322. Ф.259 11710/1942 кут. 208 Градоначелник 
Решење којим градоначелник Новог Сада налаже да се све објаве Мађарског 
културног савеза чувају у регистратури, односно архиву. У прилогу је објава 
савеза од 7. новембра 1941. године, са планом рада курсева мађарског језика 
и патриотских курсева, те планом организовања културних вечери, све за 
школску 1941/42. годину. 
Језик: м. Л. 6 

323. Ф.259 11781/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља Централном обућарском одсеку 
у Будимпешти списак званично именованих трговаца обућом и кожом за 
обућу на територији Новог Сада. 
Језик: м. Л. 6 

324. Ф.259 11819/1942 кут. 209 Градоначелник 
Списи у предмету постављања-смењивања повереника власти (завођења и 
укидања принудне управе) при новосадским трговинама и предузећима. 
Језик: м. Л. 30 

325. Ф.259 11893/1942 кут. 209 Градоначелник 
Решење којим се констатује да је формиран новосадски огранак Савеза ма-
ђарских бораца (ратних ветерана). У прилогу је правилник тог савеза, запис-
ник са конститутивне седнице поменутог огранка, те списак управе и члан-
ства (укупно 445 чланова) тог огранка. 
Језик: м. Л. 44 
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326. Ф.259 13346/1942 кут. 209 Градоначелник 
Записник са полагања заклетве бившег сенатора Милана Л. Поповића из Но-
вог Сада при примању мађарског држављанства. 
Језик: м. Л. 9 

327. Ф.259 13384/1942 кут. 209 Градоначелник 
Др Иван Нађ, издавач политичког часописа "Уј неп" (Uj nep) из Новог Сада, 
Трг Ержебет (Трг младенаца) бр. 5, иначе и народни заступник у Парламен-
ту, извештава градоначелника Новог Сада да је Председништво владе дозво-
лило да се изузетно, због обележавања годишњице ослобођења-окупације 
13. IV 1941. године, поменути часопис појави на повећаном броју страна. 
Језик: м. Л. 4 

328. Ф.259 13876/1942 кут. 209 Градоначелник 
Евиденција бројног стања службеника Градског начелништва по одсецима. 
У прилогу је преписка надлежних власти, а у вези са попуном упражњених 
службеничких места при овом начелништву. (У пратећим актима се помиње: 
да град има око 64.000 становника, 65 већих фабрика, 5 биоскопа, два возила 
хитне помоћи са посадама сачињеним од ватрогасаца и да је од 25 писара у 
градској служби само један Србин.) 
Језик: м. Л. 42 

329. Ф.259 14113/1942 кут. 209 Градоначелник 
Решење којим је констатовано да је привремено затворена трговина уљима и 
другим хемијским производима „Ариол”, власника Арона Брандајса и Есте-
ре Брандајс, рођ. Каф, у улици Вашар (Боре Продановића) бр. 7/а. 
Језик: м. Л. 3 

330. Ф.259 14181/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада прослеђује Министарству унутрашњих 
послова у Будимпешти молбу за дозволу даљег рада Новосадске опште за-
натлијске задруге за међусобно помагање чланова, уз напомену да се издава-
ње те дозволе не препоручује из политичких разлога, пошто једна слична 
задруга већ делује у Новом Саду. У прилогу је правилник задруге и списак 
чланова управе те задруге. 
Језик: м. с. н. Л. 24 

331. Ф.259 14231/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава новосадског апотекара Кароља 
Гросингера да му је Министарство унутрашњих послова из Будимпеште до-
зволило да се и даље бави својом делатношћу. 
Језик: м. Л. 5 

332. Ф.259 14271/1942 кут. 209 Градоначелник 
Уверење којим се потврђује да је Деже Дорословачки из улице Текељ Имреа 
(Шафарикове) бр. 12, привремено ангажован при Служби за противавионску 
заштиту. У прилогу је препорука за Дорословачког, издата од стране Мађар-
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ског културног савеза Јужне области (ДМКСз-а). 
Језик: м. Л. 3 

333. Ф.259 14340/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава апотекара Ђулу Хајниша из ули-
це Гембеш Ђуле (Цара Душана) бр. 11, да му је Министарство унутрашњих 
послова из Будимпеште дозволило да се и даље бави својом делатношћу. 
Језик: м. Л. 2 

334. Ф.259 14407/1942 кут. 209. Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада издаје решење којим се констатује да је 
Министарство унутрашњих послова из Будимпеште одобрило Правилник 
Новосадског добровољног ватрогасног друштва из Левес улице (Браће Риб-
никара) бр. 35. У прилогу је записник са годишње скупштине овог друштва, 
те списак службеника и управе тог друштва. 
Језик: м. Л. 13 

335. Ф.259 14428/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада прослеђује Министарству унутрашњих 
послова молбу за дозволу даљег рада Удружења занатске омладине, уз напо-
мену да се издавање дозволе не препоручује, између осталог и због тога што 
је значајан број чланова тог удружења српске националности. 
Језик: м. Л. 7 

336. Ф.259 14865/1942 кут. 209 Градоначелник 
Списи у предмету организовања акције доделе кредита кућевласницима чије 
су куће оштећене-уништене од поплава и подземних вода у 1942. години. 
(За потребе спровођења ове акције Министарство унутрашњих послова је 
Градском начелништву Новог Сада обезбедило 50.000 пенги.) У прилогу је 
техничко упутство о начину изградње оштећених и уништених кућа. 
Језик: м. Л. 16 

337. Ф.259 14956/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада обавештава министра унутрашњих посло-
ва да је службеник овог начелништва Иштван Виндиш дао отказ, пошто је 
ступио у редове СС трупа немачке војске. 
Језик: м. Л. 8 

338. Ф.259 14984/1942 кут. 209 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада прослеђује жупану Бачко-бодрошке жу-
паније у Сомбору податке о скели која саобраћа између Новог Сада и Петро-
варадина. (О називу скеле, радном времену, ценовнику и др.) Наведено је да 
је скела власништво предузећа „Гутман и Франк”, те да је „Новосадска јавна 
предузећа” изнајмљују од 26. V 1941. године, а да је до тог датума скела би-
ла под управом Иштвана Урбана. 
Језик: м. Л. 6 
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339. Ф.259 15352/1942 кут. 210 Градоначелник 
Списи у предмету организације пописа обвезника организације мађарских 
сокола – Левенте (у прилогу је списак мушких основних и средњих школа 
на територији Новог Сада и околине у којим се налазе потенцијални обвез-
ници поменуте организације, те одобрење којим је у Новом Саду дозвољено 
оснивање женског одељења ове организације). 
Језик: м. Л. 11 

340. Ф.259 15467/1942 кут. 210 Градоначелник 
Записник положене заклетве при пријему у мађарско држављанство, за фо-
тографа Ђерђа Рабина из улице Ракоци Ференца II (Футошке) бр. 79. 
Језик: м. Л. 6 

341. Ф.259 16304/1942 кут. 210 Градоначелник 
Решење којим министар трговине и саобраћаја из Будимпеште дозвољава 
Ференцу Игнацу Пфистеру из Футога да одржава редовну аутобуску линију 
јавног превоза на релацији Букин (Младеново) – Бачка Паланка – Бегеч – 
Нови Сад. 
Језик: м. Л. 7 

342. Ф.259 17459/1942 кут. 210 Градоначелник 
Записник са седнице Управног одбора овог града о положеној заклетви но-
воименованог великог жупана др Петера Фернбаха (у записнику се између 
осталог помиње да је у име Срба, Фернбаху честитао бивши градоначелник 
Милош Петровић). 
Језик: м. Л. 4 

343. Ф.259 17460/1942 кут. 210 Градоначелник 
Делови записника конститутивне седнице Управног одбора овог града, на 
којој је велики жупан Фернбах др Петер положио заклетву. У прилогу су 
позивница за ту седницу, списак званица, програм седнице, те списак иза-
браних чланова тог управног одбора. 
Језик: м. Л. 34 

344. Ф.259 17602/1942 кут. 210 Градоначелник 
Министар јавног снабдевања извештава Градско начелништво Новог Сада о 
томе који трговци су на територији Новог Сада овлашћени за трговину тек-
стилом на велико. 
Језик: м. Л. 3 

345. Ф.259 17918/1942 кут. 210 Градоначелник 
Управни одбор Слободног краљевског града Унгвар (Ужгород) доставља 
извод из записника годишње скупштине тог одбора, са предлогом низа мера, 
које би решиле тзв. јеврејско питање. 
Језик: м. Л. 10 
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346. Ф.259 18624/1942 кут. 210 Градоначелник 
На молбу Прве трговинске задруге Јужне области „ЕДА” из Новог Сада, ули-
ца Грофа Андрашија (Његошева) бр. 1, Градско начелништво издаје уверење 
о католичком пореклу чланова управног и надзорног одбора те задруге: Фе-
ренца Бајора, Беле Червеса, Ђезеа Гауса, Фридриха Кара, Ђезеа Нађа, Калма-
на Секеа и Кароља Сека. 
Језик: м. Л. 10 

347. Ф.259 18808/1942 кут. 210 Градоначелник 
Евиденција о власницима и радницима новосадских апотека (ради утврђива-
ња који су од њих војни обвезници, те би се као такви могли послати у војску 
без штете по рад апотека). 
Језик: м. Л. 3 

348. Ф.259 18974/1942 кут. 210 Градоначелник 
Министарство трговине и саобраћаја из Будимпеште доставља списак гра-
дова и бањских места у Мађарској краљевини - значајнијих туристичких 
центара (међу тим градовима је и Нови Сад). У прилогу је распис овог ми-
нистарства са одредбама којима се регулишу поједина питања у вези са тим 
туристичким центрима. 
Језик: м. Л. 10 

349. Ф.259 19032/1942 кут. 210 Градоначелник 
Одлука Министарства трговине и саобраћаја из Будимпеште да се Јозефу 
Поничану из Бачког Петровца дозволи да се бави услужним јавним аутобус-
ким превозом путника на линији Бачки Петровац – Кулпин – Равно Село – 
Змајево, те на линији Кулпин – Бачки Петровац – Гложан – Бегеч– Нови Сад. 
Језик: м. Л. 4 

350. Ф.259 19228/1942 кут. 210 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља Мађарском краљевском централ-
ном заводу за статистику оквирне податке о површинама које су у власниш-
тву физичких, односно правних лица, на територији овог града, због нетачних 
података према попису из октобра 1941. године. (У акту се упоређују подаци 
са пописом из 1909. године и закључује се да се површина под виноградима 
смањила за више од 900 јутара, да је за 200 јутара повећана територија под 
кућним плацевима, и др.) 
Језик: м. Л. 8 

351. Ф.259 19979/1942 кут. 210 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Ватрогасне заједнице бивше Дунавске бано-
вине из улице Адолфа Хитлера (Народних хероја-Краља Александра) бр. 17. 
(Имовина те заједнице је припала Ватрогасној заједници Бачко-бодрошке 
жупаније, те одговарајућим заједницама градова Баја, Суботица, Нови Сад и 
Сомбор.) У списима су наведени некадашњи службеници Ватрогасне зајед-
нице Дунавске бановине. 
Језик: м. Л. 25 
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352. Ф.259 20255/1942 кут. 211 Градоначелник 
Списи у предмету спровођења акције доделе бесплатних оброка, те бесплат-
ног млека и шећера, трудницама и деци. (У актима се помиње да је 27. окто-
бра 1941. године отворен први целодневни боравак у Новом Саду, у улици 
Сиглигети Едеа (Гери Кароља) бр. 1, да је на територији града у основне 
школе уписано 2359 дечака и 2301 девојчица, да је око 1500 деце предшкол-
ског узраста.) 
Језик: м. Л. 3 

353. Ф.259 20817/1942 кут. 211 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је свилари „Драгољуба М. Ристића“ дозвољено 
да у кругу своје фабрике, у Нитранској улици (Косовској) бр. 21, изгради 
помоћне просторије (браварску и столарску радионицу, те гаражу). У прило-
гу је извод из земљишне књиге за плац на наведеној адреси. 
Језик: м. Л. 8 

354. Ф.259 21273/1942 кут. 211 Градоначелник 
Решење којим је одбијена молба Габора Нађа, директора биоскопа „Rеx”, да 
му се дозволи да изнад улаза у биоскоп постави велику рекламну таблу са 
филмским програмом, пошто Никола Танурџић, власник зграде у којој овај 
биоскоп има изнајмљену салу, на Булевару Хорти Миклоша (улици Модене) 
бр. 1, није дао сагласност за постављање те табле. У прилогу је нацрт улаза у 
биоскоп са поменутом таблом. 
Језик: м. Л. 9 

355. Ф.259 21458/1942 кут. 211 Градоначелник 
Списак бивших власника напуштених новосадских некретнина, те подаци о 
финансијско-пореској евиденцији над тим некретнинама (наведено је 438 
бивших власника, док је под управом Социјалног одељења Градског начел-
ства наведено 230 таквих некретнина). У списима је између осталог помену-
то да надлежност надзора над напуштеним некретнинама прелази са Одеље-
ња за социјалне послове на Сирочадски сто. 
Језик: м. Л. 48 

356. Ф.259 21790/1942 кут. 211 Градоначелник 
Записник са оснивачке скупштине Надзорног одбора за (све) три новосадске 
занатске школе, наведени су изабрани чланови овог одбора. У записнику су 
дати подаци о броју ученика, њиховом националном саставу и друго. 
Језик: м. Л. 9 

357. Ф.259 21886/1942 кут. 211 Градоначелник 
Министарски савет обавештава Јакоба Кремера из Мађарске улице (Аугуста 
Цесарца-Данила Киша) бр. 70 да му је, као издавачу недељног илустрованог 
часописа „Билдервохе” (Bilderwoche), дозвољено да тај часопис убудуће из-
лази у новом формату и на измењеном броју страна. (Одговорни уредник тог 
часописа је Хилда Рајтер.) 
Језик: м. Л. 8 
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358. Ф.259 22735/1942 кут. 211 Градоначелник 
Градско начелништво извештава Савет задужен за пописивање имовине 
бивше Дунавске бановине, да је град Нови Сад поклонио плацеве за потребе 
изградње зграде ове Бановине, односно за потребе градње експерименталне 
пољопривредне станице, те да је овај град продао плац за потребе изградње 
зграде Управе пензионог општинског фонда Дунавске бановине, уз напоме-
ну да ово градско начелиштво не располаже другим подацима о непокретној 
имовини бивше Дунавске бановине. 
Језик: м. Л. 5 

359. Ф.259 23855/1942 кут. 211 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања жалбе Градског начелништва Новог Сада про-
тив штете причињеном овом начелништву експропријацијом 1941. године 
Новосадског електричног д. д-а у корист државе. (У списима се помиње да 
је по уговору из 1908. године, било предвиђено да 1960. године ово деони-
чарско друштво пређе у власништво поменутог начелништва.) 
Језик: м. Л. 14 

360. Ф.259 23931/1942 кут. 211 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Матице српске, поводом примопредаје 
дужности повереника власти при овој установи са Јожефа Блажека, који се 
налази у притвору, на Ђулу Улриха. У записнику су наведени: дужници-ко-
рисници стипендија и кредита ове установе, бројно стање књижног фонда по 
језицима, инвентарски бројеви недостајућих слика и старих списа, као и др. 
Језик: м. Л. 10 

361. Ф.259 24163/1942 кут. 211 Градоначелник 
Решење којим се констатује да је Синдикат мађарских штампарских радника 
формирао своју новосадску испоставу. У прилогу је правилник тог синди-
ката, записник конституционе седнице као и списак чланова ове испоставе. 
Језик: м. Л. 23 

362. Ф.259 26131/1942 кут. 212 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је Фабрици конзерви „Кулпин” дозвољено да из-
гради складишни простор између улица Банфи (Филипа Вишњића) и Лорант-
фи Жуже (Марка Миљанова), а по пројекту инж. Лазара Дунђерског. 
Језик: м. Л. 5 

363. Ф.259 27072/1942 кут. 212 Градоначелник 
Списак безбедносних и хигијенских услова под којим се дозвољава рад новим 
закупцима новосадских биоскопа: „Зрињски” на Булевару Хорти Миклоша 
(улици Модене) бр. 1, „Атила” на Орсагзасло тргу (Тргу слободе) бр. 7, „Апо-
ло” на Орсагзасло тргу (Тргу слободе) бр. 6, те „Ракоци”, односно „Палас” у 
Поштанској улици бр. 7. У списима су наведени нови закупци биоскопа. 
Језик: м. Л. 14 

364. Ф.259 27461/1942 кут. 212 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе Новосадској фабрици кабела за постав-
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љање нафтног цевног вода између железничке пруге и ове фабрике. У прило-
гу је ситуациони план те фабрике са поменутим цевним водом који је израдио 
инж. Ђорђе Табаковић. 
Језик: м. с. Л. 9 

365. Ф.259 28243/1942 кут. 212 Градоначелник 
Евиденција о земљопоседницима који у новосадском атару имају више од 50 
јутара земље, а све у предмету спровођења акције пропаганде гајења уљаних 
земљорадничких култура. (У евиденцији су дата имена и презимена велепо-
седника, њихове адресе – углавном на Ченеју, величина њихових поседа, те 
структура тих поседа). 
Језик: м. Л. 18 

366. Ф.259 28505/1942 кут. 212 Градоначелник 
Записник прегледа пословања градске Матичарске службе (у записнику се, 
између осталог, наводи да је 1941. године регистровано 998 рођења, 419 
закључених бракова, 1084 смртних случајева – од чега је 95–98 погинулих у 
уличним борбама, односно 17 судском пресудом осуђених на смрт, да је 1942. 
године у рацији нестало 1286 Новосађана; да се архивирани списи Градског 
начелништва налазе у градској кући, у згради Бановине, у Петроварадину, те 
у Ср. Карловцима). 
Језик: м. Л. 16 

367. Ф.259 28524/1942 кут. 212 Градоначелник 
Списи у предмету решавања питања коришћења, односно поседовања зграде 
бившег шегртског интерната организације „Привредник” у улици Поша Ла-
јоша (Ђорђа Јовановића) бр. 19 (нови повереник државе при тој згради, чији 
је један спрат издат Немачкој школи, је Шандор Домокош, док је претходни 
повереник био Јанош Нађвински). У списима се помиње да власник корис-
ничког права над том зградом, Трговачка и привредна комора из Сегедина, 
намерава у тој згради отворити школу за декоратере излога. 
Језик: м. Л. 30 

368. Ф.259 29049/1942 кут. 212 Градоначелник 
Градско начелништво издаје решење којим се констатује да је старачки дом 
пресељен из изнајмљених просторија у бившој Српској добровољачкој за-
друзи у улици Алфелди (Шумадијској) бр. 6, у адаптиране бараке у улици 
Ужоки (Марка Краљевића) бр. 71. У прилогу је, између осталог, попис ин-
вентара бивше Српске добровољачке задруге. 
Језик: м. Л. 11 

369. Ф.259 29563/1942 кут. 212 Градоначелник 
Списи у предмету организовања Музичког конзерваторијума Јужне области 
у Новом Саду (помињу се 282 ученика овог конзерваторијума, постојање у 
граду филхармонијског оркестра, Новосадског хора и гудачког квартета). У 
списима су наведени професори овог конзерваторијума. 
Језик: м. Л. 25 
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370. Ф.259 29611/1942 кут. 212 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања финансијског питања у вези са трошковима 
издржавања избеглица. У прилогу је списак мађарских избеглица из Руму-
није и Србије, који се налазе смештени у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 25 

371. Ф.259 30265/1942 кут. 212 Градоначелник 
Обртница којом је Ђули Крамеру (доживотном члану Парламента) и Карољу 
Крамеру дозвољено да њихово Трговачко друштво за продају гвожђа на ве-
лико настави са радом. У прилогу је привремена обртница за то трговачко 
друштво из 1941. године. 
Језик: м. Л. 12 

372. Ф.259 32143/1942 кут. 213 Градоначелник 
Записник са извршене примопредаје ливнице „Костић и Дајч”, између Дене-
ша Сабоа, дотадашњег повереника државе при тој ливници и Ане Костић 
рођ. Екштајн и Лустиг Фердинанда као заступника Ференца Дајча. У при-
логу је попис инвентара те ливнице, као и овлашћење којим је Ференц Дајч 
овластио др Фердинанда Лустига, Белу Шафера и Лајоша Лустига да га могу 
заступати. 
Језик: м. Л. 24 

373. Ф.259 32322/1942 кут. 213 Градоначелник 
Решење којим је руској емигрантској грофици, удовици Олги Токарев рођ. 
Орурк, из улице Банфи (Филипа Вишњића) бр. 5, дозвољено да у простори-
јама организације Руског црвеног крста у улици Змаја Јовановића (Златне 
греде) бр. 7, држи приватни курс немачког језика. 
Језик: м. Л. 6 

374. Ф.259 33555/1942 кут. 213 Градоначелник 
Градско начелништво доставља министру унутрашњих послова Правилник 
о организовању стручних одбора при овом начелништву. У прилогу је за-
писник са ванредне седнице Управног одбора Градског начелништва Новог 
Сада, на којој је донет горепоменути правилник (у записнику су наведени 
чланови овог управног одбора). 
Језик: м. Л. 58 

375. Ф.259 33594/1942 кут. 213 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава руководство бившег Новосад-
ског фудбалског клуба (UFC), у Новосадској фабрици каблова у улици Кра-
мер Шандора (Радничкој) бр. 2, да је Централна државна спортска организа-
ција дозволила распуштање UFC-а, односно његово припајање Новосадском 
железничком атлетском клубу (UVAK). У прилогу је записник годишње 
седнице UFC-а, на којој је донета поменута одлука о припајању, те завршни 
рачун тог клуба. 
Језик: м. Л. 7 
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376. Ф.259 34115/1942 кут. 214 Градоначелник 
Одломак записника са ванредне седнице Управног одбора Градског начел-
ништва, одржане 30. јула 1942. године. У прилогу је списак чланова помену-
тог одбора. 
Језик: м. Л. 9 

377. Ф.259 36911/1942 кут. 214 Градоначелник 
Решење којим је др Лајош Киш у својству директора ангажован при Музич-
ком конзерваторијуму Јужне области до 31. августа 1943. године. У прилогу 
је уговор којим је градоначелник Новог Сада др Миклош Нађ ангажовао др 
Лајоша Киша на поменуту директорску дужност. (По овом уговору Киш је, 
сем рада у конзерваторијуму, дужан да руководи Новосадском филхармони-
јом, Новосадским хором, те да организује градски музички живот.) 
Језик: м. Л. 4 

378. Ф.259 36931/1942 кут. 214 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је српско женско друштво Добротворна задруга 
„Српкиња”, затворило своју радњу Пазар народних рукотворина на Булева-
ру Хорти Миклоша (улици Модене) бр. 2 (председница поменутог друштва 
је Зора Стефановић, иначе супруга др Жарка Стефановића). У прилогу је 
обртница за поменуту радњу из 1931. године. 
Језик: м. с. Л. 6 

379. Ф.259 37713/1942 кут. 215 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Мађарску краљевску контролну 
станицу за млечне производе у Будимпешти да међу новосадским предузе-
ћима која се баве трговином млеком нема предузећа која се баве прерадом 
млека. У прилогу су обртница трговца млеком Михаља Пушкаша, те распис 
Министарства пољопривреде са инструкцијом о начину и условима издава-
ња обртница за трговину млеком. 
Језик: м. Л. 13 

380. Ф.259 37978/1942 кут. 215 Градоначелник 
Решење којим је констатовано да је формирана новосадска испостава Држав-
ног удружења судија и јавних тужилаца. У прилогу је записник са конститу-
ционе седнице поменуте испоставе, а наведени су и изабрани чланови упра-
ве те испоставе. 
Језик: м. Л. 10 

381. Ф.259 38740/1942 кут. Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је Новосадској фабрици кабела д. д. дозвољено да 
у свом фабричком кругу у улици Крамер Шандора (Радничкој) бр. 2-4 изгра-
ди два склоништа од ваздушних напада. 
Језик: м. Л. 3 

382. Ф.259 39023/1942 кут. 215 Градоначелник 
Обртница којом је Свилари „Браћа Секе” (Карољу Секеу, инж. Калману Се-
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кеу и др Јожеф Секеу) из улице Мора Ференца (Лазе Нанчића) бр. 47-49, до-
звољено да врши бојење и штампање текстила. У прилогу је обртница којом 
је поменутој свилари исте године било дозвољено да се бави машинским 
ткањем. 
Језик: м. Л. 14 

383. Ф.259 39457/1942 кут. 215 Градоначелник 
Ђерђ Фехер и Михаљ Макша извештавају Градско начелништво да је, по до-
зволи Министарства унутрашњих послова, дотадашњи њихов биоскоп „Апо-
ло” променио назив у „Национални”. 
Језик: м. Л. 1 

384. Ф.259 39531/1942 кут. 215 Градоначелник 
Привредни одсек Градског начелништва оглашава да је на територији Новог 
Сада издато 2673 обртница за 2648 нејеврејских особа те да је 333 обртница 
издато за 294 јеврејских особа, односно да проценат обртница издатих Јевре-
јима у укупном броју обртница износи 11.30%. 
Језик: м. Л. 5 

385. Ф.259 40036/1942 кут. 215 Градоначелник 
Овлашћење за Ференца Рожу да може у улици Кошут Лајоша (Милетићевој) 
бр. 48 да се бави трговином брашном на велико. У пратећим списима су раз-
матране молбе за издавање сличних овлашћења следећим предузећима: На-
бавној задрузи „Угар” (помиње се ликвидација те задруге), Задрузи за промет 
робом „Еда” и фирми „Браћа Челиковић” (у предмету се налази примерак 
купородајног уговора којим је Вилим Челиковић 1930. године купио кућу у 
улици Петефи Шандора (Железничкој) бр. 2, нацрт магацина у тој кући и др). 
Језик: м. с. Л. 35 

386. Ф.259 40225/1942 кут. 215 Градоначелник 
Решење којим је продавници боја и хемијских производа власника Петера 
Фраја, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 18 дозвољена трго-
вина петролејом и сапуном за ручно прање. У прилогу је Фрајова обртница 
за поменуту продавницу из исте године. 
Језик: м. Л. 10 

387. Ф.259 40329/1942 кут. 215 Градоначелник 
Обртница којом је Задрузи за промет рибом Јужне области у скраћеном по-
ступку дозвољен рад (обртница је на овај начин издата због међудржавног 
уговора којим се Мађарска обавезала да ће за 50 тона шљунка Хрватској 
заузврат испоручити 25 вагона замрзнуте беле рибе). У списима се између 
осталог помиње да су поједина од 12 рибарских удружења која су сада укљу-
чена у ту задругу некада била присиљена да због кварења униште свој днев-
ни улов беле (неквалитетне) рибе од пола вагона. 
Језик: м. Л. 20 
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388. Ф.259 41102/1942 кут. 216 Градоначелник 
Обртница којом је Марији Јошић рођ. Олаи дозвољено да у Мусолинијевој 
улици (Змај Јовиној) бр. 18 држи продавницу бомбона. У списима је, између 
осталог, наведено да је отац именоване погинуо 8. децембра 1941. године на 
Источном фронту. 
Језик: м. Л. 5 

389. Ф.259 41977/1942 кут. 216 Градоначелник 
Решење са констатацијом да у складу са наредбом Министарства унутраш-
њих послова и избеглице из Хрватске имају права на друштвену помоћ. У 
прилогу је распис поменутог министарства из 1941. године са мерама којима 
је било уређено пружање помоћи избеглицама из Ердеља. 
Језик: м. Л. 10 

390. Ф.259 42394/1942 кут. 216 Градоначелник 
Бела Гелер извештава Градско начелништво да је у улици Ракоци Ференца II 
(Позоришном тргу) бр. 4 отворио штампарију (Гелер, до тада штампарски 
мајстор из Будимпеште, је уз помоћ Националног фонда за осамостаљивање, 
купио штампарске машине од Имреа Черничека у Бачкој Паланци, те отво-
рио штампарију у Новом Саду). 
Језик: м. Л. 28 

391. Ф.259 43594/1942 кут. 216 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова из Будимпеште обавештава Градско 
начелништво Новог Сада да је очним лекарима др Анталу Деманду и др Све-
тозару Поштићу поверена служба у новосадском Дому здравља, и да је Де-
манд задужен за лечење оболелих од трахоме у срезовима Нови Сад, Кула, 
Бачка Паланка и Тител, док је Поштић задужен за лечење школске деце. 
Језик: м. Л. 3 

392. Ф.259 43602/1942 кут. 216 Градоначелник 
Градско начелништво извештава Друштво за развој Телепа да је Министар-
ство унутрашњих послова одобрило престанак рада овог друштва, односно 
његово припајање телепском Удружењу земљопоседника (Газдакер) са читао-
ницом. У прилогу су Правилник и попис инвентара тог друштва, те записник 
са последње седнице поменутог друштва (у записнику је списак 568 чланова 
друштва, између осталих наведен је председник Карољ Барањи). 
Језик: м. Л. 24 

393. Ф.259 44064/1942 кут. 216 Градоначелник 
Правилник рада Новосадског електричног д. д-а. 
Језик: м. Л. 19 

394. Ф.259 44301/1942 кут. 216 Градоначелник 
Распис Витешког стола Бачко-бодрошке жупаније из Сомбора са захтевом 
да се доставе подаци о некретнинама Јевреја, већим од пет катастарских 
јутара, које ће бити конфисковане и путем овог витешког стола додељене 
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носиоцима високих одликовања из Првог и Другог светског рата. У про-
пратном акту којим је Градско начелство Новог Сада доставило тражене 
податке помињу се три некретнине. 
Језик: м. Л. 3 

395. Ф.259 45104/1942 кут. 217 Градоначелник 
Решење којим је градоначелник Новог Сада констатовао да члан Горњег 
дома и председник ДМКСз-а (Мађарског културног савеза Јужне области) 
Ђула Крамер због презаузетости није у стању да се прихвати дужности у 
соколском удружењу. 
Језик: м. Л. 2 

396. Ф.259 45660/1942 кут. 217 Градоначелник 
Градско начелништво извештава председништво Мађарског културног саве-
за Јужне области (ДМКСз) о условима под којима ће овом савезу бити одобре-
но формирање новосадског одељења. (Као директор тог одељења је наведен 
др Ласло Хегедиш). У прилогу је Правилник поменутог савеза. 
Језик: м. Л. 15 

397. Ф.259 46398/1942 кут. 217 Градоначелник 
Одломци из записника са ванредне седнице Управног одбора града, одржане 
19. октобра 1942. године. У прилогу је дневни ред поменуте седнице, те спи-
сак одборника који су присуствовали тој седници. (У дневном реду седнице 
се помиње: јуначка смрт председника Владе, оснивање Средње привредне 
школе и Школе за домаћице, прелазак Левенте - мађарског соколског дома 
под управу овог града и друго.) 
Језик: м. Л. 7 

398. Ф.259 46871/1942 кут. 217 Градоначелник 
Решење којим је одобрен модификовани Правилник Новосадске католичке 
читаонице. У прилогу су поменути модификовани Правилник, стари Пра-
вилник ове читаонице, а такође и записник са годишње седнице те читаони-
це, одржане 15. фебруара 1942. године у улици Епреш (Доже Ђерђа) бр. 18. 
Језик: м. Л. 26 

399. Ф.259 47135/1942 кут. 217 Градоначелник 
Записник са свечане скупштине Занатско-индустријске коморе. Овој скуп-
штини су присуствовали: др Калман Тихи, др Казмер Хорват, Ђула Улрих, др 
Ђула Кочонди, Ђула Крамер, др Ласло Добш, др Алајош Демењ, др Иштван 
(Стеван) Ђурић, Ференц Хорват, Шандор Бечкехази и други. 
Језик: м. Л. 3 

400. Ф.259 47384/1942 кут. 217 Градоначелник 
Стална грађевинска дозвола којом је Габору и Имреу Дицгену дозвољено да 
наставе са радом њихове трговине гвожђа и грађевинског материјала на 
Халтеру (Рибљој пијаци) и у улици Бардоши др Ласла (Дунавској) бр. 1. У 
прилогу су привремене обртнице тих трговина из 1941. године. (У списима 
се помиње податак да Дицгенови имају гвожђарску радњу и трговину коло-
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нијалне робе од 1859. године, те да су те трговине у време Краљевине Југо-
славије биле затворене.) 
Језик: м. Л. 13 

401. Ф.259 47571/1942 кут. 217 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања граница територије која припада Државној 
народној школи из улице Апоњи Алберта (Владике Платона), а у циљу из-
градње односно постављања живе ограде од жбуња око школе. У прилогу је 
ситуациони план те школе са убележеним објектима чија је изградња плани-
рана у школском дворишту. 
Језик: м. Л. 7 

402. Ф.259 48280/1942 кут. 217 Градоначелник 
Решење којим је, на молбу Иштвана Вајнгертнера, издато уверење да није 
позната тренутна адреса инж. Дејана Богдановића и супруге му Радмиле рођ. 
Купчевић, обоје бивших становника Новог Сада из улице Петефи Шандора 
(Железничке-Ласла Гала) бр. 41. (По сведочењу госпође Хабијан из улице 
Петефи Шандора бр. 44, Богдановић се налази у немачком ратном заробље-
ништву, а његова супруга је од маја 1941. године у Србији.) 
Језик: м. Л. 5 

403. Ф.259 48305/1942 кут. 217 Градоначелник 
Овлашћење за фирму „Браћа Челиковић” да може вршити продају шећера на 
велико. У списима се помиње да је Вилмош Челиковић, дотадашњи власник 
фирме основане 1902. године, преминуо 1942. године, да његова удовица 
има обртницу за продају зачина и колонијалне робе на мало, да је њихов син 
Ото, који поседује обртницу за продају зачина и колонијалне робе на велико, 
тражио да буде правни наследник поменуте фирме и да је за продају шећера 
на велико у Новом Саду већ овлашћена фирма Иштвана Хајића. 
Језик: м. Л. 10 

404. Ф.259 48347/1942 кут. 217 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим се апотекару Шан-
дору Шпицеру из Ралетићеве апотеке дозвољава даљи рад. 
Језик: м. Л. 5 

405. Ф.259 48447/1942 кут. 217 Градоначелник 
Списи у предмету спровођења вакцинације и ревакцинације против богиња, 
деце старе неколико месеци, односно деце која похађају први разред основне 
школе (вакцинацију извршили: др Ђерђ Клуцка, др Јожеф Хорват, др Иштван-
-Стеван Иванич, др Ласло Халас, др Бела Кезеш и др Јожеф Бауер). У прило-
гу је поименична евиденција вакцинисане и невакцинисане деце поменутог 
узраста. 
Језик: м. Л. 130 

406. Ф.259 48621/1942 кут. 218 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је фармацеуту 
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Светозару Томасову из Новог Сада дозвољен даљи рад. 
Језик: м. Л. 2 

407. Ф.259 49032/1942 кут. 218 Градоначелник 
Списи у предмету издавања свилари „Ристић М. Драгољуб” а. д. грађевин-
ске, односно употребне дозволе за новоизграђене канцеларијске просторије 
ове свиларе на углу Нитранске (Косовске) и улице Лорантфи Жужане (Мар-
ка Миљанова). 
Језик: м. Л. 12 

408. Ф.259 49571/1942 кут. 218 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је грађевински предузимач инж. Никола Плав-
шић преселио своје грађевинско предузеће из Тренчинске улице (Даничи-
ћеве) бр. 7 у Мусолинијеву улицу (Змај Јовину) бр. 23. У списима је кратка 
биографија пензионисаног шефа градског Грађевинског одсека Николе Плав-
шића који је, између осталог, био одговоран за изградњу пруге Огулин – Гос-
пић – Книн (1918 - 1921. године) те за изградњу пруге Ужице – Вардиште 
(након 1921. године). 
Језик: м. Л. 15 

409. Ф.259 49800/1942 кут. 218 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Команди милиције списак 315 Новосађана 
(рођених између 1912. и 1924. године) који су добровољно ступили у редове 
немачке армије. 
Језик: м. Л. 7 

410. Ф.259 50335/1942 кут. 218 Градоначелник 
Начелништво града јавља Државном савету за заштиту природе у Будимпеш-
ти да намерава да Велики рит и Каћки рит претвори у обрадиве површине, а 
поводом предлога бившег новосадског службеника др Аладара Тришлера да 
се по затварању црпне станице на крају Ратног острва, поново покрене, још 
1908. године постављено питање стављања тих ритова под заштиту државе 
због њиховог орнитолошког богатства (пореде се са околином Балатона). У 
прилогу је карта околине Новог Сада. 
Језик: м. Л. 14 

411. Ф.259 50350/1942 кут. 218 Градоначелник 
Решење којим је Ержебет Шомођи продужено привремено радно ангажова-
ње у својству помоћне радне снаге при Управном одељењу овог града. У при-
логу је списак од 62 лица, углавном угоститеља, којима нису издата уверења 
о патриотском понашању (свако од тих лица је окарактерисано, појединци 
као припадници слободнозидарске ложе, други као припадници четничког, 
комунистичког покрета, или као симпатизери династије Карађорђевић, док 
је Јанош Корчок окарактерисан као Словак). 
Језик: м. Л. 5 

412. Ф.259 50986/1942 кут. 218 Градоначелник 
Списи у предмету оснивања Мађарске краљевске источне трговачке високе 



 82 

школе у Новом Саду, октобра 1942. године. У списима су наведени услови 
уписа, висина школарине, услови за добијање стипендије и др. (Између оста-
лог поменуто је да ће се на тој школи моћи учити следећи страни језици: не-
мачки, италијански, француски, енглески, бугарски, српски, турски, албан-
ски и румунски.) 
Језик: м. Л. 14 

413. Ф.259 51101/1942 кут. 218 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је формирано Удружење љубитеља музике при 
Новосадској филхармонији. (У списима се помиње да је Филхармонија ос-
нована још 1926. године, да је касније припојена Музичкој школи „Исидор 
Бајић”, те да је под новим режимом основана - наставила са радом 15. новем-
бра 1941. године.) У прилогу је Правилник о раду поменутог удружења, те 
попис имовине коју је ово удружење преузело од свог правног претходника. 
Језик: м. Л. 19 

414. Ф.259 52549/1942 кут. 218 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања молбе Реформатске црквене општине да јој се 
дозволи проширење гробља на део простора који заузима Државни вашар 
(Сајмиште) или на простор где се налази сточни вашар. У списима се поми-
ње да је, по још неодобреном урбанистичком пројекту, предвиђено форми-
рање централног гробља на другој страни Канала. 
Језик: м. Л. 10 

415. Ф.259 53452/1942 кут. 218 Градоначелник 
Списак објеката у државном власништву, који по својој вредности спадају у 
другу категорију противавионске заштите. (За зграду бивше Бановине је на-
ведено да још није одређено имовинско-правно питање власништва над том 
зградом.) У списима се помиње да је за командира противавионске заштите 
при Државној трговачкој средњој школи именована професорица др Борбала 
Лукач, док је на исту дужност при основној школи у улици Апоњи Алберта 
(Владике Платона) именован директор Ђула Сабо. 
Језик: м. Л. 16 

416. Ф.259 54051/1942 кут. 219 Градоначелник 
Списи у предмету спајања два дела Косовске улице, између Јадранске и Пан-
чићеве улице (Ђорђа Јовановића), преко парцела удовице Љубице Каћански, 
ДД „Дрвар” и браће Маречко. У прилогу је нацрт плаца Љубице Каћански 
рођ. Јанковић. 
Језик: м. Л. 75 

417. Ф.259 54245/1942 кут. 219 Градоначелник 
Преписка власти у вези са обезбеђивањем смештаја у Новом Саду, од 1. ок-
тобра 1942. године, за војничке батаљоне, и то за Пети бициклистички (који 
има 580 бораца и око 1700 бицикала), те за Двадесети коњички (који се до 
тада налазио у Жабљу). У списима се, између осталог, наводе војне јединице 
које се већ налазе смештене у Новом Саду, те се помиње податак да је Град-
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ско начелништво издало у закуп 11 бензинских пумпи у граду. 
Језик: м. Л. 22 

418. Ф.259 55915/1942 кут. 219 Градоначелник 
Списи у предмету именовања инж. Калмана Такача на дужност директора 
јавних градских предузећа. (На поменуту дужност је раније био именован 
Иштван-Стеван Дукавић који због својих обавеза у Новосадској фабрици 
кабела није био у стању да се прихвати те дужности.) У прилогу је препис 
Дукавићеве инжењерске дипломе, те његова кратка аутобиографија (помиње 
се да је од 1931. године био главни инжењер у Новосадској фабрици кабела). 
Језик: м. Л. 14 

419. Ф.259 55986/1942 кут. 219 Градоначелник 
Списи у предмету решавања финансијских и организационих питања за Жен-
ску занатску (шегртску) средњу школу у Новом Саду (директорка те школе 
је Ема Реш). У прилогу је годишњак будимпештанске Женске занатске сред-
ње школе за школску 1940/41. годину. 
Језик: м. Л. 48 

420. Ф.259 56504/1942 кут. 219 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је свилари „Југосилк” браће Секе дозвољено да у 
фабричком кругу у улици Мора Ференца (Лазе Нанчића) бр. 47-49 изгради 
димњак висок 35 метара, по пројекту инж. Беле Калоа. У прилогу су ситуа-
циони нацрт фабрике, статички прорачун и технички опис димњака, те извод 
из земљишне књиге за плац који је у власништву поменуте фабрике. 
Језик: м. с. Л. 34 

421. Ф.259 56541/1942 кут. 219 Градоначелник 
Министарство трговине и саобраћаја извештава да немачкој задрузи за узгој 
стоке „Селектор” из Новог Сада није потребна обртница за трговину стоком, 
док је за трговину месом потребна месарска обртница. У прилогу је правил-
ник те задруге. (У списима се помињу чланови управе поменуте задруге.) 
Језик: м. Л. 22 

422. Ф.259 57231/1942 кут. 220 Градоначелник 
Списи у предмету постављања Луке Башића за овлашћеног старатеља над 
кућом рударског надзорника Драгутина К. Албрехта у улици Крамер Шан-
дора (Радничкој) бр. 55, односно у предмету издавања станова у поменутој 
кући Јакобу Руђу и Карлу Гартнеру. (У списима је наведено да се Албрехт 
налази у Шмихелу, у близини Новог Места у Италији.) У прилогу је извод 
из земљишне књиге за плац на ком се налази горе поменута кућа. 
Језик: м. н. сло. и. Л. 27 

423. Ф.259 57235/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је Иштван Нађ постављен за надзорника над кућом Милорада 
Тривића у улици Левенте (Жарка Зрењанина) бр. 9, пошто се кућевласник 
одселио у Београд. У прилогу је попис Тривићеве имовине, сачињен од стра-
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не Тривићевог адвоката др Беле Патаја. (Наведени су филмови и техничка 
опрема који се налазе у три биоскопа: „Одеон”, „Аполо” и „Ројал”, те је, из-
међу осталог, поменуто да су филмови комичара Кабоша у Србији забрање-
ни за приказивање.) 
Језик: м. Л. 14 

424. Ф.259 57237/1942 кут. 220 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања надзора над имовином бившег становника 
Новог Сада др Стојана Јеремића, који је поседовао кућу у улици Саве Ву-
ковића бр. 35 и кућу у улици Патријарха Чарнојевића бр. 5. (Помиње се да се 
Јеремић одселио у Сремске Карловце, а да је свој намештај однео у Србију.) 
Језик: м. Л. 7 

425. Ф.259 57249/1942 кут. 220 Градоначелник 
Списи у предмету именовања Стевана Бошњаковића за надзорника над ку-
ћом др Бланке Абрахам - Клајн и њеног мужа др Срећка Милића у улици 
Витеза Мајора (Јована Бошковића) бр. 16, а такође у предмету издавања ста-
нова у поменутој кући. (У списима је наведено да се поменути власници куће 
налазе у Осијеку.) 
Језик: м. Л. 15 

426. Ф.259 57255/1942 кут. 220 Градоначелник 
Евиденција кућног инвентара који је Никола Танурџић однео из свог стана у 
Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 29. У прилогу је молба станара Та-
нурџићеве палате да им се снизи кирија. 
Језик: м. Л. 5 

427. Ф.259 57269/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење да се кућа, која је била под управом Социјалног одељења овог гра-
да, у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 37, врати њеном власнику 
Николи Танурџићу (у списима се наводи да је 17. јуна 1941. године Градска 
војна команда реквирирала стан у тој кући за потребе Јожефа Чера). 
Језик: м. Л. 9 

428. Ф.259 57276/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је Јожеф Золич од стране Сирочадског стола постављен за над-
зорника над имовином Бранка Зјалића, бившег новосадског средњошколског 
професора, који се преселио у Сремску Митровицу. У прилогу је попис Зја-
лићеве имовине у његовом стану у улици Сент Гелерт (Ловћенској) бр. 8. 
Језик: м. Л. 24 

429. Ф.259 57293/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је др Нандор Удвархељи од стране Сирочадског стола постав-
љен за надзорника над имовином бившег новосадског професора Бошка То-
мића, у стану у саставу зграде која припада Уједињеном осигуравајућем д. 
д-у на Булевару Хорти Миклоша (Булевару Михајла Пупина-улици Модене) 
бр. 17. У прилогу је попис Томићеве имовине. 
Језик: м. Л. 20 
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430. Ф.259 57294/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је укинут државни надзор над имовином војног заробљеника, 
мајора Александра Снизаревског, на Булевару Хорти Миклоша (Булевару 
Михајла Пупина-улици Модене) бр. 17, односно којим (решењем) је помену-
та имовина, на основу одобрења Александрове мајке Наталије из Беле Цркве, 
додељена супрузи бачкопаланачког среског судије Арпада Фехерварија. У 
прилогу је попис имовине Снизаревског, те решење којим је 1941. године та 
имовина привремено била додељена др Фелицији Ланг. 
Језик: м. Л. 8 

431. Ф.259 57297/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је од стране Сирочадског стола др Нандор Удвархељи имено-
ван за надзорника над имовином бившег Удружења фабриканата Дунавске 
Бановине, на Булевару Хорти Миклоша (Булевару Михајла Пупина-улици 
Модене) бр. 3. У прилогу је попис поменуте (канцеларијске) имовине, те 
записник којим је та имовина била 1941. године предата испостави Јужне 
области Државног савеза мађарских индустријалаца. 
Језик: м. Л. 11 

432. Ф.259 57299/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим су локали бившег новосадског посластичара, Сулејмана Исма-
иловића у улици Бардоши др Ласла (Дунавској) бр. 12 и на Булевару Хорти 
Миклоша (улици Модене) бр. 1, ослобођени државног надзора и предати 
Јаношу Папу. У прилогу је препис купопродајног уговора којим је Пап купио 
поменуте локале од Исмаиловића, тада већ становника Призрена. 
Језик: м. Л. 9 

433. Ф.259 57306/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је од стране Сирочадског стола др Нандор Удвархељи име-
нован за надзорника над имовином др Драгољуба Спасића у Хонвед улици 
(Максима Горког) бр. 58. У прилогу је попис Спасићеве имовине, те решење 
којим је др Тибору Фекетеу и др Шандору Палинкашу привремено додељен 
Спасићев намештај. 
Језик: м. Л. 10 

434. Ф. 259 57331/1942 кут. 220 Градоначелник 
Решење којим је од стране Сирочадског стола др Нандор Удвархељи имено-
ван за надзорника над имовином бившег новосадског становника, судије 
Животе Поповића, у кући Сабадош Микше у Хонвед улици (Максима Гор-
ког) бр. 11. У прилогу су попис Поповићеве имовине у поменутој кући. 
Језик: м. Л. 9 

435. Ф.259 57336/1942 кут. 220 Градоначелник 
Одлука да се обустави управа власти над кућом бившег становника Новог 
Сада Живорада Богдановића, у улици Хермана Геринга (Васе Стајића) бр. 9, 
односно да се та кућа додели на управу, од стране кућевласника овлашће-
ном адвокату др Режеу (Рудолфу) Видаковићу. (У списима се наводи да се 
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Милена Богдановић налази у Београду, а да јој се муж, иначе некадашњи 
директор банке, налази у немачком заробљеништву, у логору Офлаг В1/б.) 
Језик: м. Л. 19 

436. Ф.259 57359/1942 кут. 220 Градоначелник 
Одлука да се укине управа власти над кућом бившег становника Новог Сада 
адвоката Јована Поповића, који се одселио у Београд, у Бетовеновој улици 
(Лазе Станојевића) бр. 10, односно да се поменута кућа додели на управу, од 
стране Поповића овлашћеном адвокату, др Ференцу Шултесу. У списима се 
помиње да је Поповић власник још једне куће у улици Јована Ђорђевића бр. 5. 
Језик: м. Л. 10 

437. Ф.259 57972/1942 кут. 221 Градоначелник 
Списи у предмету издавања одобрења новосадској Јеврејској општини да 
може у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 33 да формира обданиште 
за потребе деце сиромашних Јевреја. У пратећим списима се наводи да је 
поменута верска општина тражила 1941. године дозволу да за Јевреје орга-
низује прикупљање помоћи, предавања из области културе, агенцију за по-
средовање у запошљавању, те канцеларију за социјалну заштиту. 
Језик: м. Л. 7 

438. Ф.259 57873/1942 кут. 221 Градоначелник 
Списи у предмету доделе 1938. године „тринаесте плате” градским службе-
ницима. У прилогу су: списак градских службеника из 1937. године, Статут 
о градским службеницима општине града Новог Сада, те закључни рачун са 
инвентаром за град Нови Сад у 1936/37. години. 
Језик: м. с. Л. 122 

439. Ф.259 58115/1942 кут. 221 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Министарство унутрашњих послова одобри-
ло Правилник новосадског Римокатоличког женског добротворног друштва. 
У прилогу је поменути правилник, те списак председништва тог друштва. 
Језик: м. Л. 26 

440. Ф.259 58362/1942 кут. 221 Градоначелник 
Одлука о укидању управе власти над новосадском кућом Београђанке Ми-
лице Крсмановић, супруге банског саветника, у улици Војводе Мишића бр. 
5, односно о додели управе над том кућом мајци кућевласнице Меланији 
Новачек рођ. Николајевић. У прилогу је примерак купопродајног уговора 
којим су 1931. године Новачекови купили својој малолетној кћери Милици 
поменуту кућу од др Јована Јагедића. (У списима се помиње да је Драгутин 
Новачек као официр Краљевине Југославије нестао у Другом светском рату.) 
Језик: м. с. Л. 21 

441. Ф.259 58412/1942 кут. 221 Градоначелник 
Решење којим је др Адолф Белохорски именован за управника над кућом у 
улици Лајта (Саве Вуковића) бр. 28, чија је власница др Марија (Гордана) 
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Вулановић заједно са своја три сина нестала у рацији јануара 1942. године. 
Језик: м. Л. 19 

442. Ф.259 58432/1942 кут. 221 Градоначелник 
Решење којим је за новосадску кућу сремскокаменичког жупника Фрање Мар-
тинчевића у улици Хајош (Лађарској) бр. 4 именован, од стране кућевласника 
овлашћени надзорник Веселин Јанковић. 
Језик: м. Л. 13 

443. Ф.259 58446/1942 кут. 221 Градоначелник 
Одлука Социјалног одсека да се укине надзор власти над некретнинама 
Иванке Вајс рођ. Благне, и то: куће у Сечењијевој улици (Лазе Костића) бр. 
14, те складишта жита и два кукурузна амбара у улици „13. априла 1941. 
године” (Темеринској) бр. 114; односно одлука да се наведене некретнине 
врате поменутој власници (као закупац складишта жита помиње се „Футура” 
д. д.). У прилогу је писмо које је Мирко Вајс, као ратни заробљеник у немач-
ком логору Oflag VI C послао Хедвиги (Иванки) Вајс. 
Језик: м. н. Л. 16 

444. Ф.259 58469/1942 кут. 222 Градоначелник 
Решење којим је Социјални одсек именовао Иштвана Вајса за надзорника 
над кућом Лазара Царића, бившег Новосађанина који се преселио у Загреб, 
некадашњег главног финансијског повереника, у улици Лајта (Саве Вукови-
ћа) бр. 7. 
Језик: м. Л. 14 

445. Ф.259 58478/1942 кут. 222 Градоначелник 
Решење Социјалног одсека којим је Иштван Нађ именован за надзорника 
над новосадском имовином београдског предузећа „Бајлон Игњат и синови” 
у улици „13. априла 1941. године” (Темеринској) бр. 90. (Међу имовином се, 
између осталог, помињу пивара и ледара, у списима су наведени закупци ло-
кала и станова.) 
Језик: м. Л. 19 

446. Ф.259 58551/1942 кут. 222 Градоначелник 
Решење Социјалног одсека да се Михаљу Шерешу повери надзор над кућом 
бившег становника Новог Сада др Николе Јекића, у улици Поша Лајоша 
(Ђорђа Јовановића) бр. 7. 
Језик: м. Л. 24 

447. Ф.259 58572/1942 кут. 222 Градоначелник 
Одлука да се укине управа власти над кућом бивших становника Новог Сада, 
који су се одселили у Земун, лекара др Јована Бараћа и супруге му Ангелине 
рођ. Николић, у Пешти улици (Фрушкогорској) бр. 2, односно да се управа 
над том кућом повери зету Бараћевих, адвокату др Светозару Вујићу из Сен-
те. На полеђини списа је напомена да се у кући бр. 4 у истој улици налази 
четнички вођа Милан Белегишан. 
Језик: м. Л. 15 
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448. Ф.259 58640/1942 кут. 223 Градоначелник 
Одлука Социјалног одсека да се покретна имовина Нисима Атијаса, бившег 
новосадског становника и службеника предузећа „Кемикалија”, који се нала-
зи у немачком ратном заробљеништву, у улици Фехервари (Арсе Теодорови-
ћа) бр. 5-7, преда Цили Клопфер рођ. Атијас. (У списима је попис те имови-
не.) У прилогу је Атијасово писмо из заробљеништва, од 29. VIII 1941. године. 
Језик: м. н. Л. 8 

449. Ф.259 58653/1942 кут. 223 Градоначелник 
Молба Жужане Бако, те супружника Милана Страјкова и супруге му Ерже-
бет, рођ. Бако, свих у својству власника куће у којој је био закупљен простор 
за биоскоп „Ројал”, у улици Берчењи Миклоша (Јована Суботића) бр. 3, да 
им се дозволи да на име залога за преостала дуговања дотадашњег власника 
тог биоскопа Михајла Тривића, који се одселио у Србију, присвоје инвентар 
тог биоскопа. У прилогу је попис биоскопског инвентара. 
Језик: м. Л. 8 

450. Ф.259 58670/1942 кут. 223 Градоначелник 
Решење Социјалног одсека да се др Нандор Удвархељи именује за старатеља 
над имовином бившег новосадског становника Владе Станковића, „четника” 
који се одселио у Срем, у улици Жигмонда Кираља (Криловој) бр. 9. У при-
логу је попис Станковићеве имовине. 
Језик: м. Л. 8 

451. Ф.259 59078/1942 кут. 224 Градоначелник 
Одлука Социјалног одсека са констатацијом да је бивши новосадски станов-
ник, иначе некадашњи инспектор пољопривредног одсека Дунавске банови-
не Богдан Јаракула, поверио старатељство над својом кућом у Ужоки улици 
(Марка Краљевића) бр. 36, бившем главном градском физику др Петру Ада-
мовићу. 
Језик: м. Л. 14 

452. Ф.259 59123/1942 кут. 225 Градоначелник 
Списи по којима је на интервенцију градоначелника Новог Сада, министар 
унутрашњих послова одредио да градска болница и даље остане под држав-
ном управом, односно да се за ову болницу, а због превеликих трошкова 
одржавања, не примени министарска уредба о преласку болница Јужне обла-
сти у надзор месних органа управе. (У списима се, између осталог, помиње 
да у граду постоји 7, односно 8, приватних санаторијума.) 
Језик: м. Л. 31 

453. Ф.259 59125/1942 кут. 225 Градоначелник 
Констатација градоначелника да су од стране градске власти у састав управе 
Купалишта „Штранд” д. д. увршћени саветник др Имре Ђармати и шеф ра-
чуноводства др Иштван Паточ. У прилогу је извештај са конституционе сед-
нице поменуте управе (између осталог помиње се да ће јеврејски део плаже 
бити леви, доњи део плаже). 
Језик: м. Л. 5 
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454. Ф.259 59142/1942 кут. 225 Градоначелник 
Решење са констатацијом да су, у складу са дозвољеним продужењем рока, 
спортска и друга друштва града дужна да доставе модификоване правилнике 
до 30. марта 1943. године. У прилогу је списак друштава. Наведени су: Ново-
садски атлетски клуб (UAC), Католичка читаоница, Реформатска читаоница, 
Телепска читаоница са удружењем земљопоседника, Новосадски спортски 
клуб, Куглашко друштво „Бочкаи” и Куглашко друштво „Керамија”, које је 
престало са радом 1941. године. 
Језик: м. Л. 15 

455. Ф.259 59282/1942 кут. 225 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Англо-американско-југословенског клуба и 
Ротари клуба. У прилогу је извештај да Добровољно ватрогасно друштво из 
Левес улице (Браће Рибникара) ради, надаље извештај о ликвидацији Жен-
ског музичког друштва, те списак председништва Филателистичког удруже-
ња (сви списи прилога су из 1941. године). 
Језик: м. Л. 35 

456. Ф.259 59429/1942 кут. 225 Градоначелник 
Решење Социјалног одсека да се укине управа власти над кућом др Милана 
Поповића и супруге му Виде, рођ. Петровић, у улици Др Вилт Вилмоша 
(Уроша Предића) бр. 30, односно одлука да се управа над том кућом повери 
супрузи др Милоша Ћирића Татјани, рођ. Будисављевић, овлашћеној од 
стране кућевласника. 
Језик: м. с. Л. 7 

457. Ф.259 59476/1942 кут. 226 Градоначелник 
Пријава др Милана Николића, иначе запосленог у Пастеровом заводу, о на-
пуштених седам јутара земље у руменачком атару, до тада у власништву 
инж. Богдана Јаракуле, који се одселио у Босну. У пријави је наведено да др 
Николић поседује салаш у суседству поменутог Јаракулиног поседа. 
Језик: м. Л. 3 

458. Ф.259 59586/1942 кут. 226 Градоначелник 
Решење Социјалног одсека да се Јожефу Векашу, односно Петеру Заварку, 
повери управа над кућом и локалом бившег новосадског крчмара Проке Вуј-
кова, у Чанади улици (Браће Поповић) бр. 16. Као закупци стана и послов-
ног простора у тој кући наведени су Ђерђ Буда и новосадска испостава Ма-
ђарског културног савеза Јужне области (ДМКСз). 
Језик: м. Л. 2 

459. Ф.259 59686/1942 кут. 227 Градоначелник 
Списи у предмету организовања службе Сирочадског стола града Новог Са-
да. У списима се помињу председник Миклош Лебхерц, заменик председни-
ка Јанош Иљеш и други. 
Језик: м. Л. 17 
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460. Ф.259 59753/1942 кут. 227 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава новосадску испоставу Држав-
ног осигуравајућег друштва у предмету утврђивања могућности за принудну 
наплату потраживања овог друштва од бившег Српског народног позоришта 
Дунавске бановине, да имовином поменутог позоришта управља Културни 
савез Јужне области. 
Језик: м. Л. 2 

461. Ф.259 59794/1942 кут. 227 Градоначелник 
Списи којима су Централној статистичкој управи у Будимпешти достављени 
подаци о величини засејаних површина на територији Новог Сада. У списи-
ма се, између осталог, помиње више од 779 катастарских јутара ораница, 7 
катастарских јутара рита, 215 власника поседа величине до 10 катастарских 
јутара, 228 власника поседа величине од 20 до 100 катастарских јутара и др. 
Језик: м. Л. 30 

462. Ф.259 /1942 б.б. кут. 269 
Евиденција утрошених средстава зајмова за јавне потребе у 1942. години. У 
евиденцији су поменути премештање сточне пијаце, градња насипа на Лима-
ну, постављање осветљења на мосту, набавка више аутобуса, изградња куће 
соколског друштва, изградња-адаптација школа на Лиману, Телепу, и др. 
Језик: м. Л. 6 

463. Ф.259 /1942 б.б. кут. 269 
Евиденција секвестрираних јеврејских фирми. 
Језик: м. Л. 5 

464. Ф.259 /1942 б.б. кут. 269 
Списак старатеља над јеврејским фирмама и некретнинама, те списак тих не-
кретнина (по улицама). 
Језик: м. Л. 279 

465. Ф.259 /1942 б.б. кут. 269 
Списак особа које су 1941. године прогнане из државе. У прилогу је евиден-
ција фирми и некретнина поменутих особа (помињу се и поједине некрет-
нине убијених у рацији 1942. године). Међу прогнанима се помињу: Игнац 
Бајлон, Милан Петровић, Исидор Кабиљо и др. Међу организацијама којима 
је забрањен рад наводе се: Југословенска хипотекарна банка, Југословенска 
радикална заједница, Француски клуб. 
Језик: м. Л. 28 

466. Ф.259 /1942 б.б. кут. 269 
Списак особа убијених у рацији јануара 1942. године. У прилогу је евиденци-
ја старатеља над имовином тих особа. У списима су дати подаци о нацио-
налној припадности и професији, те статистички подаци о полу и старосној 
структури убијених. 
Језик: м. Л. 172 
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467. Ф.259 893/1942 кут. 269 
Распоред предавања која се у оквиру Отвореног универзитета, у просторија-
ма Централног католичког кола, имају одржати у периоду између новембра 
1942. и марта 1943. године. Поменуте су теме из области културе и науке, а 
међу предавачима су: др Иштван Сабо, др Казмер Хорват, др Лајош Киш, др 
Геза Биркаш. 
Језик: м. Л. 1 

468. Ф.259 5/1942 кут. 271 Управни одбор 
Извештај о раду Новосадске испоставе Првостепене просветне управе у 1941. 
години. Дати су подаци о броју учитеља, ученика и учионица (на територији 
ове испоставе, односно на територији Новог Сада) те податак о броју српских, 
мађарских немачких и словачких разреда-одељења у Новом Саду (наведени 
су и службеници ове испоставе). 
Језик: м. Л. 3 

469. Ф.259 266/1942 кут. 271 Управни одбор 
Решење са констатацијом да је Маћаш Лех из Гајдобре поклонио плац у Но-
вом Саду бр. 5067/419, из земљишно-књижног улошка бр. 5293, Фрањевач-
ком реду Светог Јована Капистрана. 
Језик: м. Л. 2 

470. Ф.259 301/1942 кут. 271 Управни одбор 
Извод из шумског регистра са подацима о величини површина под шумама, 
врсти шума и власништву над њима, на територији Слободног краљевског 
града Новог Сада. 
Језик: м. Л. 7 

471. Ф.259 3231-3248/1942 кут. 278 Првостепена занатска Управна власт 
Пријавни листови привредника: Милана Обрадовића, Марије Кантарџић-
-Јелашев, Михаља Визија, Шандора Клонке, Душана Теофановића, Јована 
Чичаровича, Михаља Вадасија, Етелке Шенк-Зодор, Стевана Лучића, Ни-
коле и Павла Бујандрића, Михаља Корижа, Винцеа Цимермана, Славне 
Спорић-Савић, Розе Лонгавер-Шпак, Илоне Стевановић-Гавриловић и Ане 
Фаркаш-Лакатош. 
Језик: м. Л. 27 

472. Ф.259 1-200/1942 кут. 278 Првостепена занатска Управна власт 
Пријавни листови Јеврејских привредника: Золтана Лебла, Алфреда Хандле-
ра, Алфонса Хорватића, Јожефа Вајса, Самуела Крауса, Јенеа и Ласла Вајса, 
Олге Кон-Мојзеш, Шандора Хајдуа, Исака и Лајоша Вајнбергера, Емила 
Хандлера, Ласла Сабадоша, Жигмонда Клајна, Имреа Епштајна, Вилмоша 
Бека и Ирене Шаламон-Бергентал. У списима је наведено да се Алфонс Хор-
ватић налази у немачком заробљеништву. 
Језик: м. Л. 16 

473. Ф.259 201-500/1942 кут. 278 Првостепена занатска Управна власт 
Пријавни листови јеврејских привредника: Шандора Крисхабер, Вилмоша 
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Шаламона, Беле Патакја, Иде Бухвалд, рођ. Полак, Емила Крупирова, Адол-
фа Лебла, Јенеа Дајча Арпада Ремера, Исака Морбергера, Микше Морген-
штерна, Жигмонда Гросмана, Шандора Гринбергера, Мартона Бреслауера, 
Исака Којнмана, Хермине Гринфелд-Вајс, Дежеа Левенбергера, Дежеа Мо-
шковича, Емануела Риненфелда, Јожефа Пилишера, Фридриха Паунца, Ан-
дора Моргенштерна, Пала Фишера и Јаноша Требича. Међу списима је и 
пријавница Димитрија Радонића. 
Језик: м. Л. 38 

474. Ф.259 246/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Ратни распоред за следеће чланове новосадског Левенте (мађарског сокол-
ског) удружења: Миодрага Пауловића, Ђерђа Папа, Калмана Шерега, Шан-
дора Радичевића и других. 
Језик: м. Л. 37 

475. Ф.259 285/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Пропратни акт којим је Одсек за евиденицију становништва Градског начел-
ништва Новог Сада доставило Регрутном центру бр. 140 у Врбасу, извештај 
о резултатима уручивања „SAS” позива. У списима се посебно наводи да су 
позиви послати: Бели Вилду, Адолфу Гринбергеу, Шандору Розенфелду и 
Шандору Гутману (помиње се бројка од 90 позива). 
Језик: м. Л. 8 

476. Ф.259 293/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Евиденција новосадских Немаца који су се у периоду између марта и априла 
1942. године пријавили у немачку армију (наведени су: Александер Лоц, 
Франц Капота, Антон Шајдл, Јохан Границ, Лудвиг Туха, Карл Лајстнер и 
Јохан Једели). 
Језик: м. Л. 6 

477. Ф.259 1629/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Списак 156 војних обвезника чији ратни распоред је будимпештанска Упра-
ва железница - Одељење за посебни транспорт, послала новосадском Одсеку 
за евиденцију становништва. 
Језик: м. Л. 5 

478. Ф.259 2638/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Списак 41 мушкарца - Јеврејина, чије је личне документе овом одсеку до-
ставио Регрутни ценатар бр. 141 из Суботице. У списку су наведени рођени 
између 1897. и 1899. године. 
Језик: м. Л. 1 

479. Ф.259 2959/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Списак 32 мушкарца – Јеврејини, чије су лични подаци овом одсеку достав-
љени из Врбаса. 
Језик: м. Л. 1 
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480. Ф.259 3244/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Списак 18 мушкараца, чије је личне картоне (ратне распореде) Новосадска 
фабрика шрафова и гвоздене робе доставила овом одсеку. У списку су: Све-
тозар Попов, Алфред Дусин, Ференц Салкаи, Андраш Ишпан и други. 
Језик: м. Л. 1 

481. Ф.259 3250/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Пропратни акт којим је овај одсек доставио Фабрици „Браћа Крамер” по-
датке о радницима, ратним распоредом додељеним тој фабрици (12 бравара, 
3 стругара, 2 столара и 2 аутомеханичара), уз напомену да нису послати по-
даци о једном алатничару јер је та струка дефицитарна у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 5 

482. Ф.259 3265/1942 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Евиденција 26 радника Фабрике „Браћа Крамер”, за које је дата сагласност 
да због војног значаја свог посла остану на својим цивилним радним мести-
ма. У прилогу је сличан списак Фабрике сапуна „Албус” д. д. 
Језик: м. Л. 7 

483. Ф.259 1172/1942 кут. 281 Рачуноводство 
Записник примопредаје имовине Новосадске испоставе београдског удруже-
ња „Привредник” у улици Поша Лајоша (Висарионовој) бр. 19, између дота-
дашњег надзорника Јаноша Нађвинског и новоименованог Шандора Домоко-
ша, директора школе и референта другостепене школске управе. У прилогу 
је попис инвентара зграде на тој адреси. У списима се наводи да је ова зграда 
у Школској 1941/42. години била издата Немачкој школи (Јожеф Шејпеш се 
наводи као домар). 
Језик: м. Л. 5 

484. Ф.259 1499/1942 кут. 281 Рачуноводство 
Списак 93 службеника отпуштена из градске службе априла 1941. године 
(наведена је дужина радног стажа проведеног у овој служби сваког од ових 
службеника). На списку су: др Милорад Рајић, Предраг Клицин, Ђорђе Ра-
дошевић, Душан Радуловић, др Петар Адамовић, Ранко Травањ, Милета 
Вртунски, Душан Матић, Александар Ђаков, Славко Косировић, др Ђорђе 
Влалукин, Др Стеван Нинков, др Милан Мога, др Милена Стефановић, др 
Ђорђе Ђеремов и други. 
Језик: м. Л. 2 

485. Ф.259 2271/1942 кут. 281 Рачуноводство 
Записник примопредаје Градске штедионице, између дотадашњег директора 
Ђезеа Нађа и новоименованог Јаноша Фусгенгера. У прилогу су пописи имо-
вине ове штедионице (под чијом управом се налазе и Залагаоница и Уред за 
продају путних карата „МАV-Ibusz”). Међу имовином помињу се пет најам-
них кућа, два плаца, једна башта и једна ораница у Футогу. Као власници 
меница ове штедионице помињу се: Силвестер Бернолд, Аристид Дера, Мари-
ја Палавичино рођ. Шенборн, Зорка Руњанин, др Александар Моч и други. 
Језик: м. Л. 129 



 94 

486. Ф.259 1836/1942 кут. 294 Сирочадски сто 
Решење Сирочадског стола да, као штетну по своје штићенике, одбаци нагод-
бу између удовице Драгице Дунђерски рођ. Коларић из улице Поша Лајоша 
(Ђорђа Јовановића-Висарионове) бр. 14, и малолетних Новака и Олге Дун-
ђерски, у предмету оставинске расправе из октобра 1940. године у Србобра-
ну, преминулог Новосађанина Стевана С. Дунђерског. У покојниковој имо-
вини помињу се једна башта у Србобрану и 55 јутара ораница. 
Језик: м. Л. 8 

487. Ф.259 2383/1942 кут. 294 Сирочадски сто 
Адресе напуштених кућа. Наведене су некретнине: Пауле Медаковић, Љубин-
ке Михајловић, Милоша Марјанског, Арсена Младеновића и других. 
Језик: м. Л. 2 

488. Ф.259 2534/1942 кут. 295 Сирочадски сто 
Спискови са адресама напуштених некретнина и именима дотадашњих влас-
ника. У списку је наведено преко 200 некретнина, чији су бивши власници: 
Југословенска хипотекарна банка, Штедна установа „Дунав”, Југословенско 
- Француски клуб, Југословенска радикална заједница, Гутман Хуго, др Ми-
рослав Ледерер, инж. Душан Ћирић, Удружење ратних добровољаца, инж. 
Богдан Јаракула, Мина Минић и други. 
Језик: м. Л. 9 

489. Ф.259 3090/1942 кут. 295 Сирочадски сто 
На молбу адвоката др Балтазара Фајта из Сабаткаи улице (Кисачке) бр. 3, 
достављају му се списи из предмета старатељских послова над Шандором 
Фајтом, рођеним јуна 1895. године и Гизелом Фајт, рођеном 1897, за период 
између 1900. и 1918. године. За њиховог старатеља је била постављена -Маг-
долна Исекуц, рођ. Фајт, удовица Ђуле Исекуца из Новог Сада. 
Језик: м. н. Л. 160 

490. Ф.259 3174/1942 кут. 295 Сирочадски сто 
Списак преко осамдесет адреса напуштених некретнина, са именима дота-
дашњих власника. Наведене су некретнине: др Миливоја Ранкова, Алексан-
дра Волфа, Јенеа Клајна, Реџепа Џеладиновића и других. 
Језик: м. Л. 1 

491. Ф.259 6754/1942 кут. 295 Сирочадски сто 
Уговор којим је на десет година (до 1952.) др Милан Матић, старатељ над 
имовином Катице, Косаре и др Милоша Бокшана, издао у закуп кућу у Ду-
напарт улици (Београдски кеј - Кеј жртава рације) бр. 4, за потребе смештаја 
жандармеријске јединице. Поменута кућа има 24 собе, 100 хвати дворишта и др. 
Језик: м. Л. 3 

492. Ф.259/б.б. 1942 кут. 295 Сирочадски сто 
Подаци о броју малолетника, особа под старатељством (у периоду пре 1920. 
године; до 1940. године; и у 1941. години), напуштених кућа у 1941. години, 
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те о броју усвојене деце. У акту је под ставком несталих у рацији јануара 
1942. године, наведено 905, односно 455 особа. 
Језик: м. Л. 2 

493. Ф.259 1205/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
ДД „Камендин” из Пирошке улице (Руменачке) бр. 123, доставља Уреду за 
јавно снабдевање евиденцију количине масти, меса и месних прерађевина 
које је ово предузеће испоручило следећим предузећима од војног значаја: 
„Албус”, јавним градским предузећима: Млину „Фајт Балтазар”, Фабрици 
„Браћа Крамер”, Новосадском предузећу за производњу металне и емајли-
ране робе, Фабрици лакова „Турм Бешке”, Новосадској фабрици шрафова, 
Фабрици теста „Франц Лајош”, Новосадском електричном дд, те фабрикама 
„Кулпин” и „Кабел”. 
Језик: м. Л. 2 

494. Ф.259 2203/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Извештај о стању јавног снабдевања основним потрепштинама на територи-
ји града у другом кварталу 1942. године. У извештају се помиње стање у 
снабдевању хлебом, млеком, машћу, обућом, кромпиром, огревом и сточном 
храном. 
Језик: м. Л. 1 

495. Ф.259 3594/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Министарство јавног снабдевања издаје списак бомбона са ценовником одо-
бреним новосадским произвођачима бомбона. 
Језик: м. Л. 7 

496. Ф.259 5711/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списак посластичара, произвођача лимунаде, сода-воде и ликера, којима су 
издате дозволе за набавку већих количина шећера за новембар 1942. године. 
У списима је наведен пример на који начин сразмера одобрене количине ше-
ћера зависи од националне припадности привредника. 
Језик: м. Л. 12 

497. Ф.259 5882/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Решење Министарства јавног снабдевања са одлуком којом се утврђује одо-
брени месечни контигент шећера за потребе Новог Сада. Помиње се количи-
на шећера намењена грађанству, те следовања предвиђена за малу и велику 
привреду, за болнице и друго. 
Језик: м. Л. 3 

498. Ф.259 5886/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Градоначелник доставља Уреду за јавно снабдевање податке о бројчаном 
стању крупнијих домаћих животиња на територији града у циљу обезбеђи-
вања залиха сточне хране. У акту је наведен број рогате стоке, коња, магара-
ца, мазги, оваца, бивола и коза. 
Језик: м. Л. 2 
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499. Ф.259 5888/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Уредба којом је велики жупан одредио да се између 10. и 31. децембра 1942. 
године има извршити откуп жита и јечма. У прилогу је градоначелникова 
објава са детаљима акције откупа. У списима се помиње да ће откуп вршити 
млин „Фајт”, Бачки млин, те Кишов млин у Пирошкој улици (Руменачкој). 
Језик: м. Л. 2 

500. Ф.259 5892/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Министарство јавног снабдевања одобрава уговор који је новосадско град-
ско начелство склопило са Уредом за јавно снабдевање о тову 1759 свиња. У 
прилогу је акт са наведеним правним и физичким лицима са којима је склоп-
љен уговор о тову свиња (уз податке о потребним количинама сточне хране). 
Језик: м. Л. 3 

501. Ф.259 6341/1942 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списак овлашћених трговаца стоком са територије Бачко-бодрошке жупани-
је. (Овлашћење важи до јануара 1943. године). У списку су наведени следе-
ћи Новосађани: Сима Николић, Јожеф Шмелцер и Адам Хојман, те немачка 
задруга за узгој стоке „Селектор”. 
Језик: м. Л. 4 

502. Ф.259 28.III 1942. кут. 313 Лекарски уред 
Списи у предмету одлучивања о судбини имовине бивших новосадских ор-
ганизација - Лиге за борбу против туберкулозе и Уније за дечију заштиту. У 
прилогу је попис инвентара поменутих организација. Имовина је намењена 
сомборској и новосадској испостави Државног савеза за заштиту здравља. 
Језик: м. Л. 14 

503. Ф.259 /1942 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списак ученика првих разреда, који су ревакцинисани против дифтерије у 
периоду од септембра до новембра 1942. године. Имена су дата по школама, 
а за сваког ученика наведена су имена и адресе родитеља-старатеља. 
Језик: м. Л. 78 

504. Ф.259 100/1942 кут. 314 Ветеринарски уред 
Списак ковача-поткивача на територији града који је доставило Удружење 
занатлија Новог Сада и околине. 
Језик: м. Л. 2 

505. Ф.259 119/1942 кут. 314 Ветеринарски уред 
Градоначелникова објава којом се службеници овог градског начелништва 
позивају да један постотак од једне месечне плате дају за градњу болнице 
Црвеног крста, а да се у наредних седам месеци одрекну пола процента од 
плате на име помоћи породицама бораца на фронту. У прилогу је образац 
изјаве, о добровољном давању постотка од плате, за горепоменуте намене. 
Језик: м. Л. 3 
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506. Ф.259 10.I 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње седнице Мађарског грађанског певачког друш-
тва на којој је, између осталог, усвојена оставка дотадашњег председника 
Ивана Видеркома и изабрано ново руководство на челу са Шандором Бечке-
хазијем. За новог диригента изабран је Реже Балаш, уместо дотадашњег Ла-
јоша Седлачека. Поменуто је да ово друштво у хору окупља 20 певача. 
Језик: м. Л. 10 

507. Ф.259 14.I 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње седнице Новосадског удружења фијакериста 
(одржане у Марошевој гостионици у улици Ракоци Ференца II бр. 85), на ко-
јој је, између осталог, покренуто питање поновног постављања привремене 
зимске станице за фијакере код железничке станице. У прилогу су завршни 
рачун за 1942. и предрачун за 1943. годину, те списак председништва и од-
борника овог друштва. 
Језик: м. Л. 6 

508. Ф.259 17.I 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са годишње седнице новосадске секције Државног (туранског) ло-
вачког друштва, на којој је, између осталог, изабрано ново председништво 
ове секције, на челу са председником Лајошом Хорватом, свештеником и 
народним послаником у државној Скупштини. Поменуто је да ће ускоро Но-
вом Саду бити поверена управа над територијама јужно од Канала. (У прило-
гу су завршни рачун за 1942. и предрачун за 1943. годину за ову секцију.) 
Језик: м. Л. 6 

509. Ф.259 30.I 1941./1943 кут. 199 Градоначелник 
Списак службеника Техничког одељења Градског начелства Слободног кра-
љевског града Новог Сада. (У списку су наведени: Данијел Сагмајстер, Шан-
дор Шумахер, Милутин Татић, Јожеф Станко, Иштван Фодор и др.) 
Језик: м. Л. 2 

510. Ф.259 14.II 1941/1943 кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње седнице Католичке читаонице, на којој је, из-
међу осталог, реферисано о стању књижног фонда те читаонице, изабрано је 
ново руководство (за председника је изабран др Елемер Корани, а за библио-
текара Јожеф Буњик), прочитан извештај о раду стонотениске секције, и др. 
Језик: м. Л. 2 

511. Ф.259 21.II 1941/1943 кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Удружења ратних инвалида. У 
прилогу су завршни рачун за 1942. и нацрт буџета за 1943. годину за то удру-
жење. (Председник удружења је Петер Фернбах, а секретар Карољ Хајцман.) 
Језик: м. Л. 6 

512. Ф.259 21.II 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине новосадске секције Државног удру-
жења кућепазитеља (за председника те секције је поново изабран Петер Ку-
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сли). У прилогу су завршни рачун за 1942. и предрачун буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 11 

513. Ф.259 21.II 1943/1943 кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Задруге за здравствену потпору 
занатлија (за председника изабран Карољ Бек). У прилогу су завршни рачун 
за 1942. годину и нацрт буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 7 

514. Ф.259 28.II 1943/1943 кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Првог новосадског радничког удру-
жења (за председника изабран Силвестер Бернолд). У прилогу су завршни 
рачун за 1942. и предрачун буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 5 

515. Ф.259 28.II 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са годишње скупштине Новосадског спортског друштва „Вилим” 
(скраћено УВСЕ), на којој је, између осталог, изабрано ново руководство тог 
друштва на челу са председником Тибором Хафнером. У прилогу је заврш-
ни рачун за 1942. и предрачун буџета за 1943. годину. (У рачуну су наведени 
трошкови фудбалске, куглашке и стонотениске секције.) 
Језик: м. Л. 8 

516. Ф.259 4.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник конститутивне седнице новосадског Католичког добротворног жен-
ског друштва. У прилогу је завршни рачун тог друштва за 1942. и предрачун 
буџета за 1943. годину. (У записнику су наведене чланице тог друштва, њи-
хове адресе, професије, односно професије њихових мужева). 
Језик: м. Л. 6 

517. Ф.259 7.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са годишње скупштине Реформатске читаонице, на којој је, између 
осталог, за председника изабран Лајош Хорват, за библиотекара Иштван 
Нанаши, дата анализа дотадашњих активности читаонице и прочитан рефе-
рат о стању књижног фонда читаонице. 
Језик: м. Л. 7 

518. Ф.259 14.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Пчеларског удружења на којој је, 
између осталог за председника изабран Лајош Барчи. Поменуто је да је ово 
удружење купило уређај за топљење воска од Иштвана Барта и одлучено је 
да се из буџета овог друштва брише новац који је био депонован код Поштан-
ске штедионице у Београду. 
Језик: м. Л. 6 

519. Ф.259 14.III 1943/1943 кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Филателистичког удружења, на 
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којој је, између осталог, за председника изабран Јожеф Менрат; одлучено да 
се поводом десетогодишњице тог друштва изда пригодна поштанска марка 
и поменуто учешће овог удружења на изложби Филателистичког друштва 
„Панонија” у Будимпешти. 
Језик: м. Л. 5 

520. Ф.259 17.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са конститутивне седнице Куглашког друштва „Башћа” (дотадаш-
њег друштва „Хераклес”), на којој је за председника изабран Иштван Фехер. 
Језик: м. Л. 4 

521. Ф.259 26.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Новосадска секција Савеза бораца – учесника фронта, доставља Градском на-
челству податке о овој секцији (о броју чланова, адреси ове секције и друго). 
Језик: м. Л. 1 

522. Ф.259 27.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са редовне годишње скупштине Јужнобачког ауто-клуба, на којој 
је изабрано ново руководство клуба (за председника је изабран др Албин 
Ухљарик, односно усвојена је оставка дотадашњег председника др Петера 
Фернбаха). У записнику се говори о враћању имовине том клубу (помиње се 
одређени триптихон). У прилогу су списак чланова, те завршни рачун за 
1942. и предрачун буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 8 

523. Ф.259 28.III 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са годишње скупштине Српског добротворног женског друштва 
(председница Зора Стефановић). У прилогу су списак чланица, те завршни 
рачун за 1942. и предрачун буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 6 

524. Ф.259 4.IV 1943. кут. 199 Градоначелник 
Записник са годишње скупштине новосадске секције Мађарског удружења 
штампара (председник Данијел Беше). У прилогу су завршни рачун те сек-
ције за 1942. годину и списак председништва. 
Језик: м. Л. 7 

525. Ф.259 9.IV 1943. кут. 199 Градоначелник 
Списак власника новосадских угоститељских радњи (гостионица, кафана, 
крчми и јавних кухиња), са адресама и предлогом за њихову категоризацију 
(у три категорије). У прилогу је списак чланова Привредног одсека одговор-
них (јемаца) за угоститеље који се снабдевају сода-водом путем заједничке 
пунионице. 
Језик: м. Л. 8 

526. Ф.259 20.IV 1943. кут. 199 Градоначелник 
Евиденција о броју градских службеника чија се примања остварују из град-
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ског буџета (градоначелника, лекара, ватрогасаца, радника Музичког конзер-
ваторијума и других). У прилогу је евиденција о приходима и расходима 
градског буџета за 1942. и прву половину 1943. године. 
Језик: м. Л. 14 

527. Ф.259 20.X 1943. кут. 199 Градоначелник 
Предрачун јавних градских трошкова у 1943. и 1944. години (за одржавање 
и осветљавање улица и јавних зграда, постављање канализације и друге ко-
муналне радове). У предрачуну је наведен број сијалица и светиљки по ули-
цама, те време њиховог укључивања и искључивања. У прилогу је евиденци-
ја расхода градског буџета, по ставкама, за период до краја јуна 1943. године, 
односно до краја 1943. године. 
Језик: м. Л. 108 

528. Ф.259 320/1943 кут. 227 Градоначелник 
Извод из записника са ванредне седнице Представничког тела овог града од 
децембра 1942. године са резултатима избора чланова за различита повере-
ништва и комисије у саставу овог тела. У прилогу је списак чланова Скуп-
штине овог града, те примерци гласачких листића за поменуте изборе. 
Језик: м. Л. 31 

529. Ф.259 504/1943 кут. 227 Градоначелник 
Преписка у предмету организовања Дана земљопоседника, те велике зајед-
ничке скупштине Пољопривредне коморе Бачко-бодрошке жупаније и По-
љопривредног одбора Градског начелства Новог Сада, која је одржана 7. но-
вембра 1942. године у Левенте (Соколском) дому у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 29 

530. Ф.259 569/1943 кут. 227 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Предузећу за бојење текстила „Омниколор - Шуј 
и син”, грађевинске, односно употребне дозволе за постројење за котониза-
цију кудеље у улици Алфелди (Шумадијској) бр. 18, по пројекту Пала Цоцека. 
У списима се помињу власници плацева на којима је изграђено то постројење. 
Језик: м. Л. 31 

531. Ф.259 694/1943 кут. 227 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Ђованију Константину, италијанском државља-
нину из Будимпеште, обртнице за дотадашњу посластичарску радњу његовог 
оца Феделеа Константина у Новом Саду, у улици Петефи Шандора (Желез-
ничкој) бр. 34. У прилогу је Феделеова обртница из 1939. године. 
Језик: м. с. Л. 25 

532. Ф.259 1092/1943 кут. 228 Градоначелник 
Извод из записника са ванредне седнице Законодавног одбора Градског на-
челништва Новог Сада у 1943. години, са завршним рачуном градских јавних 
предузећа за 1941. годину (циглана, гасно, комунално, превозничко и оглас-
но предузеће, те скела на Дунаву). У записнику су детаљно наведени губици 
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у основним средствима и сировинама које је у 1941. години претрпело Град-
ско саобраћајно предузеће. 
Језик: м. Л. 16 

533. Ф.259 1308/1943 кут. 228 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада обавештава аграрног интересента Јаноша Рож-
њаија да је ово градоначелништво узело у обзир његову молбу за доделу 
земље, те да се решавање ове молбе може очекивати у јесен 1943. (У спису 
се помиње да се додела земље у Јужној области, с обзиром на више нацио-
налне интересе, врши аграрним интересентима из Мађарске који имају барем 
четворо деце млађе од двадесет година.) 
Језик: м. Л. 6 

534. Ф.259 1571/1943 кут. 228 Градоначелник 
Извод из записника са скупштине Представничког тела новосадске Јеврејске 
општине од јануара 1943. године, са одлуком да се мандат представника овог 
тела продужи до краја те године. У прилогу је извод из записника са скуп-
штине овог тела из децембра 1941. године, када је већ једном био продужен 
мандат тих представника за годину дана. 
Језик: м. Л. 6 

535. Ф.259 3835/1943 кут. 229 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Миклошу Чали, старатељу над имовином браће 
Франк, грађевинске, односно употребне, дозволе за склониште против напа-
да из ваздуха у Делвидеки улици (Сремској) бр. 7 (склониште су изградили 
инжењери Ференц Чонка и Михаљ Бедеч). У прилогу су план и статички 
прорачун за то склониште. 
Језик: м. Л. 8 

536. Ф.259 5176/1943 кут. 229 Градоначелник 
Списи у предмету укидања Руског официрског дома (касина) у улици Змаја 
Јовановића (Златне греде) бр. 7. Као наследник имовине овог дома наводи се 
новосадска испостава Руског Црвеног крста, а помиње се укупно 25 чланова 
касина. 
Језик: м. Л. 41 

537. Ф.259 6262/1943 кут. 229 Градоначелник 
На молбу Градског начелништва Новог Сада, градоначелници Унгвара (Уж-
города), Коложвара (Клужа), Капошвара, Шопрона, Мишколца и Сомбора 
достављају податке о дужини изграђених и неизграђених (неуређених) пу-
тева у надлежности њихових градских начелништава, о броју службеника 
задужених за те путеве, те податке о финансијским средствима која се из-
двајају за те путеве. 
Језик: м. Л. 11 

538. Ф.259 7066/1943 кут. 229 Градоначелник 
Списи у предмету именовања 35, односно 46, занатских калфи за чланове 
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Помиридбеног одбора Привредно-занатског тела овог града (Јожефа Гараи-
ја, Ласла Молнара, Петера Фекетеа, Шандора Силађија и других). 
Језик: м. Л. 22 

539. Ф.259 7205/1943 кут. 229 Градоначелник 
Градска управа за запошљавање доставља Привредном надзорништву Бачко-
-бодрошке жупаније податке о овом граду: о структури земљишта, велепо-
седницима, националном саставу становништва, броју радника ангажованих 
по фабрикама и др. (У списима се помиње да је Ђорђе Дунђерски у прошлој 
години ангажовао 120 досељених надничара - Мађара; да град има 61.630 
становника, међу којима су 3 Јерменина, 1 Енглез, 512 Јевреја, и друго). 
Језик: м. Л. 10 

540. Ф.259 7638/1943 кут. 230 Градоначелник 
Решење којим се регулише питање накнаде трошкова издржавања деце без 
родитеља, у Дечјем дому „Кора хлеба” (Добротворног друштва „Магдолна”) 
у периоду од маја до октобра 1941. године. У прилогу је евиденција деце 
(укупно 62) која су у овом периоду била смештена у дому. 
Језик: м. Л. 8 

541. Ф.259 7739/1943 кут. 230 Градоначелник 
На захтев Петог одсека Министарства унутрашњих послова, управник сана-
торијума „Др Брезовски” у улици Ракоци Ференца II (Футошки пут) бр. 175 
др Нандор Шлагетер, извештава градско начелништво да у том санаторијуму 
нема наркомана на лечењу. Пратећи списи сведоче да су слични извештаји 
тражени и од других здравствених институција: Државне болнице, установа 
за плућне и нервне болести, те од санаторијума „Бетанија”, „Др Илић”, „Др 
Бенедек”, „Др Јаковљевић” и других. 
Језик: м. Л. 10 

542. Ф.259 7786/1943 кут. 230 Градоначелник 
Списи у предмету издавања плаца (од 1924. године) где је Спортско друш-
тво „Војводина” заједно са Спортским друштвом „Јуда Макаби” изградило 
игралиште „Карађорђе”, односно у предмету доделе почетком 1941. године 
Спортском друштву Војводина, дела земљишта, између поменутог игралиш-
та и градске електроцентрале, на ком је 1939. године Удружење железничара 
и бродара изградило своје игралиште (1943. године то земљиште се помиње 
у поседу правног наследника наведеног удружења -сиротишта МАВ-а). 
Језик: м. Л. 137 

543. Ф.259 8171/1943 кут. 230 Градоначелник 
Решење са подацима о броју нејеврејских и јеврејских привредника-занат-
лија на територији града, те о броју издатих обртница тим привредницима. 
(У решењу се помиње да заступљеност Јевреја у укупном броју привредника 
града износи 10.77 %.) 
Језик: м. Л. 4 
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544. Ф.259 8222/1943 кут. 230 Градоначелник 
Записник са ванредне седнице Новосадског друштва за наводњавање, одвод-
њавање и заштиту од поплава, одржане 29. маја 1942. године. На седници је 
поменуто да су повереници власти при овом друштву од 1941. године били 
Липот Мартенс, Јанош Хован и Бела Сирањи; те одлука да се прихвати кре-
дит од Министрарства пољопривреде у износу од 94.000 п. 
Језик: м. Л. 5 

545. Ф.259 8296/1943 кут. 230 Градоначелник 
Градско начелништво доставља новосадском представништву мађарског Цр-
веног крста податке породицама пострадалих Мађара у борбама приликом 
успостављања нове власти, априла 1941. године, ради доделе тим породица-
ма финансијске помоћи. 
Језик: м. Л. 3 

546. Ф.259 8421/1943 кут. 230 Градоначелник 
Записник о примопредаји, приликом које је Душан Попић у име удовице 
Катице Попић рођ. Љубобратовић, као власнице апотеке „Код Искупитеља” 
у улици Јокаи Мора (Светозара Марковића-Пашићева) бр. 13, преузео ту 
апотеку пошто је она од јула 1942. године била под надзором државе. Након 
примопредаје власница је своју апотеку предала на управу дотадашњем по-
веренику власти при апотеци Арнолду Ендреу. 
Језик: м. Л. 15 

547. Ф.259 8457/1943 кут. 230 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације над Савезом ловачких удружења Дунавске 
бановине, односно у предмету предаје имовине тог савеза у надлежност Ми-
нистарства пољопривреде. У прилогу су Правилник Савеза, попис његове 
покретне имовине и извод из земљишне књиге за кућу у власништву тог 
савеза, у улици Јована Ђорђевића бр. 4. У списима се помиње број чланова 
тог савеза те процентуално изражена национална припадност чланства до 
тренутка престанка рада Савеза, 13. априла 1941. године. 
Језик: м. с. Л. 43 

548. Ф.259 8904/1943 кут. 230 Градоначелник 
Решење Министарства унутрашњих послова са одлуком да се Марку Теодо-
ровићу из улице Грофа Телеки Пала (Илије Огњановића) бр. 16, дозволи 
улична продаја његовог часописа „Илустрована недеља”. 
Језик: м. Л. 5 

549. Ф.259 8985/1943 кут. 230 Градоначелник 
Попис особа које су 6. априла 1942. године ступиле у немачке СС трупе, те 
су због тога изгубиле мађарско држављанство. 
Језик: м. Л. 2 

550. Ф.259 9028/1943 кут. 230 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Новосадском атлетском клубу (UAC-у) грађевин-
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ске дозволе за изградњу трибина и клупских просторија крај игралишта у 
улици Вак Боћана (Димитрија Туцовића). Радови су поверени инж. Палу Цо-
цеку, предузимачу Петеру Бујаку и електроинсталатерској фирми „Боџони и 
Зорад”. 
Језик: м. Л. 10 

551. Ф.259 9213/1943 кут. 230 Градоначелник 
Списак сиромашне деце која у обданишту у улици Пастор (Јанка Веселино-
вића) имају право на бесплатан или делимично дотиран оброк. 
Језик: м. Л. 5 

552. Ф.259 9428/1943 кут. 230 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Јужнобачком удружењу одгајивача голубова 
и расне живине дозвољено даље деловање. У прилогу је правилник тог удру-
жења, те правилник његовог правног претходника - удружења „Голуб 1922”. 
Језик: м. Л. 16 

553. Ф.259 10436/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списи у предмету издавања фабрици „Албус” грађевинске, односно употреб-
не дозволе за гаражу и једноспратно складиште, у улици Крамер Шандора 
(Радничка) бр. 30. (Радови су били поверени грађевинском предузимачу Еми-
лу Сантоу.) У прилогу је извод из земљишне књиге за плац на поменутој 
адреси. 
Језик: м. Л. 10 

554. Ф.259 10917/1943 кут. 231 Градоначелник 
Сиротињски сто доноси одлуку да се изврши попис имовине бившег станов-
ника Новог Сада Светислава Ивковића, у улици Бардоши др Ласла (Дунав-
ској) бр. 12. У списима се помиње да се Ивковић већ три године не бави сво-
јим занатом. Као рођаци именованог, поред његове супруге, наведени су: 
Никола Ивковић, Меланија Ивковић, рођ. Марковић, Радомир Ивковић, Ар-
сен Ивковић и Ђорђе Ивковић. 
Језик: м. Л. 10 

555. Ф.259 10958/1943 кут. 231 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Министарство трговине и саобраћаја одобрило 
формирање Новосадског удружења превозника робе (кириџија). У прилогу 
је правилник и списак управе тог удружења. 
Језик: м. Л. 35 

556. Ф.259 11008/1943 кут. 231 Градоначелник 
Решење којим Министарство трговине и саобраћаја дозвољава ДД Парни 
млин „Фајт Балтазар” да користи свој индустријски колосек који се из по-
стојеће железничке мреже издваја на месту између путничке железничке 
станице и зимског пристаништа. У прилогу је примерак записника са тех-
ничког пријема поменутог индустријског колосека. 
Језик: м. Л. 13 
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557. Ф.259 11548/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације новосадског огранка Матице руске. (Пред-
ложено је да се имовина те организације остави Руском црвеном крсту.) У 
списима се наводи да 1943. године у граду има око 800 Руса и да је Матица 
руска формирана у Љубљани 1924. године (у списима су наведени чланови 
управе поменуте организације). 
Језик: м. Л. 44 

558. Ф.259 11969/1943 кут. 231 Градоначелник 
Записник са годишње седнице Удружење занатске омладине, одржане 7. мар-
та 1943. године у просторијама Занатског дома. У прилогу су извештај о фи-
нансијском пословању овог удружења у 1942. години и план буџета за 1943. 
годину. У списима су наведени чланови управе удружења. 
Језик: м. Л. 6 

559. Ф.259 11970/1943 кут. 231 Градоначелник 
Записник са годишње седнице Певачког друштва српских занатлија „Невен”, 
одржане 7. марта 1943. године у Занатском дому. У прилогу су извештај о 
финансијском пословању овог удружења у 1942. години и план буџета за 
1943. годину. Наведени су и чланови управе. 
Језик: м. Л. 7 

560. Ф.259 12006/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списи у предмету инаугурације великог жупана Новог Сада др Леа Деака, 
жупана Бачке и Бодрога. Међу актима су: списак званица, концепти говора, 
план седишта скупштине, протокол програма инаугурације и др. Међу по-
званима су и следећа војна лица из Новог Сада: генерал-мајор Пал Плати, 
капетан речне ратне морнарице Еден Трунквалтер, пуковник Андраш Куцо-
раи, командант аеродрома Ласло Саквари, команданти батаљона Ерне Мике, 
Бела Рожа и Ерне Нађ, те жандармеријски потпуковник Ференц Черфаи. 
Језик: м. Л. 48 

561. Ф.259 12032/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Фармацеутске коморе Дунавске бановине. 
(Помиње се предлог да се надзор над имовином те коморе уместо Ђули Хај-
нишу, повери новосадској испостави Мађарског апотекарског удружења.) У 
списима се наводи да је само захваљујући списима ове коморе могло, на 
пример, да се докаже да је новосадски апотекар Стеван Поповић некадашњи 
добровољац (досељеник). 
Језик: м. Л. 18 

562. Ф.259 12327/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списак лекара овлашћених за издавање бесплатних лекова из залиха јавног 
снабдевања. 
Језик: м. Л. 4 

563. Ф.259 12461/1943 кут. 231 Градоначелник 
Ватрогасна команда доставља градоначелнику годишњи извештај о стању 
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противпожарне безбедности у граду 1942. године. (У извештају су подаци о 
техничкој и кадровској опремљености градске ватрогасне службе, броју улич-
них хидраната у граду, фабричких складишта, јавних бензинских пумпи, при-
земних кућа, спратних зграда и др.) 
Језик: м. Л. 16 

564. Ф.259 12553/1943 кут. 231 Градоначелник 
Новосадско немачко певачко друштво „Фрозин” (Frohsin) доставља извеш-
тај о пословању у 1942. години, предрачун буџета за 1943. годину, записник 
са своје годишње седнице, те списак управе овог друштва. У списима се по-
миње да ово друштво има 18 редовних чланова певача. 
Језик: м. Л. 8 

565. Ф.259 12563/1943 кут. Градоначелник 
Друштво одгајивача расне живине и голубова јужне Бачке извештава градо-
начелника да оно више нема статус правног лица, односно да је припојено 
Мађарској читаоници са удружењем земљопоседника у улици Грофа Тиса 
Иштвана (Јожефа Атиле) бр. 130. У прилогу је записник са годишње седни-
це поменутог друштва. Наведени су чланови друштва. 
Језик: м. Л. 5 

566. Ф.259 13111/1943 кут. 231 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања власништва над земљиштем које је Војвођан-
ски коњички клуб узимао у закуп од Градског начелништва. Поменуто зем-
љиште је заједно са грађевинама (које су наведене у списима) 1940. године 
преуређено за потребе војног аеродрома. У актима се наводи да су у Новом 
Саду до рата постојала два коњичка клуба: Војвођански коњички клуб под 
председништвом Ђоке Дунђерског и Новосадски коњички клуб под председ-
ништвом Павла Поповића - Пеције. 
Језик: м. Л. 16 

567. Ф.259 13138/1943 кут. 231 Градоначелник 
Новосадски тениски клуб доставља Градском начелништву: предрачун свог 
буџета за 1943. годину, списак управе те записник годишње седнице овог 
клуба, одржане 11. марта 1943. године. У списку су наведени чланови упра-
ве клуба. 
Језик: м. Л. 8 

568. Ф.259 13161/1943 кут. 231 Градоначелник 
Новосадски спортски клуб „Тереквеш” доставља Градском начелништву за-
писник са годишње скупштине овог клуба. У записнику се, између осталог, 
помиње да овај клуб има осамдесет једног члана, а да нема своје игралиште 
(терен код болнице је коришћен извесно време, али је преоран), те се наводе 
подаци о резултатима фудбалске секције овог клуба у 1942. години. Наведе-
ни су и чланови управе клуба. 
Језик: м. Л. 10 
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569. Ф.259 14174/1943 кут. 232 Градоначелник 
Записник са годишње седнице Новосадског хора. У записнику се помиње 
план наступа Хора у 1943. години, те програм за новосадски концерт од 21. 
марта 1943. у Левенте (Соколском) дому. У списима су наведени чланови 
управе хора. 
Језик: м. Л. 4 

570. Ф.259 14366/1943 кут. 232 Градоначелник 
Извод из записника са годишње седнице Куглашког клуба „Бочкаи”, одржа-
не 21. марта 1943. године у улици Грофа Тиса Иштвана (Суботичка-Јожефа 
Атиле) бр. 79. Наведени су чланови управе клуба. 
Језик: м. Л. 3 

571. Ф.259 14392/1943 кут. 232 Градоначелник 
Записник са оснивачке седнице Новосадског одсека Државног удружења 
поштанских службеница. У прилогу је Правилник тог удружења, те списак 
чланства (укупно 63 чланице) и управе овог одсека. 
Језик: м. Л. 29 

572. Ф.259 14769/1943 кут. 232 Градоначелник 
Списи у предмету изградње стражарнице и високе осматрачнице за против-
ваздушну одбрану, са друге стране канала (у пределу Ратног острва). У при-
логу су пројекти поменутих објеката. На полеђини списа је наведено да се 
одустало од градње тих објеката пошто се као пункт за осматрање користи 
торањ Бановине. 
Језик: м. Л. 8 

573. Ф.259 15921/1943 кут. 232 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада прослеђује министру унутрашњих посло-
ва у Будимпешти списе у предмету жалбе бившег Удружења општинских 
службеника Дунавске бановине на одлуку поменутог градског начелништва 
да се не прихвати предложена финансијска конструкција ликвидације тог 
удружења. У прилогу је Правилник поменутог удружења. 
Језик: м. с. Л. 65 

574. Ф.259 16589/1943 кут. 232 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља Команди батаљона принудних 
радника („мункаша”) у Ходмезевашархељу податке о тренутном месту бо-
равка (војне поште) следећих особа: др Ђерђа Блауа, др Ђерђа Фарагоа, Ти-
бора Гутмана, Хермана Колба, др Андора Киша, Имреа Рота, др Ласла Швар-
ца, Кароља Штајна, Јаноша Штајница, Ендреа Шаламона, Пала Вурмсера и 
Јожефа Вајса. 
Језик: м. Л. 3 

575. Ф.259 17339/1943 кут. 232 Градоначелник 
Управник Државног спортског центра извештава градоначелника Новог 
Сада да је Новосадском спортском друштву Вилам - Муња (UVSE) одобрен 
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нови измењени Правилник. У прилогу је Правилник и записник са годишње 
седнице овог друштва, које је до октобра 1942. године деловало под називом 
Спортски клуб Дунав. Наведени су чланови управе овог друштва. 
Језик: м. Л. 31 

576. Ф.259 17695/1943 кут. 232 Градоначелник 
Акта у предмету утврђивања права власништва над пролазом крај затвора 
поред зграде Команде милиције (некадашње берзе) на Тргу Сент Ласла (Тргу 
галерија), пошто се из безбедносних разлога предвиђа забрана употребе тог 
пролаза. Наводни власник пролаза и шупе крај затвора је вајар Аника Ђула 
из ул. Бетовен (Лазе Станојевића) бр. 8. У списима се помиње и намера да се 
за потребе милиције огради простор између затвора и ул. Телеки Пала (Илије 
Огњановића). У прилогу је просторни план пролаза и затвора. 
Језик: м. с. Л. 15 

577. Ф.259 17836/1943 кут. 232 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада доставља министру унутрашњих послова евиден-
цију службеника овог градског начелништва који се налазе у војној служби. 
Језик: м. Л. 4 

578. Ф.259 17847/1943 кут. 232 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља Витешком столу Бачко-бодрош-
ке жупаније у Сомбору податке о војницима мађарске армије, погинулим на 
територији Новог Сада. (Подаци су потребни због намере да се породицама 
погинулих доделе парцеле Јевреја.) 
Језик: м. Л. 3 

579. Ф.259 18741/1943 кут. 233 Градоначелник 
Молба градоначелника Новог Сада министру трговине и саобраћаја да се 
установи Јавна градска предузећа дозволи обављање услуга превоза грађана 
између Новог Сада и Петроварадина скелом на парни погон. (У списима се 
наводи да том скелом по имену „Медве” управља Ференц Чонка.) У прилогу 
је списак услова потребних да би тај превоз био озваничен од стране мини-
стра. 
Језик: м. Л. 8 

580. Ф.259 19044/1943 кут. 233 Градоначелник 
Списи у предмету изградње склоништа против напада из ваздуха у подруму 
куће Михаља и Ференца Нехлиха, у улици „13. априла 1941. године” (Теме-
ринска) бр. 7. У прилогу је пројекат и статички прорачун за то склониште. 
Језик: м. Л. 11 

581. Ф.259 19144/1943 кут. 233 Градоначелник 
Образац позивнице за оснивачку седницу Новосадског удружења љубитеља 
позоришта, која ће се одржати 9. маја 1943. године у свечаној сали градске 
куће. Помињу се потенцијални чланови управе а, предвиђено је да у тој упра-
ви буду и по три Србина, односно Немца, али се исто тако наводи и могућ-
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ност да ови одбијају чланство у том удружењу. 
Језик: м. Л. 7 

582. Ф.259 19449/1943 кут. 233 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Пчеларском надзорништву у Сегедину спи-
сак новосадских пчелара са подацима о броју кошница које поседују. 
Језик: м. Л. 14 

583. Ф.259 19758/1943 кут. 233 Градоначелник 
Новосадска испостава Министарства пољопривреде извештава да се ревизи-
ја земљишно-књижног власништва над кућама на Детелинари, 1942. године 
оштећеним од подземних вода, може обавити тек на јесен. Ревизија је потреб-
на јер је уверење о власништву над земљом услов за доделу помоћи власници-
ма тих кућа, док су у земљишним књигама те куће оптерећене ограничењем 
у корист бивше Југословенске привилеговане аграрне банке (помиње се по-
датак да на Детелинари 25% становништва чине Мађари). 
Језик: м. Л. 5 

584. Ф.259 19790/1943 кут. 233 Градоначелник 
Решење којим су на седници Управног одбора Градског начелништва изабра-
ни чланови различитих пододбора (пореског, привредног и др.). У пратећим 
списима је наведено да су чланови поменутог управног одбора у 1943. годи-
ни: Деже Андре, Лајош Бакша, Корнел Бауер, Ференц Хорват, Лајош Хорват, 
Лајош Кекс, др Милош Петровић, Ференц Шврака, Јанош Толнаи и Шандор 
Бечкехази. 
Језик: м. Л. 13 

585. Ф.259 19842/1943 кут. 233 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља Централном статистичком уре-
ду у Будимпешти податке о лекарима и бабицама на територији Новог Сада. 
За све наведене особе дати су: место запослења, специјалност, место и годи-
на завршетка школе-студија, висина примања и друго. 
Језик: м. Л. 15 

586. Ф.259 19890/1943 кут. 233 Градоначелник 
Књижевно друштво „Сентелеки Корнел” извештава градоначелника Новог 
Сада др Миклоша Нађа да га је ово друштво на својој оснивачкој седници 
изабрало за свог почасног члана. (У списима је као председник поменутог 
друштва наведен Ђула Крамер.) 
Језик: м. Л. 2 

587. Ф.259 19894/1943 кут. 233 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Државни спортски центар из Будимпеште 
усвојио ревидирани Програм рада Новосадског спортског клуба „Тереквеш”. 
У прилогу је записник са годишње скупштине тог клуба, одржане 7. марта 
1943. године, у просторијама Мађарске читаонице и удружења земљопосед-
ника, у улици Грофа Тиса Иштвана (Јожефа Атиле) бр. 130. 
Језик: м. Л. 12 
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588. Ф.259 20484/1943 кут. 233 Градоначелник 
Радни батаљон из Ходмезевашархеља тражи проверу тврдњи да су наведени 
Јевреји настрадали у рацији 1942. године, пошто се нису одазвали позивима 
на мобилизацију (у списима се помињу: Шаму Бергер, Иштван Бергер, Бела 
Бошковић, Оливер Холендер, Јожеф Херцел и други). 
Језик: м. Л. 5 

589. Ф.259 20607/1943 кут. 233 Градоначелник 
Решење којим је скулптору Карољу Барањију дозвољено да у улици Фитехаз 
(Ложионичкој) бр. 29 изгради атеље и пећницу за израду керамике. 
Језик: м. Л. 7 

590. Ф.259 20609/1943 кут. 233 Градоначелник 
Решење којим је министар трговине и саобраћаја дозволио да се изврши 
пренос дозволе за употребу индустријског колосека, са Фабрике алкохола 
„Кенигштетлер” на правног наследника те фабрике, Новосадско предузеће 
за прераду алкохола и нафтних деривата (поменути колосек се издваја из 
колосека бр. 13 железничке станице). 
Језик: м. Л. 9 

591. Ф.259 20895/1943 кут. 233 Градоначелник 
Списи у предмету организовања дочека возова са рањеним војницима на 
Железничкој станици Нови Сад, пошто је 271. војна болница Црвеног крста 
довршена. У одбору за дочек помињу се: заменик градоначелника др Казмер 
Хорват, Ерне Славик и Бела Рожа. 
Језик: м. Л. 3 

592. Ф.259 20941/1943 кут. 233 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Адаму Графу, зубару и специјалисти за болести 
усне дупље, грађевинске, односно употребне дозволе за склониште од напа-
да из ваздуха, изграђено у подруму његове куће у Бетовеновој улици (Лазе 
Станојевића) бр. 4, по пројекту Николе Плавшића. У прилогу је нацрт поме-
нутог склоништа. 
Језик: м. Л. 9 

593. Ф.259 21133/1943 кут. 234 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Туристичком бироу у Будимпешти податке 
значајне за туристичку понуду града Новог Сада: број становника, биоскопа, 
посластичарница, фабрика, ауто-гаража, бензинских пумпи, болничких кре-
вета, могућностима за ловни туризам и др. Поименично су дати: градски ре-
сторани, места за плес и хотели (у списима је наведено да се крајем јуна 1943. 
године отвара туристичко-интернатски комплекс са 100 кревета). У прилогу 
је проспект Хотела Парк, односно Јодне бање. 
Језик: м. Л. 9 

594. Ф.259 21261/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списи којима је именован-утврђен стални састав Ватрогасног одреда, те уна-
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пређени појединци тог одреда. 
Језик: м. Л. 30 

595. Ф.259 21336/1943 кут. 234 Градоначелник 
Државни спортски центар из Будимпеште издаје решење са констатацијом 
да је одобрен модификовани правилник Новосадског тениског клуба. У при-
логу је поменути правилник, те записник са годишње седнице тог клуба. На-
ведени су чланови управе клуба. 
Језик: м. Л. 31 

596. Ф.259 21494/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списи у предмету експропријације 1941. године дела плаца Раде Сланкамен-
ца, на углу Хиландарске и Руменачке улице, на Житном тргу, у циљу проши-
рења постојећег пута, пошто су, због густог саобраћаја око Житне пијаце и 
према аеродрому, на поменутом углу честе саобраћајне несреће. 
Језик: м. с. Л. 58 

597. Ф.259 21764/1943 кут. 234 Градоначелник 
Решење којим је Пољопривредној огледној и контролној станици (институ-
ту) дозвољено да изгради двоспратну стамбену зграду у Хонвед улици (Мак-
сима Горког), по пројекту инж. Данијела Каћанског. 
Језик: м. Л. 8 

598. Ф.259 21775/1943 кут. 234 Градоначелник 
Државном фонду за народну и породичну заштиту (ONSCA) у Будимпешти 
достављен је извештај о резултатима хуманитарних, просветних и других 
активности новосадске испоставе овог фонда у 1942. години, те подаци о но-
восадској Радној заједници унутар тог фонда коју чине: Католичко женско 
добротворно друштво, Добротворно друштво дечјег дома „Магдолна”, Ор-
ганизација жена за помоћ војсци, Мађарско певачко друштво и Мађарска 
читаоница. Поименично је наведено активно чланство ових удружења. 
Језик: м. Л. 17 

599. Ф.259 22380/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списак ратних инвалида са територије града, добитника одликовања „Ватре-
ни крст” који претендују на добијање исправа и ознака да су ратни инвалиди. 
Језик: м. Л. 8 

600. Ф.259 22609/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања основаности оптужби из анонимне доставе 
против наводних лоших хигијенских услова у Лечилишту за плућне болести, 
које Српска православна црква држи у кући, изнајмљеној од обућара Николе 
Солдатовића, у Ленау улици (Јована Ђорђевића) бр. 7. У списима се помиње 
да је у овом лечилишту смештено 34 оболела детета из логора у Шарвару, те 
податак да се о укупно 45 болесника лечилишта брину лекар др Милутин 
Симић и неговатељица Јованка Бањец. 
Језик: м. Л. 11 
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601. Ф.259 22762/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списи у предмету организације рада два новосадска куглашка клуба: Куглаш-
ког клуба „Зрињи” (1942. године), правног наследника бившег куглашког 
клуба „Раднички”, у улици Хуњади Јаноша (Толстојевој) бр. 21 и Првог но-
восадског куглашког клуба (1943. године), у улици Петефи Шандора (Ласла 
Гала) бр. 107. У прилогу су записници са годишњих седница тих клубова. 
Наведени су чланови управе тих клубова. 
Језик: м. Л. 46 

602. Ф. 259 22831/1943 кут. 234 Градоначелник 
Решење којим је свилари „Браћа Секе” дозвољено да на територији те фабри-
ке, у улици Мора Ференца (Лазе Нанчића) бр. 47-49, поново изгради столар-
ску радионицу. 
Језик: м. Л. 2 

603. Ф.259 22861/1943 кут. 234 Градоначелник 
Надзорни одбор градских занатских школа доставља градоначелнику запис-
ник са седница овог одбора, одржаних поводом завршетка полугодишта, као 
и завршетка школске 1942/43. године. У записнику су извештаји о раду по-
менутих школа, које су поднели директори школа. 
Језик: м. Л. 6 

604. Ф.259 22992/1943 кут. 234 Градоначелник 
Списи у предмету планирања изградње градске мртвачнице. У списима се 
помиње да изградња зависи од тога где ће бити смештено будуће Централно 
гробље, као и податак да је за смештај лешева за које је надлежно ово град-
ско начелништво привремено предвиђена болничка мртвачница. У прилогу 
су план и прорачун радова будуће градске мртвачнице. 
Језик: м. Л. 17 

605. Ф.259 23286/1943 кут. 234 Градоначелник 
Решење Државног спортског центра са констатацијом да је одобрен модифи-
ковани Правилник Веслачког клуба „Данубиус 1885”. У прилогу је правил-
ник и записник са годишње седнице тог клуба. Наведени су чланови управе 
клуба. 
Језик: м. Л. 26 

606. Ф.259 23293/1943 кут. 234 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Команду болнице Петог гарни-
зона у Сегедину да је др Коста Трифковић нестао 23. јануара 1941. године 
приликом рације. 
Језик: м. Л. 2 

607. Ф.259 23448/1943 кут. 234 Градоначелник 
Одломци из писма којим се удовица витеза Иштвана Хортија захвалила на 
гостопримству и љубазности приликом њеног једнодневног боравка у Но-
вом Саду. У прилогу је списак лица и организација у Новом Саду, којима су 
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послати поменути одломци. 
Језик: м. Л. 3 

608. Ф.259 24063/1943 кут. 235 Градоначелник 
Решење Државног спортског центра са констатацијом да је одобрен модифи-
ковани Правилник Новосадског атлетског клуба (UAC-а, бившег НАК-а). У 
прилогу је поменути правилник, те записник са годишње седнице тог клуба. 
(На седници се говорило о продаји старог терена овог клуба Немачком удру-
жењу, изградњи новог терена, раду различитих секција овог клуба, трагич-
ној смрти боксера Шандора Кедвеша и избору новог руководства на челу са 
председником др Карољем Вагнером.) 
Језик: м. Л. 36 

609. Ф.259 24094/1943 кут. 235 Градоначелник 
Списи у предмету организације 5. конгреса Савеза за здравствену заштиту и 
заштиту радника, у јуну 1943. године у Новом Саду. У прилогу су списак 
председништва тог савеза (чланови из Новог Сада су градоначелник др Мик-
лош Нађ и проф. и др Иштван Тах), те распоред учешћа говорника на том 
конгресу, а такође и распореди претходних конгреса. Предвиђено је да учес-
ници конгреса у Нови Сад стигну бродом „Краљица Ержебет”, као и да овом 
конгресу присуствује и министар одбране Иштван Антал. 
Језик: м. Л. 48 

610. Ф.259 24511/1943 кут. 235 Градоначелник 
Решење са одлуком да се Државном пољопривредном институту упола цене 
продају плацеви за потребе проширења, у улици Крамер Шандора (Радничка). 
У списима се помиње изградња топле леје на тим плацевима. 
Језик: м. Л. 8 

611. Ф.259 24539/1943 кут. 235 Градоначелник 
Извештаји о раду-пословању у 1942. години Куглашког клуба „Зрињи” (Зрињ-
ски), те Државног савеза привредника „Барош”. У списима су предрачуни 
буџета за 1943. годину за поменута удружења - институције. Наведени су 
чланови управе тих удружења. 
Језик: м. Л. 36 

612. Ф.259 24598/1943 кут. 235 Градоначелник 
Списи (из 1929. године) у предмету утврђивања завичајности-држављанства 
за породицу Хошек, власнике оштрачке радње у Дунавској улици бр. 18 (оца 
Фрању, мајку Јулијану, рођ. Кремер и њихову децу). Крајњим актом удовица 
Јулијана и њена деца су 1943. године одустали од молбе за пријем у мађар-
ско држављанство. 
Језик: м. с. Л. 45 

613. Ф.259 24962/1943 кут. 235 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Пољопривредној задрузи „Аграрија” плаца за 
потребе изградње складишта зрневља уљарица, крај железничке станице 
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„Дунав”. У прилогу је ситуациони план поменуте железничке станице, која 
се налази између улица Хонвед (Максима Горког) и Крамер Шандора (Рад-
ничке). 
Језик: м. Л. 7 

614. Ф.259 25134/1943 кут. 235 Градоначелник 
Решења Градског начелништва са констатацијом да Пал Фење и Андор Вајс 
нису примљени у Лекарску комору, те да се именованој двојици забрањује 
даље обављање лекарске праксе. У прилогу је списак лекара са територије 
Војводине, којима је забрањен даљи рад. 
Језик: м. Л. 5 

615. Ф.259 25462/1943 кут. 235 Градоначелник 
Решење којим је новосадској радњи будимпештанског предузећа за промет 
кафом „Мајнл Ђула”, у улици Адолфа Хитлера (Краља Александра) бр. 3, 
дозвољено да врши продају зачина, деликатеса и колонијалне робе на мало. 
Језик: м. Л. 23 

616. Ф.259 26042/1943 кут. 235 Градоначелник 
Велики жупан доставља Кабинету председника Владе у Будимпешти запис-
ник са ванредне свечане седнице Законодавног тела (Скупштине) града, која 
је била посвећена председниковом рођендану. У прилогу су текстови говора, 
прочитаних на тој седници, те списак званица. Седници су присуствовали: 
владика бачки Иринеј Ћирић, италијански конзул Алесандро Палвићино, 
представник фрањевачког реда Хризостом Керестеш, руски (емигрантски) 
генерал Константин Апухтин и др. 
Језик: м. Л. 12 

617. Ф.259 26239/1943 кут. 235 Градоначелник 
Решење којим је предузећу „Инотаи Бела-Чаба и другови” (власници Иштван 
Балтаи и Имре Полтура) из Алкотмањ улице (Пап Павла) бр. 14, дозвољено 
да се бави трговином отровним хемијским материјама на велико. У прилогу 
је обртница предузећа из 1942. године за трговање бојама и хемијским (не-
отровним и неексплозивним) материјама на велико. 
Језик: м. Л. 28 

618. Ф.259 26351/1943 кут. 235 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања висина плате за лекаре који су извршили ре-
вакцинацију школске деце против дифтерије. Помињу се: др Ђерђ Клуцка, 
др Иштван Иванић, др Бела Кезеш, др Јожеф Хорват, др Ласло Халас и др 
Јожеф Бауер. У прилогу је евиденција ревакцинисане деце по школама. 
Језик: м. Л. 79 

619. Ф.259 26797/1943 кут. 235 Градоначелник 
Списи у предмету организације курсева за командире помоћних одељења 
противавионске заштите при јавним грађевинама II категорије објеката под 
заштитом. У списима су спискови објеката под заштитом (школа, фабрика, 
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биоскопа и других институција), имена команданата наведених одељења и 
распореди часова тих курсева. 
Језик: м. Л. 23 

620. Ф.259 27118/1943 кут. 236 Градоначелник 
Државни спортски центар издаје решење са констатацијом да је усвојен мо-
дификовани правилник Туристичког друштва „Фрушка гора”. У прилогу је 
поменути правилник, те извод из записника седнице овог друштва. 
Језик: м. Л. 34 

621. Ф.259 27119/1943 кут. 236 Градоначелник 
Решење Државног спортског центра о усвајању модификованог правилника 
Куглашког друштва „Башћа”. У прилогу је правилник и записник седнице 
тог друштва, чији је ранији назив био „Хераклес”. Наведени су чланови упра-
ве поменутог друштва. 
Језик: м. Л. 25 

622. Ф.259 27236/1943 кут. Градоначелник 
Списи у предмету изградње коморе за дезинфекцију коња оболелих од шуге, 
на Градском мајуру у Корхаз улици (Хајдук Вељкова). У прилогу је пројекат 
те коморе те предрачун радова на истој. 
Језик: м. Л. 52 

623. Ф.259 27400/1943 кут. 236 Градоначелник 
Евиденција сточног фонда по врсти, полу и старости, те подаци о величини 
пашњака, све за територију Новог Сада. У прилогу је примерак Службеног 
листа бр. 3, од 17. јануара 1943. године, у ком је, између осталог, објављена 
Уредба о спровођењу пописа стоке. 
Језик: м. Л. 32 

624. Ф.259 27631/1943 кут. 236 Градоначелник 
Решење о пријему у сталну службу Градског начелништва Новог Сада др 
Ласла Шеја, др Казмера Хорвата, др Имреа Ђарматија, Ђуле Улриха, др Ер-
неа Темешија, др Ференца Шултеса, Миклоша Лебхерца, др Пала Добаија, 
др Шандора Патакија и других. 
Језик: м. Л. 6 

625. Ф.259 27686/1943 кут. 236 Градоначелник 
Министар унутрашњих послова одобрава модификовани правилник Српског 
женског добротворног друштва (основаног 1881. године). У списима се на-
води градоначелниково мишљење да је, насупрот негативном ставу милици-
је, председница друштва, супруга вође некадашње слободнозидарске ложе 
„Митрополит Стратимировић” др Жарка Стефановића, једина особа способна 
да очува добре односе на пољу пружања хуманитарне помоћи између власти 
и овдашњих Срба. 
Језик: м. Л. 10 
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626. Ф.259 28018/1943 кут. 236 Градоначелник 
Решење са констацијом да је Новосадска фабрика алата и металне робе пре-
селила своје просторије из улице Петефи Шандора (Ласла Гала) бр. 91 и из 
улице Обермилер (Чеховљеве) бр. 5, у улицу Алфелди (Шумадијску) бр. 14. 
У прилогу је обртница из 1938. године за ту фабрику, тада под именом „Југо-
алат К. Д. ”, власника Јосифа Миљковића и Лудвига Шмита. 
Језик: м. с. Л. 8 

627. Ф.259 28228/1943 кут. 236 Градоначелник 
Решење да се трговцу електро-опремом Гези Леху са Булевара Хорти Мик-
лоша (улица Модене) бр. 1, дозволи отварање трговине бицикала и шиваћих 
машина на велико и мало. У списима се помиње да је Лех крајем 1943. године 
мобилисан и послат на Руски фронт, а да је поменуту радњу преузео његов 
отац Флорис, чињеница да је именовани трговац још у време Краљевине Ју-
гославије деловао у интересима Мађарске, те намера да се за наведену трго-
вину увезе 5000 бицикала и 3000 шиваћих машина. 
Језик: м. Л. 9 

628. Ф.259 28529/1943 кут. 236 Градоначелник 
Државни спортски центар издаје решење којим се одобрава модификовани 
правилник Грађанског стрељачког друштва „Нови Сад 1790”. У списима се 
помиње број чланова овог друштва у 1941, 1942. и 1943. години, жеља да се 
изгради нова стрељана као и намера да се од чланова овог друштва створи 
једна војна чета. Као чланови управе овог друштва помињу се: Петер Ферн-
бах, др Миклош Нађ, Јанош Абрахам, др Имре Ђармати, Силвестер Бернолд, 
Шандор Бечкехази и други. 
Језик: м. Л. 19 

629. Ф.259 28545/1943 кут. 236 Градоначелник 
Решење којим је свилари „Ристић М. Драгољуб” дозвољено да изврши 
адаптацију своје фарбаре текстила у Нитранској улици (Косовској) бр. 33. 
(Радови су поверени Мелка Јаношу.) У прилогу су изводи из земљишне књи-
ге за плацеве горепоменуте свиларе у потесу Горња бара. 
Језик: м. Л. 12 

630. Ф.259 28733/1943 кут. 236 Градоначелник 
Списи у предмету уређења склоништа од напада из ваздуха у подруму град-
ске куће, у згради Удружења земљопоседника у Епреш улици (Дожа Ђерђа), 
у згради Одељења противваздушне одбране у Мусолинијевој улици (Змај Јо-
виној) бр. 25, као и у школама на Телепу и у улици Холо (Радоја Доманови-
ћа). У списима се помиње пресељење архиве и складишта из градске куће у 
улицу Грофа Андраши Ђуле (Његошеву) бр. 1, као и податак да је Градско 
начелништво купило ел. агрегат од фабрике „Чонка Јанош”. 
Језик: м. Л. 8 

631. Ф.259 28748/1943 кут. 236 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Културно - туристичкој задрузи „Култура и 
пропаганда” у Будимпешти извештај о културном животу Новог Сада (књи-
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жевној продукцији, програму приређених концерата, позоришним предста-
вама, сликарским изложбама и друго). 
Језик: м. Л. 18 

632. Ф.259 29266/1943 кут. 236 Градоначелник 
Одлука градоначелника којом се Новосадско електрично предузеће обавезу-
је да при свом постројењу у улици Вак Боћана (Димитрија Туцовића) бр. 1, 
формира сталну ватрогасну службу. 
Језик: м. Л. 3 

633. Ф.259 29267/1943 кут. 236 Градоначелник 
Одлука градоначелника којом је Фабрици сапуна „Албус” наложено да при 
свом постројењу у улици Крамер Шандора (Радничкој) бр. 30, формира стал-
ну ватрогасну службу. 
Језик: м. Л. 3 

634. Ф.259 29269/1943 кут. 236 Градоначелник 
Одлука градоначелника којом је Новосадској фабрици кабела наложено да 
при свом постројењу у улици Крамер Шандора (Радничкој) бр. 2-4, формира 
сталну ватрогасну службу. 
Језик: м. Л. 3 

635. Ф.259 29271/1943 кут. 236 Градоначелник 
Одлука градоначелника којом је Новосадској фабрици шрафова и гвоздене 
робе наложено да при свом постројењу у Делвидеки (Сремској) улици бр. 
15, формира сталну ватрогасну службу. 
Језик: м. Л. 3 

636. Ф.259 29327/1943 кут. 236 Градоначелник 
Списи у предмету организације преписа у корист Српске православне цркве, 
имовине организације Коло српских сестара, која је, по сведочењу председ-
нице-удовице Даринке Мандић рођ. Могин, престала са радом још 1941. годи-
не. (Од поменуте имовине наведени су кућа са двориштем у улици Лорантфи 
Жужане (Марка Миљанова) бр. 12, те плац преко пута Соколског дома.) У 
списима се, између осталог, наводи да је покренут кривични поступак про-
тив бившег команданта града - генерала Бајора. 
Језик: м. Л. 12 

637. Ф.259 29428/1943 кут. 236 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада извештава председника новосадског Есперанто 
друштва - Јожефа Вечеија да је министар унутрашњих послова одбио правил-
ник овог друштва, уз напомену да је даљи рад тог друштва условљен ступа-
њем у Мађарско државно есперанто друштво. 
Језик: м. Л. 6 

638. Ф.259 29437/1943 кут. 236 Градоначелник 
Градоначелник извештава председника новосадске испоставе Државне синди-
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калне организације мађарских радника Ференца Себењија, из улице Гембеш 
Ђуле (Цара Душана) бр. 21, да је министар унутрашњих послова забранио рад 
те испоставе, а пошто је одлуком министра из 1941. године тој организацији 
забрањено да формира своје испоставе. У прилогу су пропагандне брошуре 
поменуте организације, те летак организације Мађарски социјални покрет. 
Језик: м. Л. 46 

639. Ф.259 29489/1943 кут. 236 Градоначелник 
Задруга Јужне области за промет рибом захваљује градоначелнику др Мик-
лошу Нађу на подршци и помоћи приликом организовања Рибарских дана 
22. и 23. јуна 1943. године. У списима се помиње молба ове задруге да јој се 
додели плац иза Градске кланице. (Између осталих, наведено је и мишљење 
немачког стручњака за рибарство Ханса Велчека да би рибарство могло да 
има већи значај за привреду Бачке од производње жита.) У прилогу је пра-
вилник поменуте задруге. 
Језик: м. Л. 24 

640. Ф.259 30370/1943 кут. 237 Градоначелник 
Решење са констатацијом да су из Законодавног одбора града током 1942. 
године иступили Јожеф Блажек, Ерне Паст, Ђезе Гаус и Иштван Хаич, а да 
су уместо њих изабрани нови чланови школски директор Арпад Гегеш, ди-
ректор фабрике Јожеф Хербих, фабрикант Ђула Крамер, краљевски бележ-
ник др Тибор Лех, и земљопоседник Цвета Ракић. 
Језик: м. Л. 13 

641. Ф.259 30582/1943 кут. 237 Градоначелник 
Списи (из 1916, 1929, 1935. и 1943. године) у предмету утврђивања завичај-
ности, односно издавања уверења о држављанству за градског саветника др 
Роберта Јахна, његову супругу Каталин рођ. Ајденмилер, те за њиховог сина 
Гезу (потоњи је 1916. године био питомац Хонведске артиљеријске академи-
је у Будимпешти). 
Језик: м. с. Л. 17 

642. Ф.259 30716/1943 кут. 237 Градоначелник 
Препис дозволе министра унутрашњих послова којом је Марку Теодоровићу 
из улице Грофа Телеки Пала (Илије Огњановића) бр. 12/II одобрено покре-
тање недељног политичког часописа на српском језику „Понедељак”. 
Језик: м. Л. 10 

643. Ф.259 30835/1943 кут. 237 Градоначелник 
Извод из записника ванредне седнице Законодавног одбора града, одржане 
20. јула 1943. године. Дневни ред те седнице је садржао разматрање пробле-
ма издавања земљишта за формирање бродоградилишта, премештања Вели-
ке пијаце, формирања градске библиотеке и друго. 
Језик: м. Л. 4 

644. Ф.259 30863/1943 кут. 237 Градоначелник 
Списак 153 новосадска фризера и бербера са наведеним адресама њихових 
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радњи. У списку су наведени: Славко Црнић, фризер у Јодној бањи, као и 
Илонка Балог и Војин Добренов фризери на Орсагзасло тргу (Трг слободе) и 
други. 
Језик: м. Л. 10 

645. Ф.259 31287/1943 кут. 237 Градоначелник 
Списи у предмету доделе земљишта за фудбалски терен Спортском друштву 
„Берсил” – фабрике „Бернолд Силвестера”. (У списима се као потенцијални 
спортски терен помињу плац на крају Банфи улице (Филипа Вишњића), те 
плац између улица Кежмарки (Душана Васиљева) и Есе Тамаша (Висарио-
нове). 
Језик: м. Л. 11 

646. Ф.259 31295/1943 кут. 237 Градоначелник 
Пропратни акти којима је Градско начелништво Новог Сада доставило Ми-
нистарству одбране, односно Министарству унутрашњих послова податке о 
држављанству особа које су се својевремено добровољно ступиле у редове 
СС трупа. (У пропратним актима се поименично помињу само: Ференц Фе-
хер, Јакоб Нехлих и Ђерђ Донавалд.) 
Језик: м. Л. 16 

647. Ф.259 31956/1943 кут. 237 Градоначелник 
Евиденција бивших новосадских посластичара, који су се априла 1941. годи-
не одселили из града. У списку су наведени: Иса Адамовић, Рамадан Алијо-
вић, Асан Асановић, Вејсил Бербић, Бајрам Хамид, Боривој Димитријевић и 
други. 
Језик: м. Л. 7 

648. Ф.259 32026/1943 кут. 237 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је извршена кадровска промена унутар ново-
садског политичког недељника „Уј Нeп“ (Uj Nap), чији је власник државни 
посланик др Иван Нађ, те да је уместо Шандора (Александра) Радичевића на 
место одговорног уредника тог листа изабран члан Новинарске коморе Јанош 
Кишбери-Еплин. 
Језик: м. Л. 5 

649. Ф.259 32358/1943 кут. 237 Градоначелник 
Распоред часова за Први новосадски летњи трговачки отворени универзитет, 
који се у организацији „Барош” савеза одржава од 3. до 13. августа. У списи-
ма су наведени предавачи. 
Језик: м. Л. 2 

650. Ф.259 32451/1943 кут. 237 Градоначелник 
Списи у предмету премештања (враћања) пијаце на велико из Темеринске 
улице у Јеврејску улицу. За то премештање било је предвиђено коришћење 
финансијских средстава из Фонда за изградњу градског позоришта, а такође 
и употреба дела макадама из улица Јована Цвијића и Гундулићеве за попло-
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чавање Јеврејске улице, између Гајеве и улице Огњена Прице. У прилогу су 
предрачуни и планови изградњи пијачне ваге, бунара, јавног тоалета, те план 
смештаја продаваца на пијаци по врстама робе. 
Језик: м. с. Л. 41 

651. Ф.259 32730/1943 кут. 237 Градоначелник 
Уверење којим се потврђује да је студент медицине Ђорђе Јанкулов из ули-
це Пумер Шандора (Лазе Телечког) бр. 9, становник Новог Сада од свог ро-
ђења 1915. године. У прилогу је потврда бачког владике да је Владислав 
Јанкулов, отац поменутог, као црквено лице (између осталог и као заменик 
епископа) у периоду од 1902. до 1924, те од 1935. до 1941. године служио у 
Новом Саду. (У периоду између 1924. и 1935. године Владислав је био прота 
у Сомбору.) 
Језик: м. Л. 3 

652. Ф.259 33268/1943 кут. 237 Градоначелник 
Евиденција бивших новосадских пекара који су се из града одселили, или су 
се из неког другог разлога престали бавити својим занатом. У списку су: Вели-
мир Цветковић, Благоје Цветковић, Јанош Чањи, Вилмош Дагмајер, и други. 
Језик: м. Л. 7 

653. Ф.259 33709/1943 кут. 238 Градоначелник 
Државни спортски центар Министарства вера и образовања издаје решење са 
констатацијом да је одобрен Правилник рада (фабричког) Спортског удруже-
ња „Берсил” из улице Алфелди (Шумадијске) бр. 20. У списима су наведени 
чланови управе тог удружења. 
Језик: м Л. 27 

654. Ф.259 34037/1943 кут. 238 Градоначелник 
Евиденција новосадских лимара који се у граду више не баве својим занатом. 
У списку су наведени: Јакоб Абт – преминуо, Тоша Гостојић – одселио се у 
Каћ, Иштван Јахн – не ради, Шандор Вајс(бергер) – нестао, Никола Тртица – 
одселио се у Хрватску. 
Језик: м. Л. 6 

655. Ф.259 34122/1943 кут. 238 Градоначелник 
Евиденција новосадских фризера који се у граду више не баве својим зана-
том. У списку су наведени: Љубомир Апић (који од 1941. године држи го-
стионицу), Ференц Ерњеши, Димитрије Јовановић, Ференц Кох, и други. 
Језик: м. Л. 6 

656. Ф.259 34394/1943 кут. 238 Градоначелник 
Молба Српске православне црквене општине за измену начина опорезивања 
некретнина ове општине. У списима се помињу некретнине из фондова Ма-
рије Трандафил, Марије Јовановић, Петра и Катарине Попадић, те Луке Ми-
ланковића и Марије Петровић, а такође и адресе на којима се налазе куће, 
цркве и гробља ове црквене општине. 
Језик: м. Л. 2 
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657. Ф.259 34494/1943 кут. 238 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Друштва за уређење Слане баре. У списима 
се помиње да су финансијска средства овог удружења предата телепској Ма-
ђарској читаоници и удружењу земљопоседника, а пошто је поменуто друш-
тво својевремено било формирано као филијала телепског Друштва за уређе-
ње, које је јануара 1942. године припојено наведеној читаоници. 
Језик: м Л. 12 

658. Ф.259 34614/1943 кут. 238 Градоначелник 
Државни спортски центар Министарства вера и образовања извештава да је 
одобрен Правилник Новосадског детелинарског атлетског клуба (UHAK-а). 
У прилогу су Правилник, те евиденција чланства тог клуба. 
Језик: м. Л. 37 

659. Ф.259 34647/1943 кут. 238 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је одобрен Правилник рада новоформираног 
Спортског удружења Националног радничког центра са Булевара Хорти Мик-
лоша (улице Михајла Пупина) бр. 18. У прилогу су записник конституционе 
седнице, Правилник рада и списак чланства. 
Језик: м. Л. 27 

660. Ф. 259 34946/1943 кут. 238 Градоначелник 
Решење да се циганском старешини Ференцу Чонки додели новчана помоћ 
за отклањање штета које је јулско невреме причинило циганском насељу, 
састављеном од 42 куће, на Сланој бари. У списима се помиње предлог град-
ског саветника Данијела Сагмајстера да се 19 циганских колиба на крају Су-
ботичког пута измести на поменуто (уредније) насеље на Сланој бари. 
Језик: м. Л. 3 

661. Ф.259 36928/1943 кут. 238 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је министар унутрашњих послова одобрио пра-
вилник рада Новосадског хора. У прилогу је записник оснивачке седнице, те 
списак руководства овог хора, који у својим редовима окупља неколико сто-
тина људи. 
Језик: м. Л. 11 

662. Ф.259 37209/1943 кут. 239 Градоначелник 
Одлуке ангажовања при Новосадском конзерваторијуму у школској 1943/44. 
години следећег наставног особља: др Лајоша Киша, Режеа Боровског, Шан-
дора Сегедија, Јенеа Петнекија, Ласла Бака, Илоне Липаи, рођ. Палатинуш, 
Валерије Сервански, рођ. Кремер, Ержебет Шимањи, Калмана Киша, Лајоша 
Седлачека, Јожефа Палвелђија, Нандора Јаборека, Ференца Шинкоа, Калмана 
Паткоша и Антала Тарнаија. 
Језик: м. Л. 31 

663. Ф.259 37210/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи у предмету међуградских новосадско-петроварадинских договора око 
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регулисања питања убирања таксе на прелазу скелом преко Дунава. У прило-
гу су нацрт уговора, планирани трошкови одржавања скеле, ценовник такси, 
те планирани годишњи промет на тој скели. 
Језик: м. с. Л. 23 

664. Ф.259 37757/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи у предмету израде две варијанте пројекта проширења градске куће 
(надградње трећег спрата или доградње зграде на месту дотадашње Клајно-
ве зграде, у улици Адолфа Хитлера (Краља Александра) бр. 8). У прилогу су 
предрачун радова, пројекат доградње и спољашњи изглед те доградње (про-
јекат цртао Никола Попов). 
Језик: м. Л. 19 

665. Ф.259 38150/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи којима је Команда 5. хонведског корпуса из Сегедина тражила подат-
ке о новосадским некретнинама које су из градске надлежности прешле под 
војну управу. У прилогу је ситуациони план тих некретнина, а у питању су 
градске касарне, зграда војне команде, официрски дом, стрељана у близини 
Каћког пута и три барутане. У списима се помињу и извесни војни објекти и 
подземна складишта барута на Рибарском острву. 
Језик: м. Л. 16 

666. Ф.259 38262/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Јеврејског певачког друштва „Хашира”, по-
што 90% чланства тог друштва више није у Новом Саду. У списима се као 
председник тог друштва помиње Јожеф Кеслер. 
Језик: м. Л. 15 

667. Ф.259 38720/1943 кут. 239 Градоначелник 
Евиденција бивших новосадских месара, обућара и колара који се на терито-
рији града више не баве својом делатношћу. У списку су: Васа Јовић, Лајош 
Кадвањ, Лука Рајић, Теодор Вукелић, Божидар Боричић и други. 
Језик: м. Л. 20 

668. Ф.259 38856/1943 кут. 239 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је поштанском 
службенику Вилмошу Вилчеку дозвољено да промени своје презиме, те да 
му ново презиме буде Вегвари. 
Језик: м. Л. 2 

669. Ф.259 39117/1943 кут. 239 Градоначелник 
Акт са констатацијом да је Новосадско женско јеврејско удружење престало 
са радом. У списима се помињу чланице руководства тог удружења. 
Језик: м. Л. 14 

670. Ф.259 39281/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи у предмету издавања трговцу Николи Танурџићу грађевинске, односно 
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употребне дозволе за његов четвороспратну зграду (хотел) са мансардом на 
углу Булевара Хорти Миклоша (Модене) и улице Илије Огњановића. Зграда 
је изграђена уз одговорност грађевинског предузетника инж. Марина Бези-
ћа, а по пројекту инж. Ђорђа Табаковића. У прилогу је извод из земљишне 
књиге за плац на поменутој адреси. 
Језик: м. с. Л. 20 

671. Ф.259 39935/1943 кут. 239 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања проблематике рада градских обданишта 1942. 
године. (У списима је наведен број обданишта, потреба за изградњом нових 
и др.) 
Језик: м. Л. 8 

672. Ф.259 40123/1943 кут. 240 Градоначелник 
Пропратни акти у предмету издавања одобрења за рад Удружењу спортских 
пилота Јужне области (као чланови руководства овог удружења, формираног 
18. марта, наведени су Иштван Фендрик и др Ласло Хегедиш). 
Језик: м. Л. 3 

673. Ф.259 40472/1943 кут. 240 Градоначелник 
Решење о корекцијама података о Јавном градском предузећу унутар Суд-
ског привредног регистра. (Уместо српског унет је мађарски назив те фирме, 
а уместо раније овлашћених пуномоћјем фирме др Милоша Петровића, Ива-
на Неофитовића и Ференца Цидлика, заведени су градоначелник др Миклош 
Нађ и директор Калман Такач.) 
Језик: м. Л. 2 

674. Ф.259 40675/1943 кут. 240 Градоначелник 
Решење Министарства унутрашњих послова са констатацијом да је одобрен 
модификовани Правилник рада Грађанске мађарске касине. У прилогу је 
поменути правилник (у списима се помиње чињеница да у Новом Саду има 
34.000 Мађара). 
Језик: м. Л. 12 

675. Ф.259 40676/1943 кут. 240 Градоначелник 
Решење Министарства унутрашњих послова са констатацијом да је одобрен 
модификовани Правилник рада Хора Православне епархије. У прилогу је по-
менути Правилник. 
Језик: м. Л. 19 

676. Ф.259 40681/1943 кут. 240 Градоначелник 
Градско начелство извештава министра одбране да у Новом Саду нема лека-
ра Јевреја који би испуњавали посебне услове за ангажовање при Служби 
противваздушне одбране. У списима су посебно наведени лекари др Ђезе 
Часар и др Ендре Шварц, као и податак да је у градској евиденцији заведено 
39 активних лекара Јевреја. 
Језик: м. Л. 6 
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677. Ф.259 42015/1943 кут. 240 Градоначелник 
Августовски месечни извештај о раду Државне градске службе за запошља-
вање. (У списима се помиње да је формирана фабрика уља и масти, да фабри-
ка „Аеромеханика” још увек не ради и др.) 
Језик: м. Л. 14 

678. Ф.259 42093/1943 кут. 240 Градоначелник 
Списи у предмету исплате надница за 1941. године обављен посао предаје 
београдским и земунским властима, деце без родитеља, рођене у Србији и 
Хрватској, која су била смештена у породице у Турији, Чортановцима и Ири-
гу, те у заводу „Трандафил”. У списима је списак деце. 
Језик: м. с. Л. 26 

679. Ф.259 42105/1943 кут. 240 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања питања лечења коња заражених шугом. 
Језик: м. Л. 25 

680. Ф.259 42702/1943 кут. 240 Градоначелник 
Попуњени обрасци са подацима (статистичким, финансијским, инвентар-
ским, шемом просторија, подацима о броју питомаца од 1939. године, њи-
ховом националном и старосном саставу и др.) о градским сиротиштима и 
старачким домовима. Дати су подаци за: Сиротиште Марије Трандафил на 
Сајлову, Јеврејско сиротиште са старачким домом у улици Веленцеи (Павла 
Симића), Старачки дом Методистичке цркве „Бетанија”, Градски старачки 
дом у улици Ужоки (Марка Краљевића), те за Интернат MAV-а на Калвино-
вом тргу (Тргу Царице Милице). У списима се помињу запослени у овим 
институцијама. 
Језик: м. Л. 55 

681. Ф.259 43225/1943 кут. 241 Градоначелник 
Списи предмета којим су решавана организациона, финансијска и друга пита-
ња у вези са радом Института за венеричне болести у улици Бардоши др Ласла 
(Дунавској) бр. 36. У списима се између осталог помиње питање пензиони-
сања: др Антала Деманда, др Федора Радића, др Светозара Постића и асис-
тенткиње Марије Секе. 
Језик: м. Л. 22 

682. Ф.259 43426/1943 кут. 241 Градоначелник 
Распис Министарства пољопривреде са наредбом да се изврши контрола 
предузећа и установа која стварају отпадне воде, односно која су потенци-
јални загађивачи животне средине. У прилогу су извештаји фабрике „Албус“ 
и Предузећа за производњу сирћета „Вајферт Јене“. У Вајфертовом извеш-
тају се помиње да је раније то предузеће припадало Симону Рајнеру, односно 
да је канализациону мрежу у предузећу изградио још раније санаторијум 
„Илић”. 
Језик: м. Л. 10 
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683. Ф.259 43727/1943 кут. 241 Градоначелник 
Градско начелништво доставља Министарству унутрашњих послова табелу 
са подацима о примањима званичних градских лекара. 
Језик: м. Л. 4 

684. Ф.259 44124/1943 кут. 241 Градоначелник 
Решење којим је Габору Келемену, власнику Куће чоколаде „Унион” на Ор-
сагзасло тргу (Тргу слободе) бр. 3, дозвољено да се његова дотадашња обрт-
ница прошири на продају конзервираних производа и воћа. У списима се по-
миње да је Келемен добио војни позив за 1. септембар. 
Језик: м. Л. 4 

685. Ф.259 44319/1943 кут. 241 Градоначелник 
Записник са седнице Надзорног одбора новосадских шегртских (занатких) 
школа. У записнику су наведени: предрачун буџета за школску 1943/44. го-
дину, директори (Ђерђ Кемпл, Јанош Галамбош и Карољ Килар) и наставни-
ци тих школа (Ђерђ Ембер, Јакоб Јан, Миклош Мароти, Јанош Гаљаш, Клара 
Лехоцки, рођ. Секе, Ана Вашка и др Винце Берталан). 
Језик: м. Л. 5 

686. Ф.259 44614/1943 кут. 241 Градоначелник 
Решење којим је Ференцу Рожи из улице Кошут Лајоша (Милетићеве) бр. 48 
дозвољено да се у економској 1943/44. години бави трговином брашном на 
велико. У прилогу је препис Рожине обртнице из 1942. године. 
Језик: м. Л. 13 

687. Ф.259 44676/1943 кут. 241 Градоначелник 
Решење којим је наложено рушење дотрајалих и изградња нових трибина на 
спортском терену Левенте (мађарског соколског) удружења. 
Језик: м. Л. 2 

688. Ф.259 45585/1943 кут. 241 Градоначелник 
Августовски месечни извештај о финансијском пословању фирми под надзо-
ром, чији су ранији власници били Јевреји. У списима су наведене фирме. 
Језик: м. Л. 15 

689. Ф.259 46083/1943 кут. 241 Градоначелник 
Решење министра унутрашњих послова са констатацијом да је одобрен мо-
дификовани правилник Филателистичког удружења. У списима су наведени 
чланови овог удружења. 
Језик: м. Л. 7 

690. Ф.259 46420/1943 кут. 241 Градоначелник 
Обртница са одлуком да се Туристичкој агенцији „Ибус”, која је у Новом 
Саду под управом Градске штедионице, дозволи организација културних 
манифестација, промет новина и издавање књига. 
Језик: м. Л. 16 
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691. Ф.259 46670/1943 кут. 241 Градоначелник 
Решење којим се студенту медицине Ивану Видаку дозвољава свршавање кур-
са за резервне војне старешине. У прилогу је Видаково генеалошко стабло. 
Језик: м. Л. 6 

692. Ф.259 47142/1943 кут. 241 Градоначелник 
Списи у предмету издавања у закуп земљишта за изградњу стражарнице на 
дунавској обали, неколико десетина метара низводно од друмског моста. На 
поменутом месту је пристаниште немачке војне скеле. У прилогу је скица 
наведеног терена. 
Језик: м. Л. 19 

693. Ф.259 47241/1943 кут. 241 Градоначелник 
Извештај ватрогасног команданта града да је за потребе Службе противавион-
ске заштите, 600 особа дана 27. октобра послато на лекарски преглед и пола-
гање заклетве. У прилогу је образац организационе шеме и упутство о регру-
товању људства у поменуту службу. 
Језик: м. Л. 13 

694. Ф.259 47429/1943 кут. 241 Градоначелник 
Списи којима је решено питање доделе субвенције од стране Градског на-
челништва, а за потребе Завода за плућне болести. У списима се помиње да 
је Завод првобитно био у улици Бардоши др Ласла (Дунавској) бр. 36, те да 
је 1. октобра пресељен у Дом здравља, а наведени су и радници овог завода. 
Језик: м. Л. 27 

695. Ф.259 47884/1943 кут. 241 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања рада Матице српске у периоду између 1939. и 
1943. године. (1939. године је констатовано да Фонд за помоћ сиромашним 
девојкама пред удају, већ седам година није додељивао помоћ; 1941. године 
је Матица стављена под државну контролу, а за повереника власти је постав-
љен Јожеф Блажек; 1942. године је против Блажека покренут кривични по-
ступак, те је на његово место постављен Ђула Улрих; 1943. године је Матици 
враћен извесни степен аутономије.) Међу актима су: списак имовине Мати-
це српске, њених стипендиста (наведени су Душан Ивковић, Душан Каназир, 
Живан Милисавац и др), списак потенцијално субверзивних књига и слика 
из матичиног фонда, те превод завештања Марије Трандафил за формирање 
Фонда за сиромашне девојке. Као председник Матице наведен је Алексан-
дар Моч, као секретар др Никола Милутиновић, а наведени су и чланови 
управе: др Александар Магарашевић, др Жарко Јакшић, др Радивој Каленић 
и други. 
Језик: м. Л. 82 

696. Ф.259 48762/1943 кут. 242 Градоначелник 
Правилник рада градске Народне библиотеке. 
Језик: м. Л. 26 
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697. Ф.259 49135/1943 кут. 242 Градоначелник 
Решење којим је студенту Бранку Поповићу из улице Грофа Телеки Пала 
(Илије Огњановића) бр. 15, дозвољено да похађа обуку за резервне војне 
старешине. У прилогу је Поповићево генеалошко стабло. 
Језик: м. Л. 6 

698. Ф.259 49177/1943 кут. 242 Градоначелник 
Решење којим је Јожефу Буранском са Булевара Хорти Миклоша (Модене) 
бр. 1, дозвољено да у улици Нитра (Косовској) бр. 26 отвори фабрику хемиј-
ских производа. У прилогу је шема просторија будуће фабрике. 
Језик: м. Л. 19 

699. Ф.259 49414/1943 кут. 242 Градоначелник 
Евиденција бивших новосадских четкара, који су 1941. године, из различитих 
разлога, затворили своје радионице. У списку су наведени: удовица Антала 
Фишера, Карољ Фаркаш, Милорад Калембер, Ђорђе Шевић и Димитрије 
Атријаски. 
Језик: м. Л. 5 

700. Ф.259 49498/1943 кут. 242 Градоначелник 
Мађарска читаоница са удружењем пољопривредника доставља Градском 
начелништву евиденцију закупаца аграрног земљишта (башти) у потесу До-
ња шума у економској 1942/43. години. У списку је наведено 562 лица. 
Језик: м. Л. 19 

701. Ф.259 49814/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списи у предмету постављања нове калдрме (макадама) у улици Грофа Сече-
њија (Лазе Костића) 1942. године. Радови су још 1941. године били повере-
ни грађевинском предузимачу Лазару Недељкову, али је реализацијатог посла 
до 23. децембра 1941. године била онемогућена радовима на подземним гас-
ним инсталацијама. 
Језик: м. Л. 31 

702. Ф.259 50212/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списи у предмету преуређења дотадашњег Интерната Државне учитељске 
школе у Ишкола улици (Школској) бр. 4, ради отварања Туристичко-ђачког 
хотела у том објекту 9. октобра. (Међу актима је списак извршилаца адапта-
ционих радова на хотелу.) Као управник хотела помиње се др Карољ Палош. 
Језик: м. Л. 26 

703. Ф.259 50451/1943 кут. 242 Градоначелник 
Записник са седнице на којој је донета одлука да се спречи одроњавања на-
сипа код касарне Војно-морнаричког пука. У записнику се помиње потреба 
да се од дотадашња три железничка колосека овог пука и бродоградилишта 
„Шмит” – два уклоне. 
Језик: м. Л. 4 
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704. Ф.259 50656/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања тачног имена за насеље Ченеј-салаши, а пово-
дом реорганизације поштанске станице тог насеља у поштанско отправниш-
тво. У прилогу су предлози, достављени Управи државних матичних књига, 
за именовање, преименовање, односно укидање дотадашњих имена за при-
градска насеља Новог Сада: Сајлово, Горњи Ченеј, Нову шуму, Гвоздену ка-
пију, Мостобран, Камендин, Ривицу и др. 
Језик: м. Л. 8 

705. Ф.259 50759/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списи у предмету експропријације (почев од 1934. године) делова плацева 
покојних Паље Коларског, др Гедеона Дунђерског и др Лазара Хандлера, да 
би се изменила регулациона линија улица Илије Огњановића и Лазе Стано-
јевића. У списима се помињу наследници поменутих покојника. 
Језик: м. с. Л. 141 

706. Ф.259 50848/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списак градских службеника који примају платни додатак. (У списку су на-
ведени: др Миклош Нађ, Милош Јанкулов, Октавијан Венгрин и др.) 
Језик: м. Л. 3 

707. Ф.259 50947/1943 кут. 242 Градоначелник 
Списи у предмету ревизије финансијског пословања Левенте (мађарског со-
колског) удружења. Међу актима се, између осталог, помиње прилог Николе 
Танурџића за трошкове оркестра овог удружења. 
Језик: м. Л. 13 

708. Ф.259 51301/1943 кут. 243 Градоначелник 
Записник о примопредаји имовине Градске економије, између дотадашњег 
економа Елемера Романа и новоизабраног економа Јенеа Боде. (У записнику 
је, између осталог, наведен и Мештровићев споменик др Светозару Милети-
ћу, са проценом да тај споменик вреди колико и 27 коња ове економије.) 
Језик: м. Л. 10 

709. Ф.259 51404/1943 кут. 243 Градоначелник 
Записници полугодишњих седница наставних већа следећих школа: Мушке 
шегртске школе на Сент Јанош (Светојованском) тргу, Мушке шегртске шко-
ле у улици Апоњи Алберта (Владике Платона), II мушке шегртске школе, те 
Женске шегртске школе. У списима се помињу наставници наведених школа. 
Језик: м. Л. 18 

710. Ф.259 51449/1943 кут. 243Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозвола за отварање–проширење погона следе-
ћим фирмама: Хемијској фабрици витеза Арпада Платија, на углу улица Те-
меринске и Петра Кочића (због пресељења фабрике ова дозвола је остала 
нереализована); Ливници звона и аеросигналне опреме инж. Предрага Јова-
новића на Великом лиману; Хемијском погону Шандора Ађагашија у улици 
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Делвидеки (Сремској) бр. 12, те Предузећу за производњу и паковање зачи-
на Розе Прук, рођ. Харпачи, у улици Илије Огњановића бр. 27. 
Језик: м. Л. 85 

711. Ф.259 51462/1943 кут. 243 Градоначелник 
Записници са седница деоничара Фабрике индустријских лакова „Турм-Беш-
ке”. У списима се помињу стари и нови деоничари те фабрике. 
Језик: м. Л. 19 

712. Ф.259 51528/1943 кут. 243 Градоначелник 
Решење о избору др Иштван Андраша Нађа за почасног приседника Градског 
сирочадског стола. У списима се помиње да Нађ има два доктората из прав-
них наука. 
Језик: м. Л. 4 

713. Ф.259 52398/1943 кут. 243 Градоначелник 
Обртница којом је Лајошу Силију из Будимпеште дозвољено да у Новом Са-
ду отвори фабрику дугмади. 
Језик: м. Л. 5 

714. Ф.259 52492/1943 кут. 243 Градоначелник 
Списи у предмету којим је 1940. године Школска општина града Новог Сада 
купила више кућа на углу Алмашке и Светосавске улице (преко пута Алмаш-
ке цркве), од Тоше Вучкова и супруге му Драгиње рођ. Врањин, за потребе 
изградње нове Мушке грађанске школе. У прилогу су, између осталог, го-
дишњи извештај управитеља Мушке грађанске школе из 1937. године, те 
идејни пројекат за (нереализовану) школску зграду на плацу на Дубровач-
ком путу (у улици Мирослава Антића). 
Језик: м. с. слов. Л. 147 

715. Ф.259 52928/1943 кут. 243 Градоначелник 
Решење којим се одобрава субвенција за градску Лигу противваздушне одбра-
не. У прилогу је нацрт пројекта четворогодишњег буџета ове лиге из 1941. 
године. Као председник лиге наведен је витез др Казмер (Казимир) Хорват. 
Језик: м. Л. 5 

716. Ф.259 52967/1943 кут. 243 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања могућности ажурирања података из поседов-
них Листова у земљишним књигама овог града. (Међу актима је наведено 
мишљење да би то ажурирање било прескупо.) У прилогу је извештај Град-
ског начелништва из 1942. године о стању у поменутим књигама. Између 
осталог, наведена је потреба да се катастарски планови Новог Сада врате из 
Геодетске управе града Баја. 
Језик: м. Л. 8 

717. Ф.259 53165/1943 кут. 243 Градоначелник 
Основни лични подаци о особама које је Градско начелништво предложило 
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за руковање будућим командним радио станицама „42. М”. Дати су подаци о 
Јожефу Маршију, Андрашу Тоту, Имреу Ковачретију, Ернеу Ивањију и Ја-
ношу Ивану. 
Језик: м. Л. 7 

718. Ф.259 53256/1943 кут. 243 Градоначелник 
Записник комисијског прегледа, којим је Градско начелништво предложило 
да се сплав за купалиште и водене спортове Левенте (мађарског соколског) 
удружења, постави крај Веслачког друштва Данубијус. У списима се помиње 
податак да ће се у Новом Саду одржати Општедржавни летњи камп Левенте 
удружења, те се наводи чињеница да је за потребе мађарске извиђачке (скаут-
ске) организације издат простор на Рибарском (Каменичком) острву. 
Језик: м. Л. 8 

719. Ф.259 53275/1943 кут. 243 Градоначелник 
Нацрт буџета Градског начелништва у 1944. години. Из овог буџета се, из-
међу осталог, предвиђа и финансирање следећих градских установа: штедио-
нице, залагаонице, плинаре, циглане, дунавске скеле, комуналног предузећа, 
аутобуског предузећа, те агенције „Ибус”. 
Језик: м. Л. 18 

720. Ф.259 53773/1943 кут. 243 Градоначелник 
Решење којим је Владимиру Ралетићу дозвољено да употребљава новоизгра-
ђени објекат у кругу његове текстилне фабрике „Ралетић М. Милош и син” 
на Футошком путу бр. 93 (угао са улицом Киш Ернеа). 
Језик: м. Л. 9 

721. Ф.259 54122/1943 кут. 244 Градоначелник 
Завршни рачун за 1941. годину Фонда за јавне путеве. У списима су, између 
осталог наведени и основни подаци (површина, број путарских кућица, сао-
браћајних знакова и дрвећа крај пута) за следеће путеве: Футошки, Темерин-
ски, Змајевачки, Жабаљски, Каћки, Кисачки, Пирошки, Камендински, Кли-
сански и за Малојарачки пут. 
Језик: м. Л. 24 

722. Ф.259 54130/1943 кут. 244 Градоначелник 
Записник са Првог туристичког саветовања Јужне области. У списима се, из-
међу осталог, помиње податак да растојање између Суботице и Новог Сада 
воз прелази за три сата, те чињеница да купалиште у Змајеву није добило ста-
тус бањског лечилишта пошто не поседује парк површине пет јутара. 
Језик: м. Л. 17 

723. Ф.259 54191/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету молбе овог градског начелништва да њихова економија 
буде ослобођена од обавезног испоручивања жита и масти држави. У списи-
ма је наведен прорачун о броју стоке на Градској економији и потребама те 
стоке, односно прорачун о пољопривредним приносима поменуте економије. 
Језик: м. Л. 40 
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724. Ф.259 54240/1943 кут. 244 Градоначелник 
Обртница којом је Јулијани Микулинац из Каменичке улице (Алексе Шан-
тића) бр. 100 дозвољено да отвори Трговину сточне хране на велико, у улици 
Ракоци Ференца II (Футошкој) бр. 116. У списима се помиње да на тој адреси 
слична трговина постоји већ тридесет година. 
Језик: м. Л. 8 

725. Ф.259 54672/1943 кут. 244 Градоначелник 
Обртница којом је Шандору Сенашију из Верецкеи (Слободана Бајића) ули-
це бр. 32, дозвољено да отвори старинарницу–антикварницу у Алкотмањ 
улици (Пап Павла) бр. 3. 
Језик: м. Л. 6 

726. Ф.259 54783/1943 кут. 244 Градоначелник 
Решење којим је утврђена висина примања у школској 1943/44. години за на-
ставнике Трговачке занатске школе. У списку су наведени: Иштван Лошонци, 
др Борбала Лукач, Бела Матковић, Ференц Санто, Ђула Сомолањи и Нада 
Стефановић). У списима су наведени расподела школских предмета и разре-
да међу наставницима. 
Језик: м. Л. 4 

727. Ф.259 54791/1943 кут. 244 Градоначелник 
Записник седнице Наставног већа Друге мушке занатске школе на почетку 
Школске 1943/44. године. У списима су дати: број уписаних и неуписаних 
ученика по разредима, расподела наставних предмета по предавачима и др. 
Међу наставницима ове школе наведени су: Јанош Галамбош, Јанош Антал, 
др Јожеф Берталан, Геза Домокош, Ђерђ Ембер, Бела Ердег, Ласло Хуска, 
Иштван Ковач, Бела Ленард, Јене Сервански, Иштван Сигети, Нандор Тар-
нок и Маћаш Вегвари. 
Језик: м. Л. 5 

728. Ф.259 54794/1943 кут. 244 Градоначелник 
Распоред предавача по предметима и разредима у Женској занатској школи. У 
списима су наведени наставници: Ђерђ Кемпл, Јакоб Дитрих, Иштван Такач, 
Нада Петровић рођ. Поповић, Марија Шварц рођ. Бенчик, Каталин Евингер, 
Ана Вашка, Младен Ружин, Горзо Илона и Хутфлус Маћаш. У прилогу је 
записник са седнице Наставног већа ове школе у скраћеној школској 1943/ 
44. години. 
Језик: м. Л. 3 

729. Ф.259 54943/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету одобравања модификованог Правилника Српске читаони-
це (У списима се, између осталог помиње да у граду има око 17.000 Срба). У 
списима су наведени чланови руководства Читаонице. 
Језик: м. Л. 34 
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730. Ф.259 54947/1943 кут. 244 Градоначелник 
Решење којим је др Јанош Иљеш именован у својству приседника при Град-
ском сирочадском столу. 
Језик: м. Л. 7 

731. Ф.259 55053/1943 кут. 244 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је Новосадском предузећу за производњу мине-
ралних уља и алкохола дозвољено да на свом плацу у Делвидек улици (Сре-
мској) бр. 12, уз одговорност инж. Ђуле Такшоња и грађевинских преду-
зимача „Паквор и Халер”, изврши зазиђивање парног „Корнвол“ казана. У 
прилогу је пројекат тог казана, те извод из земљишне књиге за плац на по-
менутој адреси. 
Језик: м. Л. 11 

732. Ф.259 55651/1943 кут. 244 Градоначелник 
Статистички подаци о виноградарству на територији Новог Сада у економ-
ској 1941/42. и 1942/43. години. (Између осталог наводи се податак да је на-
спрам 957 катастарских јутара под виноградима 1909. године, 1941. године 
било само 52 јутра, без винограда на сремској страни.) 
Језик: м. Л. 24 

733. Ф.259 55713/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету организовања акције борбе против рахитиса (превенције). 
У списима се помиње да Нови Сад има отприлике 67.000 становника, од ко-
јих 5% остварује право на бесплатно снабдевање лековима. 
Језик: м. Л. 19 

734. Ф.259 56137/1943 кут. 244 Градоначелник 
Привредна комора града доставља извештај о часовничарима и златарима ко-
ји се на територији Новог Сада већ дуже време не баве својом делатношћу. 
Језик: м. Л. 6 

735. Ф.259 56196/1943 кут. 244 Градоначелник 
Нацрт Пројекта о убирању пијачарине, односно наплате накнаде за уличну 
продају. 
Језик: м. Л. 34 

736. Ф.259 56204/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету израде пројекта (нереализованог) цевовода за уље између 
железничке пруге и Трговине минералним уљима Лоринца Шпилера, у Дел-
видеки улици (Сремској) бр. 12, односно у предмету издавања у закуп овој 
трговини градског земљишта, за изградњу железничког индустријског коло-
сека. У прилогу је пројекат поменутог цевовода и индустријског колосека. 
Језик: м. Л. 16 

737. Ф.259 56209/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету решавања организационих питања Прве јужномађарске 
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трговинске задруге „Еда“ у улици Грофа Андрашија (Његошева) бр. 1. У спи-
сима су наведени чланови руководства ове задруге. У прилогу су Правилник 
задруге, њена обртница, њен извод из матичне књиге предузећа, те записник 
са оснивачке седнице ове задруге из јануара 1942. године. 
Језик: м. Л. 41 

738. Ф.259 56291/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи у предмету израде милицијског затвора и гараже у дворишту зграде 
бивше берзе у улици Грофа Телеки Пала (Трг галерија). Радове је крајем 
1942. године извршило Грађевинско предузимачко предузеће „Паквор и Ха-
лер“. У прилогу су предрачун радова, технички опис радова, те понуде за 
извођење тих радова Лајоша Вилетија, Лазара Недељкова и инж. Јаноша 
Хајнца. 
Језик: м. Л. 115 

739. Ф.259 56363/1943 кут. 244 Градоначелник 
Списи (од 1935. до 1943. године) у предмету уступања градског земљишта 
за потребе проширења Градске болнице, на крају улице Ракоци Ференца II 
(Футошке) – између поменуте болнице и фабрике „Мицић и Камлер“. У при-
логу је скица земљишта намењеног уступању, а такође и акт из 1924. године 
по коме је још 1920. године Градско поглаварство откупило поменуту бол-
ницу од Министарства народног здравља за 3.000.000 динара. 
Језик: м. с. Л. 44 

740. Ф.259 56701/1943 кут. 245 Градоначелник 
Молба Хора Новосадске жупе „Цецилија“ да им се додели субвенција. На 
полеђини акта је напомена да је молби удовољено. У списима се помиње да 
поменути хор августа 1943. године слави педесетогодишњицу постојања. 
Језик: м. Л. 22 

741. Ф.259 56746/1943 кут. 245 Градоначелник 
Решење којим је додељена аконтација Дечијем дому „Магдолна“ за припре-
му 591 оброка за сиромашну школску и предшколску децу (од децембра до 
краја априла школске 1943/44. године). У прилогу је списак те деце по шко-
лама. У списима се, између осталог, помиње да школа на Телепу у школској 
1943/44. години има много више ученика него што их је имала у претходној. 
Језик: м. Л. 54 

742. Ф.259 56877/1943 кут. 245 Градоначелник 
Преписка у вези са пописом становништва, извршеним 1941. године. У при-
логу је списак пописивача као и констатација да им није могуће пружити 
милицијску заштиту, уз предлог да се замене они пописивачи који би у свом 
раду евентуално наилазили на препреке од стране „непатриотских“ елеме-
ната. 
Језик: м. Л. 66 

743. Ф.259 57141/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања штете начињене овом граду у догађајима од 
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априла 1941. године, а у поступку решавања међународних имовинско-прав-
них питања поводом измене административно-управних граница. Дат је пре-
глед губитака које су у поменутим догађајима претрпели бивша Банска упра-
ва, Градско начелништво и установе под управом овог начелништва. У спи-
сима се, између осталог помиње да се Банска управа 3. априла 1941. одселила 
у Аранђеловац, а да се 9. априла вратила у Нови Сад. 
Језик: м. Л. 54 

744. Ф.259 57433/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списи у предмету примопредаје управе над Занатском трговачком школом 
почетком 1943. године. Удружење трговачке омладине препушта управу 
Градском начелништву. У списима се помињу наставници и чланови Управе 
ове школе. У прилогу је извештај о раду Школе у 1941/42. год. 
Језик: м. Л. 78 

745. Ф.259 58211/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списи у предмету евидентирања – ликвидације културних, политичких и дру-
гих удружења која су 1941. године престала са радом. У списима су наведе-
ни: Музичка школа „Исидор Бајић“, месни одбор Удружења чешких жена, 
Извиђачка организација, Четничко удружење, Удружење академски образов-
аних жена, Феминистичко удружење, Југословенско национално удружење 
„Карађорђе“, Козачко добротворно удружење, Синдикат лекара, Матица 
српска, Матица хрватска и др. 
Језик: м. Л. 52 

746. Ф.259 58215/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списак новосадских спортских удружења чији је правилник рада усвојен. Као 
удружења без усвојеног правилника рада помињу се Атлетски клуб „Желез-
ничар“ и Спортски клуб Јужне области. У прилогу је евиденција спортских 
удружења са територије читаве државе, која поседују важећи правилник рада. 
Језик: м. Л. 34 

747. Ф.259 58434/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списи поводом издавања обртнице немачкој Централној земљорадничкој за-
друзи „Аграриа“, за трговину огревним дрветом и пољопривредним произ-
водима и опремом. У списима су наведене пословође трговине у Гетеовој 
улици (Тргу галерија) бр. 7/I и чланови управе задруге. У прилогу је правил-
ник задруге. 
Језик: м. н. Л. 29 

748. Ф.259 58879/1943 кут. 245 Градоначелник 
Списи у предмету враћања, 1941. године секвестриране, Прве фабрике Јуж-
не области. Примопредају су извршили Миклош М. Сабо, представник вла-
сти, као и др Александар Моч и Лазар Дунђерски у име фабричке управе. У 
прилогу је попис фабричког инвентара, те евиденција предузећа из Јужне 
области, која су 1941. године секвестрирана. 
Језик: м. Л. 35 
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749. Ф.259 58893/1943 кут. 245 Градоначелник 
Решење којим је Добротворном друштву „Српкиња” дозвољено да у кући на 
Буза тргу (Тргу Светозара Марковића) бр. 20, изгради склониште од ваздуш-
них напада. (Радови су поверени предузимачу Лазару Недељкову, односно 
инж. Јаношу Хајнцу.) 
Језик: м. Л. 7 

750. Ф.259 59269/1943 кут. 246 Градоначелник 
Решење којим је Католичком удружењу одобрена употреба њихове сале за 
предавања у Католичкој порти. 
Језик: м. Л. 6 

751. Ф.259 59292/1943 кут. 246 Градоначелник 
Списи у предмету доделе инж. Лазару Недељкову послова око подизања 
стрељане Левенте (мађарског соколског) удружења. У прилогу је технички 
опис насипа иза стрељане. Као рок за завршетак радова истакнут је 30. април 
1944. године. 
Језик: м. Л. 10 

752. Ф.259 59632/1943 кут. 246 Градоначелник 
Списи у предмету враћања самоуправе, 1941. године секвестрираном, Срп-
ском учитељском конвикту. У списима је попис секвестриране имовине: ин-
тернат у Николајевској улици, салаш на територији Сомбора, кућа у Бачком 
Брестовцу, летовалиште у месту Омишаљ (помиње се податак да од Школске 
1941/42. године поменути интернат користи Мађарски државни средњо-
школски мушки дом, посебно се наглашава да интернат користе и мађарски 
ученици из Хрватске). У списима се наводи списак предложених лица за 
чланове руководства конвикта. У прилогу је правилник Српског учитељског 
конвикта из 1934. године. 
Језик: м. с. Л. 57 

753. Ф.259 59917/1943 кут. 246 Градоначелник 
Преписка у предмету одобравања адаптације склоништа од ваздушних на-
пада Мађарске краљевске државне гимназије са српским наставним језиком. 
(Као директор гимназије наведен је Калман Варади.) 
Језик: м. Л. 2 

754. Ф.259 59931/1943 кут. 246 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је новосадској испостави Савеза мађарских Не-
маца већ издато одобрење за рад под бројем 33.278/1943. У прилогу је запис-
ник са оснивачке седнице ове испоставе и Правилник савеза. У списима су 
наведени чланови Управе. 
Језик: м. Л. 21 

755. Ф.259 60015/1943 кут. 246 Градоначелник 
Записници седница (ужег састава) Градске скупштине у периоду од августа 
1942. до децембра 1943. године. У списима се помиње намера да Град преуз-



 136 

ме управу над Јодном бањом, жеља да се поред јавног купатила у поменутој 
бањи изгради и затворени базен, жалба на учестало коришћење просторија 
Реформатске читаонице од стране војске, предлог издавања у закуп земљи-
шта за сушионицу поврћа Балтазара Фајта, разлози због којих стаклара и фа-
брика обуће „Бата“ немају своје погоне у граду, и др. 
Језик: м. Л. 49 

756. Ф.259 60137/1943 кут. 246 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања судбине реформатске задужбине пок. Шан-
дора Петерварија. У списима се помиње да је половином средстава из те 
задужбине кредитирана изградња цркве 1929. године, те жеља да се од ове 
задужбине делом финансира Реформатско сиротиште у Оргона улици (Сара-
јевској) бр. 15. 
Језик: м. Л. 10 

757. Ф.259 61040/1943 кут. 246 Градоначелник 
Обртница којом је Золтану Марку дозвољено да у улици Петефи Шандора 
(Железничкој) бр. 30, отвори трговинско представништво. У списима се 
помиње да је Марко: учествовао у „угушењу комунистичке побуне“ у Јуж-
ној области 1942. године. Помиње се, између осталог, да је 1943. године 
држао ресторан у Новом Саду и био новосадски представник једне хемијске 
фабрике из Будимпеште. 
Језик: м. Л. 4 

758. Ф.259 61050/1943 кут. 246 Градоначелник 
Војна команда из Сегедина извештава Градско начелништво Новог Сада да 
је постигнут договор да се војска исели из школа на Житном (Светозара 
Марковића) тргу, у Андрашијевој (Његошевој) улици, у Школској улици и у 
улици Ракоци Ференца II (Футошкој); те да су потребе смештаја војске пред-
виђене школе код парка (болнице), у улици Холо (Радоја Домановића), на 
Сент Јанош (Светојованском) тргу, те школа код цркве Светог Рока. Прет-
ходно је поменуто да је 14. септембра војска заузела више школских зграда. 
Језик: м. Л. 2 

759. Ф.259 22/1943 кут. 271 Управни одбор 
Евиденција са статистичким подацима о броју оболелих, врстама болести, и 
резултатима лечења, затвореника и чувара у затвору Новосадског суда у 1942. 
години. 
Језик: м. Л. 3 

760. Ф.259 215/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање пензије бившег градо-
начелника др Жарка Стефановића. У списима се помиње да је Стефановић 
био члан масонске ложе. 
Језик: м. Л. 7 
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761. Ф.259 217/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање пензије, за бившег град-
ског саветника Николу Плавшића. 
Језик: м. Л. 7 

762. Ф.259 218/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање отпремнине за бившег 
дневничара овог градског начелништва Милутина Шилића. 
Језик: м. Л. 6 

763. Ф.259 221/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање пензије, за бившег град-
ског лекара др Ђезеа (Виктора) Фење. 
Језик: м. Л. 6 

764. Ф.259 280/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање пензије, за бившег ле-
кара градског Завода за заштиту мајке и детета, др Ђорђа Јовановића. 
Језик: м. Л. 6 

765. Ф.259 288/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету утврђивања права на остваривање пензије за бившег град-
ског лекара др Јована Поповића. У списима се помиње да је Поповић учес-
ник Солунског фронта. 
Језик: м. Л. 8 

766. Ф.259 300/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету разматрања права на остваривање пензије, за бившег град-
ског лекара др Ђорђа Ђеремова. У списима се помиње да се Ђеремов одсе-
лио у Београд. 
Језик: м. Л. 6 

767. Ф.259 390/1943 кут. 271 Управни одбор 
Октобарски месечни извештај о раду овог градског начелништва: Уређењу 
Великог рита, броју остварених туристичких ноћења, броју превезених ду-
навском скелом, броју питомаца Градског сиротишта, оствареном промету 
гаса у Градској плинари, броју заклане стоке у Градској кланици и на Камен-
дину, откривеном археолошком налазишту код Гвоздене капије и др. 
Језик: м. Л. 6 

768. Ф.259 413/1943 кут. 271 Управни одбор 
Списи у предмету избора пододбора овог управног одбора у периоду између 
1942. и 1944 године. У прилогу је образац гласачког листића, те списак чла-
нова поменутог управног одбора. 
Језик: м. Л. 80 

769. Ф.259 414/1943 кут. 271 Управни одбор 
Записници са седница овог управног одбора у 1943. години. Помињу се про-
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блеми у снабдевању грађанства месом (непоштовање уговора о тову свиња), 
проблеми градског превоза и др. 
Језик: м. Л. 38 

770. Ф.259 426/1943 кут. 271 Управни одбор 
Месечни извештаји сомборске Службе за државну изградњу о стању и из-
вршеним поправкама путева на подручју Новог Сада у периоду од априла до 
децембра 1943. године. (Помиње се провера новоизграђеног моста преко Ка-
нала на путу бр. 5 Будимпешта–Београд; предвиђа се изградња пута Сомбор–
Нови Сад преко Оџака, Раткова, Парага, Силбаша и Бачког Петровца и др.) 
Језик: м. Л. 11 

771. Ф.259 427/1943 кут. 271 Управни одбор 
Месечни извештаји Краљевског јавног тужилаштва са подацима о броју за-
твореника, њиховом полу, броју притворених у истражном затвору, броју 
малолетних затвореника и др. (извештаји за период април–новембар 1943. 
године). 
Језик: м. Л. 11 

772. Ф.259 428/1943 кут. 271 Управни одбор 
Месечни извештаји градског ветеринара (о врсти зараза и броју заражених 
животиња, бројчаним подацима стоке заклане за потребе месне индустрије 
(помиње се 60 месара), детаљима у спровођењу акције за сузбијање узгоја 
нерасних коња и др). 
Језик: м. Л. 12 

773. Ф.259 429/1943 кут. 271 Управни одбор 
Новембарски месечни извештај Команде милиције са подацима о броју реги-
строваних крађа, самоубистава, несрећа, пожара, нестанака људи, пријава-
-одјава боравка, издатих пасоша, дозвола за ношење оружја, одржаних јав-
них манифестација и др. 
Језик: м. Л. 6 

774. Ф.259 433/1943 кут. 271 Управни одбор 
Месечни извештаји градског лекара у периоду од априла до децембра 1943. 
године. (Дати су подаци о врстама болести, броју оболелих, наталитету–
морталитету, броју склопљених бракова.) У списима је посебно наглашена 
много виша стопа смртности од туберкулозе у односу на просек смртности 
од те болести у читавој држави. 
Језик: м. Л. 21 

775. Ф.259 40/1943 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Управа Сегединског окружног затвора доставља списак новосадских Јевре-
ја, узраста између 18 и 48 година, који у тој установи издржавају казну. У 
списку су наведени: Иштван Абрахам, Егон Шенк и Габор Алтман. 
Језик: м. Л. 2 
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776. Ф.259 215/1943 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Новосадски Одсек за евиденцију становништва доставља Команди V сеге-
динског хонведског корпуса податке о броју новосадских радника који су 
одлуком ове команде, ратним распоредом били додељени будимпештанским 
фабрикама (наведено је укупно 14 фабрика), као и податке о броју стварно 
распоређених поменутих радника у тим фабрикама. У прилогу је списак 
радника. 
Језик: м. Л. 28 

777. Ф.259 218/1943 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Списак особа које су војним распоредом додељене новосадској Речној капе-
танији. 
Језик: м. Л. 4 

778. Ф.259 768/1943 кут. 279 Уред о кретању становништва 
Новосадски Одсек за евиденцију становништва доставља сегединској Коман-
ди V хонведског корпуса податке из евиденција овог одсека о броју Срба, 
рођених између 1924. и 1927. године (укупно 829 особа). 
Језик: м. Л. 2 

779. Ф.259 71/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Решења којим је априла 1942. године конфискована апотека Стевана Д. По-
повића у улици Ракоци Ференца II (Футошкој) бр. 124, односно апотека Ду-
шана Илина на Ержебет тргу (Тргу младенаца) бр. 4. (Поменуте апотеке су 
додељене на управљање Габору Вереш и Ласлу Илин – Ладиславу). У при-
логу је Верешов извештај о пословању поменуте апотеке у периоду април–
октобар 1942. године. 
Језик: м. Л. 5 

780. Ф.259 72/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Анализа финансијког пословања установе Јавна градска предузећа у 1941. 
години. Наведени су подаци о имовини ових предузећа (између осталих о 
броју возила Градског саобраћајног), подаци о ратним губицима које је ова 
установа претрпела и др. Међу ставкама које се односе на Предузеће за одр-
жавање чистоће као највећи дужник наведен је Војни аеродром. 
Језик: м. Л. 46 

781. Ф.259 83/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Уже градске скупштине од 19. октобра 1942. го-
дине, са одлуком да се за потребе смештаја обданишта, од Ђерђа Талошија 
купи кућа у Фелвидеки улици (Јернеја Копитара) бр 24. 
Језик: м. Л. 3 

782. Ф.259 84/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 19. октобра 1942. године, 
са одлуком о формирању Пољопривредне средње школе. За потребе школ-
ског добра обезбеђено је 117 јутара земље са десне стране Темеринског пута, 
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док је за изградњу зграде био предвиђен плац између зграде тадашњег Суда 
и Официрског дома, односно између улица Бардоши др Ласла (Дунавске) и 
Томпа Михаља (Милоша Бајића). 
Језик: м. Л. 9 

783. Ф.259 85/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Уже градске скупштине од 19. октобра 1942. го-
дине, са одлуком о оснивању Фонда за кредитирање занатлија и трговаца. 
Језик: м. Л. 2 

784. Ф.259 86/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 17. октобра 1942. године, 
са одлуком о формирању Школе за домаћице. За потребе изградње зграде те 
школе предвиђен је плац крај Пирошког (Руменачког) пута. 
Језик: м. Л. 4 

785. Ф.259 138/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Одлука о укидању државне управе над апотеком „Код мађарске круне“, влас-
ника Душана Илина на Ержебет тргу (Тргу младенаца) бр. 4. 
Језик: м. Л. 3 

786. Ф.259 305/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Одлука о пријему Јаноша Онодија у службу овог градског начелништва у свој-
ству техничког надзорника над Левенте (Соколским) домом. У прилогу је 
извод из записника са седнице Градске скупштине од 19. октобра 1942. годи-
не, са решењем да ово градско начелништво преузме управу над поменутим 
домом. У списима се наводи да је поменути дом најлепша наменска (гимнас-
тичка) зграда у држави. 
Језик: м. Л. 3 

787. Ф.259 377/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 19. октобра 1942. године, 
са одлуком да се Новосадском атлетском клубу (НАК-у, односно UAC-у), за 
симболичну суму, изда у дванаестогодишњи закуп стадион „Хорти Миклош“ 
у улици Вак Боћања (Димитрија Туцовића), те терен Спортског удружења 
„Железничар“. 
Језик: м. Л. 2 

788. Ф.259 378/1943 кут. 281 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 19. октобра 1942. године, 
са одлуком да се Савезу мађарских Немаца за симболичну суму, изда у два-
наестогодишњи закуп бивши стадион Новосадског атлетског клуба UAC-а 
(НАК-а). 
Језик: м. Л. 1 

789. Ф.259 516/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Платни спискови градских службеника за фебруар 1943. године. 
Језик: м. Л. 40 
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790. Ф.259 774/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Градско начелништво издаје потврду да је укинуто Српско удружење за пру-
жање узајамне помоћи. 
Језик: м. Л. 1 

791. Ф.259 786/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Евиденција утрошених средстава на име набавке лекова за особе које оства-
рују право на бесплатно лечење (сиромашни), по апотекарима и месецима 
1942. године. У прилогу је дат списак лекара који поред градских лекара има-
ју право на исписивање лекова поменутим особама. 
Језик: м. Л. 2 

792. Ф.259 969/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Градоначелниково решење којим је за период од 1942. до 1952. године регу-
лисано питање осигурања од пожара некретнина које су у власништву овог 
начелништва. У решењу посебно се помињу зграде у Алмашкој улици бр. 
20, у Борз улици (Светосавској) бр. 18, у Андрашијевој (Његошевој) бр. 9, у 
Хаднађ улици (Павлека Мишкине) бр. 38, те будица у Хитлеровој улици 
(Краља Александра) крај градске куће. Наведена су осигуравајућа друштва 
Газдак, Викториа, Адриа, Фонциере, Генерали и друга. 
Језик: м. Л. 4 

793. Ф.259 982/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Уже градске скупштине од 22. децембра 1942. 
године са одлуком да се у двадесетчетворогодишњи закуп Млину „Фајт Бал-
тазар“ дд издају три парцеле на Великом лиману за потребе подизања преду-
зећа за конзервисање пољопривредних производа. 
Језик: м. Л. 3 

794. Ф.259 989/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Низ одлука које се односе на Левенте (Соколски) дом (издвајање новчане 
суме за потребе оркестра ове организације, решење о изградњи стрељане, 
усвајање анализе пословања ове организације и др.). 
Језик: м. Л. 18 

795. Ф.259 1004/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника са седнице Уже градске скупштине од 22. децембра 1942. 
године, са одлуком да се Музичком конзерваторијуму у шестогодишњи закуп 
издају просторије на првом спрату Трговачке и привредне коморе на Буле-
вару Хорти Миклоша (улици Модене) бр. 3. 
Језик: м. Л. 2 

796. Ф.259 1025/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Уже градске скупштине од 22. децембра 1942. 
године, са одлуком о начину организације службе хитне помоћи. Поменуто 
је да се од градских и жупанијских Удружења хитне помоћи имају добити 
три возила. У списима је наведено да делокруг рада новоорганизоване служ-
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бе обухвата 50 км око Новог Сада. 
Језик: м. Л. 2 

797. Ф.259 1069/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Правилник рада установе Јавна градска предузећа. 
Језик: м. Л. 13 

798. Ф.259 1280/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Евиденција финансијског пословања Државног фонда за заштиту породице 
у 1942. години. (Међу ставкама су наведени домаћински и куварски курсеви, 
финансирање рада обданишта, добротворних друштава и Мађарске читаони-
це са удружењем пољопривредника и др.) У прилогу је попис (дела) имови-
не овог фонда, те попис имовине занатске радионице за израду предмета у 
кућној радиности. 
Језик: м. Л. 8 

799. Ф.259 1400/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Распис са распоредом рејона надлежности (по улицама) следећих лекара 
Државне социјалне осигуравајуће установе: др Јожефа Шумахера, др Уроша 
Чаковца, др Михајла Вукадиновића, др Јенеа Напхолца, др Антала Гадоа и 
др Корнела Грујића. (Наведене су адресе станова и ординација поменутих 
лекара). 
Језик: м. Л. 4 

800. Ф.259 2096/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Градско начелништво издаје распис са упуством о начину издавања бесплат-
них лекова приликом ванболничког лечења сиромашнијих становника. 
Језик: м. Л. 6 

801. Ф.259 2196/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 13. априла, са одлуком у 
предмету утврђивања суме коју овај град прилаже за трошкове рада Инсти-
тута за полне болести. 
Језик: м. Л. 2 

802. Ф.259 2211/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Евиденција градских службеника и података о висини износа који они упла-
ћују за чланство у OTBA (Фонд социјалног осигурања). У евиденцији су да-
те адресе службеника, подаци о ранијем пребивалишту и др. 
Језик: м. Л. 6 

803. Ф.259 2275/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Уже градске скупштине од 12. априла 1943. го-
дине са одлуком о узимању у закуп просторија у кући др Симе Марковића, у 
улици др Ласла Бардошија (Дунавској) бр. 36, за потребе новоформиране 
Станице за хемијску анализу квалитета прехрамбених производа. 
Језик: м. Л. 3 



 143 

804. Ф.259 3133/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника ванредне седнице Градске скупштине од 13. априла са 
одлуком о пензионисању директора Градске плинаре Јаноша Киртија. Као 
новоименовани директор ове плинаре наведен је Калман Дукаи Такач, док 
се за Киртија, који је од 1927. године управљао овим градским предузећем, 
каже да је у градској служби од 1909. године. 
Језик: м. Л. 4 

805. Ф.259 3373/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Извод из записника седнице Градске скупштине од 26. јула, са анализом ре-
баланса буџета за 1943. годину. 
Језик: м. Л. 14 

806. Ф.259 3882/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Списи у предмету ангажовања дипломираног композитора др Лајоша Киша 
са Булевара Хорти Миклоша (Булевар Михајла Пупина) 17/II, у својству ди-
ректора на Музичком конзерваторијуму, у периоду од јула 1941. године до 
августа 1943. године. 
Језик: м. Л. 8 

807. Ф.259 4519/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Одлука којом је 1. јануара ово градско начелништво преузело управу над 
Трговачком занатском школом од Удружења трговачке омладине. Као пре-
давачи ове школе са близу 800 ученика, помињу се: Иштван Лошонци, др 
Борбала Лукач, Ференц Санто, Ђула Сомолањи, Маћаш Хутфлус, Карољ 
Акс, Морнау Фриђеш, Миливој Јовановић, Нада Стефановић, Бела Матко-
вић и Деже Гашпар. 
Језик: м. Л. 8 

808. Ф.259 4534/1943 кут. 282 Рачуноводство 
Одлука овог градског начелништва о ступању на снагу новог Правилника 
рада Јавне градске библиотеке. У прилогу је поменути правилник. 
Језик: м. Л. 10 

809. Ф.259 /1943 б.б. кут. 291 Рачуноводство 
Платни спискови службеника различитих одељења и установа у саставу овог 
градског начелништва у 1943. години. (Међу актима је, између осталог, и 
евиденција додељене финансијске помоћи градској сиротињи – дата су име-
на и адреса тих особа.) 
Језик: м. Л. 479 

810. Ф.259 4/1943 кут. 296 Сирочадски сто 
Извештај Министарству унутрашњих послова о раду овог сирочадског стола 
у 1941, 1942. и првој трећини 1943. године. Наведени су службеници овог 
сирочадског стола. 
Језик: м. Л. 18 



 144 

811. Ф.259 9/1943 кут. 296 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над осамнаестогодишњим Ђорђем Грујићем. 
Именовани је 1943. године проглашен пунолетним, због намере да преузме 
руковођење породичном штампаријом “Браћа Грујић“, основаном пре 90 го-
дина, која је затворена 1942. године услед слабог промета. У прилогу је по-
пис Грујићеве имовине. 
Језик: м. Л. 93 

812. Ф.259 16/1943 кут. 296 Сирочадски сто 
Списи са подацима о службеницима овог сирочадског стола. Дати су подаци 
о рођењу, квалификацијама, каријери и др. 
Језик: м. Л. 43 

813. Ф.259 470/1943 кут. 296 Сирочадски сто 
Списи о старатељству над имовином, у рацији несталих, Вилме Голдберг, 
инж. Имреа Голдберга и др Леа Голдберга. (Старатељи су били др Јанош 
Видерком и Јожеф Фишер.) 
Језик: м. с. Л. 43 

814. Ф.259 473/1943 кут. 296 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над имовином породице Костић, која је уби-
јена у рацији јануара 1942. године. Као старатељ над имовином Костићевих 
наведен је Иштван Тот Фишер. 
Језик: м. Л. 30 

815. Ф.259 1218/1943 кут. 298 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над малолетном Олгом Замуровић. Као Ол-
гини старатељи помињу се њен ујак, виши царински инспектор Јован Павло-
вић, са Београдског кеја бр. 8, односно њен стриц – чиновник Осигуравајућег 
завода „Фонциере“ Душан Замуровић. 
Језик: м. с. Л. 64 

816. Ф.259 1263/1943 кут. 298 Сирочадски сто 
Списи о старатељству над малолетном Мирјаном Матић, а након смрти ње-
ног оца, адвоката, др Милана Матића. Помиње се да Мирјанина мајка Ирена, 
рођ. Кунц жели покренути судску парницу против Софије Ј. Дунђерски из 
Србобрана, и против фирме „Јавно складиште“ (Матићеви су од Софије ку-
пили 38 јутара земље у Србобрану, а др Матић је фебруара 1941. год. био при-
сиљен да испод цене прода „Чешки магацин“ поменутој фирми. Др Матић је 
власник половине куће у улици Адолфа Хитлера (Краља Александра) бр. 18.) 
Језик: м. Л. 34 

817. Ф.259 1491/1943 кут. 298 Сирочадски сто 
Списи старатељства над Надом и Милицом Прекајски. За Надине родитеље, 
бившег банског просветног инспектора Петра Прекајског и супругу му, пен-
зионисану учитељицу Добрилу, рођ. Шикопарија, наведено је да се јануара 
1943. године налазе у милицијском притвору у Школској улици, те да ће би-
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ти протерани из државе. У прилогу су преписи купопродајних уговора којим 
је породица Прекајски продала своје сенћанске некретнине и уговори којима 
је купила некретнине у Новом Саду. 
Језик: м. с. Л. 68 

818. Ф.259 1621/1943 кут. 298 Сирочадски сто 
Списи из 1937. године у предмету старатељства над малолетним Милорадом 
Милошем, Марком и Јулијом Пиперски. Значајан део предмета чине списи о 
неправилностима у раду старатеља над имовином поменутих малолетника. 
Отац малолетника, финансијски службеник Дунавске бановине Стеван је 
умро 1931. године, а мајка Милица, рођ. Гаврилов преминула је 1932. годи-
не. Поменути малолетници поседују кућу у Новом Саду – улица Банга Беле 
(Хаџи Рувимовој) бр. 13, те више парцела ораница у Ковиљу. 
Језик: м. с. Л. 62 

819. Ф.259 3084/1943 кут. 299 Сирочадски сто 
Списи оставинске расправе иза трговца Беле Голда, преминулог 12. априла 
1941. године у улици Адолфа Хитлера (Краља Александра–Народних херо-
ја) бр. 21. Као наследници покојникове имовине наведени су његови рођаци 
(лекари, адвокати, новинари и др.) из Будимпеште, Темишвара, Лондона, Тел 
Авива и Њујорка. Међу актима је и списак покојникових дужника и креди-
тора. 
Језик: м. р. Л. 28 

820. Ф.259 4636/1943 кут. 300 Сирочадски сто 
Овај сирочадски сто доставља градоначелнику списак Јевреја који се нису 
одазвали на радну обавезу (пошто су нестали у рацији фебруара 1942. годи-
не). На списку су: Иштван Бергер, Бела Бошковић, др Ерне Херцог, Оливер 
Холендер, Јожеф Херцели, Карољ Клаубер, Ференц Кацаф, Шандор Клајн, 
Тибор Рајх, Ласло Штајн, Иштван Санто, Ендре Тратнер, Тибор Вертхајм и 
Иштван Дојч. 
Језик: м. Л. 1 

821. Ф.259 7124/1943 кут. 301 Сирочадски сто 
Списи у предмету именовања старатеља над имовином убијених у рацији ја-
нуара 1942. године: Ђерђа Штајн, Каталин Штајн, рођ. Шлезингер, те мало-
летне деце Андора Штајна и Бењамина Штајна. У списима су као старатељи 
над поменутом имовином наведени Исак Штајн и Јожеф Ковар из Фехерва-
ри улице (Арсе Теодоровића) бр. 2. 
Језик: м. Л. 19 

822. Ф.259 8631/1943 кут. 301 Сирочадски сто 
Акта старатељства над Бранком Ђукићем (од 1927. до 1943. године) који је 
тражио превремено проглашење пунолетним ради сталног запослења при 
Градској управи Београда 1940. године, али су се том проглашењу супротста-
вили његови стричеви Велимир Ђукић, трговац из Загреба, и Богдан Ђукић, 
пензионисани судија из Београда. Као једини наследник добровољачке земље 
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у Ади, иза инспектора Министарства социјалне политике Душана Ђукића 
(преминулог 1927. године у Брежицама) и његове жене Љубице, рођ. Хајду-
ковић (преминуле 1927. године у Новом Саду), наведен је Бранислав. У спи-
сима се помиње Бранислављево школовање у Загребу, Београду, Цетињу и 
Паризу, те податак да је стипендију добио од председника Владе др Милана 
Стојадиновића. 
Језик: м. с. Л. 73 

823. Ф.259 41/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Допунске одредбе уредбе Министарства јавног снабдевања, у вези са снаб-
девањем млеком и млечним производима, као и поводом контроле произво-
ђача и трговаца млеком и млечним производима. У прилогу је списак про-
извођача млека и млечних прерађевина (правних и физичких лица) чији се 
производи контролишу од стране државе, односно списак произвођача који 
су овлашћени за коришћење на својим производима ознаке државно контро-
лисаних производа. 
Језик: м. Л. 7 

824. Ф.259 333/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Министарство јавног снабдевања издаје решење са утврђеним одобреним ме-
сечним контигентом шећера за Нови Сад у јануару 1943. године. (Наведена 
је укупна количина шећера, те количине намењене новосадском угоститељ-
ству, прехрамбеној индустрији, здравству и др.) 
Језик: м. Л. 1 

825. Ф.259 559/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Уред за јавну исхрану доставља новосадској испостави Инспекције јавног 
снабдевања попуњен образац са подацима у вези са бројем издатих бонова 
за жито, количинама потребног брашна и количинама потребног свињског 
меса и масти, све за грађанство Новог Сада у периоду од јануарa до јула 
1943. године. У образцу је, између осталог, наведено да Нови Сад има 62 
пекаре, односно предузећа за производњу тестенина, те да у том граду ради 
1688 радника у предузећима од војног значаја. 
Језик: м. Л. 3 

826. Ф.259 996/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списак 30 посластичара и произвођача ликера, којима је за фебруар 1944. го-
дине, дозвољено месечно следовање шећера веће од сто килограма. 
Језик: м. Л. 2 

827. Ф.259 1093/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи у предмету решавања питања месечног снабдевања грађанства сапу-
ном. У прилогу је списак 161 овлашћеног новосадског трговца сапуном, те 
рецепт за регенерацију сапунице. У предмету су и акти понуде Јожефа Бу-
ранског за израду окружног погона за израду сапуна од масти добијене од 
грађанства, те слична понуда Фабрике сапуна „Албус“. 
Језик: м. Л. 33 
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828. Ф.259 1103/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Градоначелник Новог Сада извештава Министарство јавног снабдевања о 
стању са снабдевањем млеком. У извештају је наведено да на територији Но-
вог Сада има 971 крава музара (од којих су 566 у власништву мањих посед-
ника), те да се млеко обезбеђује за око 2000 деце, 1300 дојиља, те за око 700 
болесника. 
Језик: м. Л. 3 

829. Ф.259 1401/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Новосадски Уред за јавно снабдевање извештава надлежно Министарство о 
количинама шећера које су биле додељене грађанству и привреди овог града 
у периоду од октобра 1942. до фебруара 1943. године. 
Језик: м. Л. 2 

830. Ф.259 1402/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Новосадски Уред за јавно снабдевање доставља надлежној инспекцији спи-
сак посластичара који су сврстани у другу категорију. У акту су наведени 
основни технички подаци и подаци о пословању посластичарнице Јакоба 
Дорнштетера, која је предложена у прву категорију. 
Језик: м. Л. 7 

831. Ф.259 2188/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Уред за јавно снабдевање извештава Месарски одсек Новосадског удружења 
занатлија да је тренутно немогуће удовољити молби тог одсека да се у Град-
ској кланици или у Бачкој задрузи за производњу и промет меса, подигне по-
гон за топљење масти. У списима се помиње гласина да ће монопол за то-
пљење масти у Новом Саду припасти месару Роберту Мартину. На једном 
од аката су потписи 49 чланова поменутог одсека. 
Језик: м. Л. 7 

832. Ф.259 2375/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Акт којим ова Управа јавног снабдевања налаже Управи имања Ђорђа Дун-
ђерског у улици Бардоши др Ласла (Дунавској) бр. 25, обавезну испоруку 
дела млека од 29 крава са овог имања у Змајеву, Млечној кухињи Зеленог 
крста у Дому здравља на Булевару Хорти Миклоша (Михајла Пупина). У 
прилогу је списак радника овог имања и њихових породица, са датим по-
дацима о старости сваке особе, те списак новосадских породица којима исто 
имање испоручује млеко сваког другог дана. 
Језик: м. Л. 5 

833. Ф.259 2537/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Уред за јавно снабдевање извештава супругу Кароља Имреија да је удово-
љено њеној молби, односно да је за потребе осам коња њеног превозничког 
предузећа издато следовање зоби. Међу списима су уверења да је поменуто 
предузеће, са Булевара Хорти Миклоша (Михајла Пупина) бр. 13, званични 
превозник милицијских, војних органа и установе Јавна градска предузећа. 
Језик: м. Л. 4 
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834. Ф.259 2591/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Извештај општине Нови Футог о капацитетима годишње производње млека 
те о потреби за млеком у тој општини. (Потребе за млеком су скоро четири 
пута веће од расположивих капацитета.) У списима се помиње да у тој оп-
штини има четири труднице, 96 деце до три године старости, 289 деце узра-
ста између три и једанаест година, те 203 болесне и старе особе. 
Језик: м. Л. 1 

835. Ф.259 2785/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Решење са одлуком да се посластичарница Јаноша Сајферта у улици Грофа 
Андраши Ђуле (Његошева) бр. 15, из III категорије унапреди у локал II кате-
горије. У прилогу је Сајфертова молба, у којој је као главни разлог за доно-
шење ове одлуке наведено да локал у вишој категорији пружа право за фор-
мирање виших цена производа, а што је по власника локала рентабилније. 
Језик: м. Л. 5 

836. Ф.259 2897/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Новосадски уред за Јавно снабдевање извештава Јавну канцеларију Хадикли-
гет (Ветерник), да су у новосадску евиденцију власника обрадивих површи-
на заведени власници земље у Ветернику. У прилогу су поменути подаци и 
израчунате количине пољопривредних производа које наведени власници 
имају обавезу да предају држави. 
Језик: м. Л. 4 

837. Ф.259 2898/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Новосадски Уред за јавно снабдевање доставља надлежној новосадској ин-
спекцији евиденцију крупнијих новосадских земљопоседника (сваки са пре-
ко 100 јутара земље). У евиденцији је дата величина и структура сваког од 
поседа, и израчунато је колико износи обавезна испорука пољопривредних 
производа држави од сваког од тих поседника. 
Језик: м. Л. 2 

838. Ф.259 4387/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Спискови установа и појединаца који су овлашћени за обављање откупа раз-
личитих пољопривредних производа на територији мађарске државе. У спи-
сима су наведене и овлашћене установе и појединци из Новог Сада. 
Језик: м. Л. 27 

839. Ф.259 4575/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списак 168 новосадских трговаца који су овлашћени за трговину сапуном. У 
списима се помиње да се молби извесних трговаца за повећањем контигента 
сапуна може удовољити само уколико се другим трговцима у истој мери сма-
њи количина испорученог сапуна. 
Језик: м. Л. 6 

840. Ф.259 4979/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи у предмету регулисања снабдевања Новог Сада млеком. Град је до ра-
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та трошио дневно 15.000 литара млека, почетком рата граду је на распола-
гању било око 11.000 литара, а 1943. године само 3.000 л (док најосновније 
потребе града износе око 7.000 литара). У списима се помиње појава да ис-
поставе ОМТК-а откупљују пуно млека у општинама које су у близини Но-
вог Сада, прерађују то млеко у Шајкашу, те га отпремају у Будимпешту, док 
је у Новом Саду због несташице млека повећана смртност одојчади. 
Језик: м. Л. 12 

841. Ф.259 5264/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Градоначелников извештај о објави, којом је Центар за промет житом оба-
вестио да је новосадски трговац Ференц Рожа именован за трговца брашном 
на велико, уз напомену да ће именовани вршити снабдевање трговаца браш-
ном, док ће се снабдевање пекара вршити преко локалних млинова. 
Језик: м. Л. 1 

842. Ф.259 5520/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи у предмету регулисања питања обезбеђивања стоке за клање. У спи-
сима се помиње да месечна потреба града износи 340 грла стоке, од чега 250 
за потребе становништва, 30 за ДД „Камендин”, 10 за Државну болницу и 
санаторијуме, те 50 за војску смештену у Новом Саду. Међу актима је и еви-
денција о броју стоке коју места Бачко-бодрошке жупаније имају задатак да 
обезбеде за потребе државе, према овој евиденцији Нови Сад има обавезу 
испоруке 200 грла стоке. 
Језик: м. Л. 15 

843. Ф.259 5632/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи у предмету о шишању оваца. Међу списима је евиденција 76 ново-
садских власника оваца, списак особа од којих је преузета вуна у периоду од 
мајa до јуна 1943. године, те разна решења о откупу вуне са ценовницима. 
Језик: м. Л. 55 

844. Ф.259 6301/1943 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Државни повереник за јавно снабдевање при Бачко-бодрошкој жупанији се 
извештава да на територији града није било и нема предузећа за прераду мле-
ка, те да у граду чак нема ни особе која би имала минималну стручност из 
области прераде млека. 
Језик: м. Л. 2 

845. Ф.259 /1943 б.б. кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Команда Радне чете из места Ђерсентиван, доставља списак Новосађана мо-
билисаних у ту чету. 
Језик: м. Л. 1 

846. Ф.259 /1943 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Спискови деце рођене између марта 1941. и марта 1942. године, те спискови 
ђака првих разреда, а све у вези са вакцинацијом-ревакцинацијом пописаних 
против богиња и дифтерије. 
Језик: м. Л. 129 
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847. Ф.259 /1943 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Спискови деце рођене између марта 1942. и децембра 1943. године, у вези са 
вакцинацијом против богиња. 
Језик: м. с. Л. 93 

848. Ф.259 28/1943 кут. 314 Ветеринарски уред 
Низ градоначелникових одлука у вези са радом будуће новосадске (војне) 
станице за опасивање коња (на Ченеју). Поменута станица треба да почне са 
радом 2. фебруара 1943. године. Према овим одлукама у раду поменуте ста-
нице узеће учешће: пољар Јожеф Балаж, ковач Шандор Олоши, економ Еле-
мер Роман и ветеринар др Шандор Шегешди. 
Језик: м. Л. 2 

849. Ф.259 57/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење којим је Бранку Поповићу са Булевара Хорти Миклоша (Булевар Ми-
хајла Пупина) бр. 14, дозвољено да у току 1944. године на Буза (Светозара 
Марковића) тргу бр. 14, држи школу плеса. 
Језик: м. Л. 2 

850. Ф.259 378/1944 кут. 247 Градоначелник 
Списи у предмету молбе фабрике „Албус” да јој се за њен плац у улици Кра-
мер Шандора (Радничке) бр. 30, изда дозвола за производњу прераду и рафи-
нисање уља, као и за производњу хидрогена. У прилогу је пројекат и технич-
ки опис постројења за производњу ових производа, а такође и препис обрт-
нице из 1936. године за производњу сапуна. 
Језик: м. Л. 33 

851. Ф.259 745/1944 кут. 247 Градоначелник 
Обртница којом је Иштвану Јухасу из Баћањијеве улице (Војводе Шупљик-
ца) бр. 17, дозвољено да у касарни у Лактања улици (Војводе Бојовића) бр. 6 
држи кантину. 
Језик: м. Л. 6 

852. Ф.259 772/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење којим је Шандору Нађу из улице Ракоци Ференца II (Футошки пут) 
бр. 182, дозвољено да отвори трговину вина на велико у улици Текељ Имреа 
(Шафариковој) бр. 16, односно забрањено да се бави производњом рума и 
ликера. (Као разлог издавања поменуте дозволе помиње се чињеница да је 
Иштван Беде престао да се бави трговином вина.) 
Језик: м. Л. 14 

853. Ф.259 976/1944 кут. 247 Градоначелник 
Налози за исплату субвенција градским основним школама у Школској 1943. 
и 1944. години. Као надзорник тих основних школа наведен је Иштван Ан-
дахази. 
Језик: м. Л. 28 
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854. Ф.259 1101/1944 кут. 247 Градоначелник 
Уговор којим је малолетни Сретен Огризовић из Дугоничеве улице (Карађор-
ђеве) бр. 19, у својству ливачког шегрта ангажован при Фабрици машина са 
ливницом „Рајх Јакоб и синови“ у улици „13. априла 1941. године“ (Темерин-
ској) бр. 13. 
Језик: м. Л. 1 

855. Ф.259 1161/1944 кут. 247 Градоначелник 
Евиденција бројног стања овог градског начелништва по службама, односно 
по платним разредима, у 1943. години. 
Језик: м. Л. 19 

856. Ф.259 1225/1944 кут. 247 Градоначелник 
Евиденција бројчаног стања и начина финансирања и збрињавања социјалних 
случајева у Новом Саду. Подаци за евиденцију су узети од: Градског сиро-
тишта, Јеврејског старачког дома, сиротишта „Бетанија“, Завода за плућне 
болести, Завода за венеричне болести, Завода за менталне болести, Лечили-
шта за плућне болести Српске православне цркве те од Установе за смештај 
слепе деце и деце с инвалидитетом. 
Језик: м. Л. 15 

857. Ф.259 1377/1944 кут. 247 Градоначелник 
На тражење министра унутрашњих послова, градоначелник Новог Сада из-
вештава да у овом граду не постоји избеглички логор. 
Језик: м. Л. 4 

858. Ф.259 1452/1944 кут. 247 Градоначелник 
Списи у предмету организовања изложбе посвећене антибољшевизму. Излож-
ба се има одржати у сали Хотела „Слобода“ од 12. до 20. фебруара. 
Језик: м. Л. 4 

859. Ф.259 1453/1944 кут. 247 Градоначелник 
Списи којима је Француска амбасада из Будимпеште дозволила да се више 
од 700 књига бившег новосадског Удружења пријатеља Француске, преда на 
привремено чување и коришћење новосадској Градској библиотеци. У при-
логу је списак наслова поменутих књига. 
Језик: м. ф. Л. 25 

860. Ф.259 1478/1944 кут. 247 Градоначелник 
Обртница којим је Илони Шомођи, рођ. Тајслер, са Булевара Хорти Микло-
ша (Модене) бр. 3, дозвољено да се бави трговином воћем, поврћем, конзер-
вама и бомбонама на велико и мало. 
Језик: м. Л. 4 

861. Ф.259 2314/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење којим је Владиславу Ненадовићу и супрузи му Олги рођ. Глигоровић, 
дозвољено да воде своју апотеку „Свети дух“ у Мусолинијевој (Змај Јови-
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ној) улици бр. 12. 
Језик: м. Л. 13 

862. Ф.259 2406/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење којим Градско начелништво Новог Сада наручује књигу „Шемати-
зам државних службеника” за 1944. годину. У прилогу је списак службеника 
новосадског градског начелништва из 1941. године, те списак скраћеница 
коришћених у овој књизи (међу скраћеницама су наведене врсте постојећих 
одликовања у европским државама и свету). 
Језик: м. Л. 23 

863. Ф.259 2633/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење којим је Владимиру Шовљанском дозвољено да се усели у своју но-
воизграђену кућу у Сабаткаи улици (Кисачкој) бр. 98. У прилогу је грађевин-
ска дозвола за ту кућу (на крају Међународног пута) из 1938. године. Градња 
је била поверена мајстору Сими Лекићу. 
Језик: м. с. Л. 11 

864. Ф.259 3033/1944 кут. 247 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је од 1. фебруара уместо Николаса Лафлероје-
ра, нови одговорни уредник и издавач новина „Дојчес фолксблат (Deustche 
Volksblatt) Јакоб Кремер. 
Језик: м. Л. 2 

865. Ф.259 3160/1944 кут. 247 Градоначелник 
Обртница којом је Немачкој набавно-продајној столарској задрузи дозвољена 
трговина сировинама и алатима. У прилогу је Правилник и списак чланова 
те задруге. Међу списима је и записник оснивачке седнице, одржане у Врба-
су јуна 1943. године. 
Језик: м. Л. 17 

866. Ф.259 3243/1944 кут. 247 Градоначелник 
Списи у предмету решавања жалбе новосадске Занатске коморе на чињени-
цу да су поједина српска предузећа и без одговарајућих обртница, добила 
наруџбине од Министарства одбране, односно да су та предузећа проглаше-
на војним предузећима. У списима су наведене наруџбине: Ливници „Аеро-
механика“ Милорада Матајића, бравару Димитрију Каленићу, те столарима 
Дејану Живанићу и Радовану Каћанском, као и колару Рудолфу Ројшу. 
Језик: м. Л. 5 

867. Ф.259 3487/1944 кут. 247 Градоначелник 
Списи у предмету уређења Зимске луке на дунавској обали између Рибарског 
острва и Пешти улице (Фрушкогорска), односно у предмету постављања 
пумпе за воду у згради царине у Дунапарт улици (Београдски кеј) бр. 8. У 
списима је план Зимске луке и прецизно лоцирана површина земљишта коју 
Државно бродарско-лучко предузеће држи у закупу у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 18 
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868. Ф.259 3582/1944 кут. 248 Градоначелник 
Евиденција статистичких података о болестима од којих су боловали затво-
реници новосадског затвора, односно њихови чувари у 1943. години. Наве-
ден је само један смртни случај – услед смртне казне. 
Језик: м. Л. 7 

869. Ф.259 3630/1944 кут. 248 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Божидара Виловског при овом градском на-
челништву. Виловски је у служби овог начелништва од 1927. године, пре 
тога је радио у Градској управи Кикинде, од 1905. до 1920. године, када је 
прешао у новосадски одсек Министарства здравља. 
Језик: м. Л. 9 

870. Ф.259 3635/1944 кут. 248 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Јолан Бене из улице Ракоци Ференца II (Фу-
тошки пут) бр. 151, при овом градском начелништву. Именована је у овој 
служби од 1913. године. У прилогу је генеалошко стабло Јолан Бене. 
Језик: м. Л. 14 

871. Ф.259 3638/1944 кут. 248 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Жарка Пиперског при овом градском начел-
ништву. У списима се помиње да је Пиперски од 1915. године службовао у 
Сегедину, Зрењанину, Београду, Сенти, Белој Цркви, Панчеву, а од 1931. го-
дине је у Новом Саду. У Белој Цркви и Панчеву је био надзорник Истражног 
затвора, а у Новом Саду надзорник старачког дома, који се 14. маја 1941. го-
дине преселио из Петроварадина у Нови Сад. 
Језик: м. Л. 17 

872. Ф.259 3645/1944 кут. 248 Градоначелник 
Списи у предмету службовања геометра Иштвана Фодора из улице Томпа 
Михаља (Милоша Бајића) бр. 5, при овој градској управи. Фодор је у служби 
поменуте управе од 1912, а посебно се наводи податак да је именовани у пе-
риоду од 1908. до 1912. године као службеник будимпештанске инжењерске 
фирме учествовао у геодетском премеру Новог Сада. 
Језик: м. Л. 11 

873. Ф.259 3661/1944 кут. 248 Градоначелник 
Списи у предмету постављања јавних телефонских говорница на Ержебет 
тргу (Трг младенаца), на углу улица Ракоци Ференца II (Јеврејска) и Бечке 
улице (Васе Пелагића), преко пута бивше Бановине, испред Хотела „Ерже-
бет“, на Тргу Хорти Иштвана (Трг слободе), на углу Буза трга (Трг Свето-
зара Марковића) и улице Берчењи Миклоша (Јована Суботића). За последње 
две локације је наведено да су говорнице поставиле југословенске власти. У 
прилогу су ситуациони планови места будућих говорница. 
Језик: м. Л. 18 
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874. Ф.259 3850/1944 кут. 248 Градоначелник 
Градоначелник се прихвата покровитељства над Шегртским одељењем (шко-
лом) при Културном савезу Мађара Јужне области (ДМКСЗ), основаним но-
вембра 1943. године. У прилогу је Правилник рада поменутог одељења. 
Језик: м. Л. 5 

875. Ф.259 3926/1944 кут. 248 Градоначелник 
Решење са констатацијом да су Ђерђ (Георг) Ајзенхут и Геза Блазек, власни-
ци бачкопаланачке Фабрике ташни „Меркур“, затворили новосадску радњу 
ове фабрике на Орсагзасло тргу (Трг слободе) бр. 6. У прилогу је обртница 
те радње из 1935. године. 
Језик: м. с. Л. 23 

876. Ф.259 3944/1944 кут. 248 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Геза Адлер из Алкотмањ улице (Пап Павла) 
бр. 28, поново отворио своју, 1943. године привремено затворену, пекару за 
прављење јеврејских кошер хлебова. У прилогу је Адлерова обртница из 
1933. године, а у пратећим списима се помиње да је именовани држао пека-
ру у периоду између 1899. и 1927. године. 
Језик: м. с. Л. 8 

877. Ф.259 4142/1944 кут. 249 Градоначелник 
Евиденција занатлија (ковача, стаклара, кројача и др.) који више не раде у 
Новом Саду. 
Језик: м. Л. 39 

878. Ф.259 4313/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету смештаја Жандармеријске школе. За потребе поменутог 
смештаја узета је у закуп кућа у власништву града у улици Адолфа Хитлера 
бр. 13 (бивша зграда Вишег суда на углу Гетеове улице). Смештај поменуте 
школе је једно време, између осталог, био предвиђен у кући која је у влас-
ништву Српске православне црквене општине у Мусолинијевој (Змај Јови-
ној) бр. 25. 
Језик: м. Л. 57 

879. Ф.259 4317/1944 кут. 249 Градоначелник 
Записник седнице Скупштине града на којој су у Управни одбор овог град-
ског начелништва у 1944/45. години изабрани: Јанош Абрахам, др Лајош 
Кекс, Ђула Крамер, Милош Петровић и Ференц Шврака. Као дотадашњи чла-
нови поменутог управног одбора наведени су: витез Деже Арва, др Лајош 
Кекс, др Милош Петровић, Ференц Шврака и Јанош Толнаи. 
Језик: м. Л. 10 

880. Ф.259 4392/1944 кут. 249 Градоначелник 
Записник оснивачке седнице Лиге противавионске заштите од октобра 1943. 
године. У прилогу је списак изабраног руководства поменуте лиге. 
Језик: м. Л. 16 
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881. Ф.259 4517/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Стевана Дотлића из Алмашке улице бр. 12/I, 
при овој градској управи. Дотлић је од 1908. године службовао у Новом Са-
ду, Сенти, Кањижи и Печују (Дотлићева супруга Милева, рођ. Симендић је 
учитељица). У прилогу су Дотлићево уверење о свршеној Вишој трговачкој 
школи у Новом Саду 1906. године, те записник изјаве сведока о Дотлићевом 
службовању у ратној морнарици Аустроугарске (о њему се говори као о 
члану Српске легије за очување пристаништа у догађајима 1918. године). 
Језик: м. с. Л. 33 

882. Ф.259 4609/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Ласла Хорвата из Вам улице (Скопљанске) бр. 
2, при овом градском начелништву. Хорват је у служби поменутог начелниш-
тва од 1941. године. У списима се помиње да је Хорват био председник омла-
дине удружења Католичко коло на Телепу, а такође и податак да је имено-
вани 1941. године био сарадник „Мађарског живота“ (Magyar Élet). 
Језик: м. Л. 14 

883. Ф.259 4620/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Лајоша Шепрегија из Темете (Милешевске) 
улице бр. 1, при овом градском начелништву. Именовани је у служби од 
1942. године. У списима је наведено да је Шепреги инструктор у Левенте 
(мађарском соколском) удружењу. 
Језик: м. Л. 15 

884. Ф.259 4621/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Лајоша Шипоша из Алкотмањ улице (Пап 
Павла) бр. 7, при овом градском начелништву. У списима је наведено да је 
Шипош у служби овог начелништва од 1941. године, те да је пре тога служ-
бовао при Реформатској црквеној општини (између осталог помиње се да је 
био члан управе Реформатске читаонице, те библиотекар те читаонице). 
Језик: м. Л. 17 

885. Ф.259 4628/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету службовања Лајоша Закања млађег из улице Банга Беле 
(Хаџи Рувимове) бр. 6, при овом градском начелништву. Закањ је службе-
ник поменуте управе од 1941. године, а између 1934. и 1939. године је радио 
као књиговезац при фирми „Урбан Игнац и син“. У списима се помиње да је 
Закањ 1941. године радио као надзорник избегличких насеља, те да при Ре-
форматској читаоници врши дужност заменика председника Омладинске 
културне секције. 
Језик: м. Л. 11 

886. Ф.259 5005/1944 кут. 249 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања радног времена градских бензинских пумпи. 
У прилогу је списак са основним подацима за те пумпе (адресама, радним 
временом, техничким детаљима и др). У списима су наведени пословође и 
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радници тих пумпи. 
Језик: м. Л. 18 

887. Ф.259 5023/1944 кут. 249 Градоначелник 
Евиденција 145 градских фризера и бербера, чије су професионалне услуге 
сврстане у три платне групе. (У списку су наведени: фризерска радња Славка 
Црнића код Артеског купатила, фризерска радња Симона Ујлакоа на аеро-
дрому, милицијски бербер Ласло Танчевић и др.) 
Језик: м. Л. 8 

888. Ф.259 5292/1944 кут. 249 Градоначелник 
Министар привреде извештава Привредни одсек Градског начелништва Но-
вог Сада да новосадска испостава Фабрике теста из Марбурга „Франц Лајош 
(Лудвиг) и синови“, не потпада под удар Закона о Јеврејима. Као власници 
поменуте фирме наведени су Инге Франц и Бланка Герхилда, рођ. Франц, док 
је као пословођа новосадске испоставе наведен Ханс (Јанош) Водушек. 
Језик: м. Л. 6 

889. Ф.259 5299/1944 кут. 249 Градоначелник 
Евиденција 459 закупаца аграрног земљишта у економској 1942/43. години. 
Језик: м. Л. 11 

890. Ф.259 5617/1944 кут. 249 Градоначелник 
Евиденција бројчаног стања оболелих-излечених од трахоме у периоду из-
међу 1941. и 1943. године. Као очни лекари који спроводе акцију лечења од 
горепоменуте болести наведени су др Антал Деманд и др Светозар Поштић. 
По списима Нови Сад 1941. године броји 64.002 житеља, 1942. године – 
61.129 житеља, а 1943. има 63.074 становника. 
Језик: м. Л. 9 

891. Ф.259 5677/1944 кут. 249 Градоначелник 
Преписка у предмету ревизије регистра активних трговаца и занатлија. У при-
логу је евиденција особа које су избрисане из регистра. 
Језик: м. Л. 14 

892. Ф.259 5702/1944 кут. 249 Градоначелник 
Новосадско-тителска водна задруга из улице Кошут Лајоша (Милетићева) 
бр. 6, доставља градоначелнику Новог Сада списак надничара (300) и влас-
ника запрежних кола (150), који су у случају поплаве предвиђени за обезбе-
ђивање дунавске обале, од Кланице до каћког атара. У прилогу је евиденци-
ја о потребној радној снази у случају поплаве у општинама са подручја ове 
водне задруге. 
Језик: м. Л. 26 

893. Ф.259 5715/1944 кут. 249 Градоначелник 
Обртница којом је Филипу Шмиту из улице Зрињи Илоне (Петра Драпшина) 
бр. 31, дозвољено да отвори предузеће за изградњу пловних објеката (бродо-
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градилиште) на крају улице Фелвидеки (Јернеја Копитара). У списима се по-
миње да је Шмит 1921. године наследио грађевинску фирму (основану1904. 
године), да је 1942. године добио наруџбину од Немачке армије за изградњу 
пловних објеката по систему „Dywidag“, као и да је власник три куће (које 
издаје у закуп) и сто јутара земље. 
Језик: м. Л. 7 

894. Ф.259 6021/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у премету службовања Лајоша Немета из улице Сент Ержебет (Ћири-
ла и Методија) бр. 35 при овом градском начелништву. Немет је службеник 
поменутог начелништва од 1941. године, а службовао је у некадашњој град-
ској управи између 1917. и 1922. године. У списима се, између осталог, поми-
ње да је Немет радио и као редитељ позоришних комада. 
Језик: м. Л. 10 

895. Ф.259 6103/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања замерки на рачун неправилности у пословању 
Градске економије у 1942. години. У списима је по ставкама наведена коли-
чина урода ове економије у 1942. години. 
Језик: м. Л. 11 

896. Ф.259 6131/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у предмету издавања Јенеу Вајферту из улице Петефи Шандора (Же-
лезничке) бр. 4, обртница за трговину воћем и поврћем на велико и мало, 
конзервирање воћа, кисељење поврћа и за трговину сољу. Вајферт је влас-
ник „Прве сирћетане Јужне области“ у улици Мора Ференца (Лазе Нанчића) 
бр. 39. 
Језик: м. Л. 34 

897. Ф.259 6350/1944 кут. 250 Градоначелник 
Обртница којом је Предузећу за трговину машинама „Аграр-импорт“ из ули-
це Петефи Шандора (Железничке-Ласла Гала) бр. 96/98, дозвољено да се ба-
ви продајом уља, мазива и других хемијских средстава. 
Језик: м. Л. 4 

898. Ф.259 6357/1944 кут. 250 Градоначелник 
Решење којим је витезу Арпаду Платију дозвољено да на углу улица Богдан 
(Скерлићеве) и Даниел (Милована Видаковића) отвори хемијску фабрику. У 
прилогу је пројекат просторија будуће фабрике. 
Језик: м. Л. 17 

899. Ф.259 6735/1944 кут. 250 Градоначелник 
Преписка у предмету решавања питања наплате трошкова смештаја инжиње-
ријске немачке војне формације (Brűckenbaustab Nowsky) приликом оправке 
железничког дунавског моста, у периоду од 19. јуна до 24. септембра. За сме-
штај су, између осталог, коришћене и просторије Јеврејске школе. У спи-
сима градоначелник наводи чињеницу да је скоро свакодневно морао да из-
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лази у сусрет жељама ове војне јединице (100 столица, столови, намештај, 
пумпе, ораније и друго). 
Језик: м. Л. 6 

900. Ф.259 7291/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у предмету постављања два хигијенска инспектора у Здравственој 
служби овог града (као потенцијални инспектори помињу се Никола Клајић 
и Имре Бобак, службеници поменуте службе). 
Језик: м. Л. 10 

901. Ф.259 7327/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у предмету планираног, али нереализованог, оснивања Фонда за рат-
ну сирочад. Помиње се податак да је 1943. године у Новом Саду 519 особа 
жртава рата (удовице, сирочад, породице погинулих), од којих је 349 особа 
за време Краљевине Југославије, због своје националне припадности, није 
остваривало своја права у својству жртава рата. У прилогу су списи из 1919. 
године приликом оснивања Инвалидског дара – Фонда „[...] јер се инвалид-
ско питање као што изгледа неће тако брзо решити[...]”. 
Језик: м. с. Л. 52 

902. Ф.259 7743/1944 кут. 250 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања могућности за изградњу-доградњу Средње 
техничке школе. По последњем пројекту било је предвиђено проширење 
постојеће школе на плацу између улица Ишкола (Школске), Ракоци Ференца 
II (Футошке) и Трга Прохаска Отокара (Трга Коменског). По претходним 
плановима од 1936. године поменута школа је требало да буде изграђена на 
плацу фабрике „Икарус“ или између улица Радничке, Максима Горког и не-
кадашње Цетињске улице, или у близини Берзе рада. У прилогу је ситуацио-
ни план постојеће школе. 
Језик: м. с. Л. 57 

903. Ф.259 7895/1944 кут. 250 Градоначелник 
Записник са полугодишње седнице Надзорног одбора занатских школа. Сед-
ници су присуствовали: Феликс Сенткути, др Карољ Палош, Ференц Хорват, 
Роберт Мартин млађи, Шандор Бечкехази, Ђерђ Кемпл, Јанош Галамбош и 
Карољ Килар. У списима се помињу наставници Панцел Ђула и Оскар Бу-
дински те чињеница да у појединим занатским школама часови трају у ин-
тервалима од 40 минута, између 13 и 16 часова. 
Језик: м. Л. 3 

904. Ф.259 8327/1944 кут. 250 Градоначелник 
Обртница издата фирмописцу Шандору Папу, из улице Ракоци Ференца II 
(Позоришног трга) бр. 6. У списима се помиње да у граду раде по два ма-
ђарска, српска и јеврејска фирмописца, односно укупно шесторица, а да се 
1941. године у граду овим занатом бавило 12 особа. 
Језик: м. Л. 14 
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905. Ф.259 8358/1944 кут. 250 Градоначелник 
Команда Сегединског корпуса извештава новосадског градоначелника да је 
Министарство одбране одбило жалбу др Душана Дунђерског на одлуку да 
му се под измењеним условима издају ловишта: „Козара“, „Шушњар“ и 
„Штрбац“. У прилогу је препис документа по ком су поменута ловишта била 
издата др Гедеону Дунђерском од 1929. године. 
Језик: м. Л. 7 

906. Ф.259 8376/1944 кут. 250 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља министру унутрашњих послова 
одређене статистичке податке за период између 1941. и 1944. године (говори 
се о цени пресељења старачког дома 1942. године из Петроварадина у Нови 
Сад, подацима о националној припадности грађана Новог Сада, о већим ула-
гањима овог градског начелништва, броју издељених парцела од пола јутра 
и др). 
Језик: м. Л. 4 

907. Ф.259 8516/1944 кут. 251 Градоначелник 
Записник о извршеном попису возног парка ове градске управе. (У записни-
ку се помињу два шевролета, по један BMW, ханомаг и прага, а наводе се и 
возачи тих возила.) 
Језик: м. Л. 3 

908. Ф.259 8549/1944 кут. 251 Градоначелник 
Решење којим је Велетрговини папирног и писаћег прибора „Келер и Киш“ 
дозвољен даљи рад упркос томе што су својевремено 1941. године пропу-
стили да пријаве пресељење њихове трговине из Петроварадина, Штросма-
јерове улице бр. 14, у Нови Сад, улицу Јокаи Мора (Пашићеву) бр. 14. 
Језик: м. Л. 15 

909. Ф.259 8867/1944 кут. 251 Градоначелник 
Обртница којом је Занаи Иштвану из Мусолинијеве (Змај Јовине) улице бр. 
8, дозвољено да отвори фабрику сирћета. 
Језик: м. Л. 12 

910. Ф.259 8898/1944 кут. 251 Градоначелник 
Решење којим је Петеру Хорвату дозвољено усељење у његову новоизграђену 
кућу у улици Фат Ференца (Јована Поповића) бр. 51. У прилогу је грађевин-
ска дозвола за ту кућу из 1940. године, те извод из земљишне књиге за Хор-
ватов плац. Радови су били поверени мајстору Пал Илешу. 
Језик: м. Л. 11 

911. Ф.259 8900/1944 кут. 251 Градоначелник 
Обртница којом је витезу Шинко Калману из Суботице дозвољено да се у 
Новом Саду на Буза тргу (Трг Светозара Марковића) бр. 4, бави производ-
њом алкохолних пића. У списима је као дотадашње Шинково задужење, на-
веден посао надзорника биоскопа. 
Језик: м. Л. 8 
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912. Ф.259 9247/1944 кут. 251 Градоначелник 
Решење којим је апотекарки Розалији Вајнгартнер, рођ. Модрчин, дозвоље-
но да се бави својом делатношћу. Као адреса Вајнгартнерове наведена је 
„Апотека Ненадовић“. 
Језик: м. Л. 2 

913. Ф.259 9228/1944 кут. 251 Градоначелник 
Новосадска Просветна испостава доставља распис са захтевом да се због 
тешке опште ситуације, само у изузетним случајевима овој испостави до-
стављају захтеви за изградњу-обнову школских просторија. У прилогу је 
евиденција броја наставника, ученица, ученика и наставних просторија по 
школама Новог Сада (укупно 20 школа). У списима се помиње потреба за 
проширењем школе на Телепу. 
Језик: м. Л. 4 

914. Ф.259 9471/1944 кут. 251 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања права на коришћење и територијално проши-
рење аеродрома, од стране војске, односно Удружења спортских пилота 
(некадашњег Аеро клуба). У прилогу је из 1941. године решење о распореду 
војних јединица у војним објектима Новог Сада, те из 1921. године препис 
уговора којим је Војска предала Мостобран на цивилну употребу у замену за 
земљишно-књижни препис војних објеката Града. У списима су, између оста-
лог, лоцирана места постојећих и потенцијалних егзерциришта. 
Језик: м. с. Л. 43 

915. Ф.259 10027/1944 кут. 251 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је Фабрици „Браћа Секе“ дозвољено да догради 
поједине објекте (фарбару и радионицу) на плацу ове фабрике у улици Мора 
Ференца (Лазе Нанчића) бр. 37. и 39. Радови су били поверени Лајошу Вилетију. 
Језик: м. Л. 6 

916. Ф.259 10378/1944 кут. 251 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је свилари „Ристић М. Драгољуб“ дозвољено да 
на свом плацу у Нитранској (Косовској) улици бр. 33 изгради сушилицу. 
(Радови су поверени мајстору Јоци Первазу, а по пројекту Цоцек Пала). У 
прилогу је технички опис и план поменуте сушилице. 
Језик: м. Л. 11 

917. Ф.259 10440/1944 кут. 251 Градоначелник 
Списи у предмету нереализованог пројекта проширења постојећих просто-
рија Старачког дома. У прилогу је оквирни план тог дома, те преписка из-
међу градских власти и Управе часних сестара Маријиног реда. (У плану је 
било да вођења поменутог дома након годину-две преузме овај ред.) По гор-
њем пројекту биле су предвиђене собе за 8-10 сестара, капела за стотињак 
људи, централна кухиња за спремање 1500 оброка и др. 
Језик: м. Л. 7 
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918. Ф.259 10442/1944 кут. 251 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања услова под којима је дозвољено купање, пе-
цање и пловидба чамцима на Дунаву. Као легална градска купалишта наве-
дени су: Штранд, тзв. Зимовник низводно од копненог прелаза на Рибарско 
острво, обала од Ђачког игралишта до новог насипа, те обала иза ушћа Ка-
нала. У Правилнику је, између осталог, наведена забрана фотографисања 
појединаца без њиховог одобрења. У прилогу је део списа из 1921. године 
поводом издавања у закуп Штранда (помиње се Данило Поповић). 
Језик: м. с. Л. 53 

919. Ф.259 10465/1944 кут. 251 Градоначелник 
Списи у предмету нереализоване доделе плаца за потребе изградње дечијег 
обданишта-склоништа, поред зграде „Привредника“ у улици Светозара Мар-
ковића (Жарка Васиљевића). По списима из 1940. године поменути плац је 
било предвиђено да се додели за изградњу обданишта Државном хигијен-
ском заводу, односно Заводу за заштиту мајке и детета. У прилогу, је између 
осталог, списак већих новосадских фабрика 1940. године. 
Језик: м. с. Л. 49 

920. Ф.259 10526/1944 кут. 251 Градоначелник 
Молба Државног спортског центра из Будимпеште да градоначелник Новог 
Сада ослободи фудбалске утакмице од плаћања таксе за манифестације. У 
прилогу је списак десет новосадских фудбалских клубова и њихових стадио-
на, те ситуациони план стадиона Спортског клуба Јужне области (ДСЦ) на 
крају улице „13. априла 1941. године“ (Темеринске). 
Језик: м. Л. 4 

921. Ф.259 11203/1944 кут. 251 Градоначелник 
Жалба Шандора Ангелија и супруге му Терке, рођ. Новосел, уложена код 
Министра унутрашњих послова, против одлуке Градског начелништва Но-
вог Сада да се експроприше плац Ангелијевих у улици Ракоци Ференца II бр. 
68 (угао Јеврејске и Булевара ослобођења) за потребе отварања нове пијаце. 
У списима се помиње да су Ангелијеви имали фабрику марамица у Загребу 
и вилу на Тушкањцу, те да су те некретнине заменили-продали за горепоме-
нути плац, бивши млин, власника Николе Шумоње. У прилогу је план плаца. 
Језик: м. Л. 21 

922. Ф.259 11535/1944 кут. 251 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада за потребе акције снабдевања нижих државних 
службеника одевним предметима, доставља жупану Бачко-бодрошке жупани-
је др Леу Деаку евиденцију о 236 службеника Градског начелништва Новог 
Сада, њиховој категоризацији у платне групе, те податке о њиховом брачном 
стању. 
Језик: м. Л. 22 

923. Ф.259 11867/1944 кут. 251 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Министарство вера и образовања одобрило 
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Правилник рада Новосадског куглашког клуба „Зрињски“. У прилогу је по-
менути Правилник. Наведени су чланови управе овог клуба из улице Хуња-
ди Јаноша (Толстојеве) бр. 21. 
Језик: м. Л. 26 

924. Ф.259 12106/1944 кут. 252 Градоначелник 
Карта са катастарском поделом шире територије града по потесима и топо-
графским бројевима. У прилогу су списи у предмету пријављивања држави 
новосадских (ченејских) парцела у власништву Јевреја. 
Језик: м. Л. 46 

925. Ф.259 12123/1944 кут. 252 Градоначелник 
На иницијативу Удружења студената „Гроф Сечењи Иштван“, Источне трго-
вачке више школе, Градоначелник Новог Сада доноси одлуку о формирању 
фонда за стипендирање из градског буџета по једног полазника ове школе 
сваке године. 
Језик: м. Л. 5 

926. Ф.259 12175/1944 кут. 252 Градоначелник 
Пропратни акт којим је Градско начелништво Новог Сада доставило Мини-
старству унутрашњих послова молбу удружења Руска колонија да јој се до-
зволи рад. У акту се помиње да је ово удружење правни наследник већег бро-
ја руских удружења која су деловала у Новом Саду раније. 
Језик: м. Л. 1 

927. Ф.259 12184/1944 кут. 252 Градоначелник 
Одлука да се на рачун Градских јавних предузећа препише дуговање на име 
кредита узетих од Фонда за изградњу позоришта, за куповање аутобуса Град-
ском саобраћајном још 1936. године. Градска јавна предузећа из Алфелди 
улице (Шумадијске) бр. 23, су сматрала да се они не могу задужити враћа-
њем тих кредита, а пошто је Градско саобраћајно све до 1940. године било 
под управом Градског начелништва Новог Сада. 
Језик: м. Л. 9 

928. Ф.259 12267/1944 кут. 252 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Министарство привреде наложило демонти-
рање звона, за потребе војне индустрије, у следећим црквама: Успенској (зво-
но тежине 171 кг), Алмашкој (900 кг), Светог Георгија (800 кг), Светог Ни-
коле (112 кг), као и у две евангелистичке цркве (458 и 338 кг). 
Језик: м. Л. 5 

929. Ф.259 12593/1944 кут. 252 Градоначелник 
Попуњени образац са националним, социјалним, верским и другим статис-
тичким подацима о становништву Новог Сада и самом граду (подацима о 
структури и величини поседа коју мађарско становништво поседује у Новом 
Саду, броју стоке у граду, површини земљишта коју Новосађани поседују у 
Срему, односно коју грађани сремске стране поседују на територији Новог 
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Сада, подацима о наталитету, морталитету и др). 
Језик: м. Л. 5 

930. Ф.259 12609/1944 кут. 252 Градоначелник 
Списи у предмету продаје Новосадској инжењерској комори плаца на Малом 
лиману (потес Доња бара) за потребе изградња дома ове коморе (улица Цара 
Николаја-Булевар Краљице Марије) бр. 9, 1938. године, односно у предмету 
земљишно-књижног регистровања промене настале у власништву над горе-
поменутим плацем. Плац је продат за 50% вредности, а наведена је тврдња 
да су београдска и загребачка комора добили бесплатно плацеве за своје ко-
море. 
Језик: м. с. Л. 61 

931. Ф.259 12694/1944 кут. 252 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је одобрен модификовани правилник Удружења 
„Цецилија“, Новосадске жупе. У прилогу су записници годишњих седница 
овог удружења из 1942. и 1943. године, те модификовани и стари (из 1901. 
године) Правилник удружења. Наведени су чланови управе и почасни чла-
нови удружења. У прилогу је годишњи план наступа хора овог удружења. 
Језик: м. Л. 26 

932. Ф.259 13410/1944 кут. 252 Градоначелник 
Записник са седница (ужег) градског одбора из фебруара и марта са предло-
зима да се Висока трговачка школа подигне на ниво факултета; да се уместо 
урезивања на споменик, имена сахрањених на војном гробљу, састави почас-
на књига од тих имена (јер већину погинулих чине војници бивше босанске 
пуковније); да се због укидања трамваја према Штранду поново успостави 
друго купалиште јужно од моста; да се коначно одреди власник над зградом 
Левенте (соколског) дома и др. 
Језик: м. Л. 22 

933. Ф.259 14125/1944 кут. 252 Градоначелник 
Списи у предмету изградње 4267 метара дугог одводног канала у руменач-
ком и новосадском атару (северно од Канала, међу пругама Нови Сад – Бу-
димпешта и Нови Сад – Бечеј). Канал је грађен на молбу власника земље на 
том подручју. У списима се помиње да је још 1933. године била упућена 
молба за израду поменутог одводног канала Новосадском удружењу за ме-
лиоризацију (наводњавање-одводњавање). 
Језик: м. Л. 73 

934. Ф.259 14205/1944 кут. 252 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
одобрен модификовани Правилник Удружења спортских риболоваца. У 
прилогу су записник годишње седнице овог удружења из 1942. године, те 
стари правилник Удружења из 1936. године. Наведени су чланови Управе. 
Језик: м. Л. 29 
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935. Ф.259 14273/1944 кут. 252 Градоначелник 
Решење о повећању плате за лекара-саветника у Дому здравља на Телепу. У 
списима се као недељна радна норма саветовалишта помиње рад са троје 
деце и једном трудницом. 
Језик: м. Л. 1 

936. Ф.259 14577/1944 кут. 252 Градоначелник 
Подаци о броју, расној и старосној структури стоке на територији града (ро-
гате стоке, коња, свиња, магараца, коза и оваца). 
Језик: м. Л. 15 

937. Ф.259 14617/1944 кут. 252 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе свилари „Ристић М. Драгољуб“ из Ни-
транске (Косовске) улице бр. 33, за изградњу постројења за котонизацију (у 
бившој Фарбари). У прилогу је пројекат и технички опис поменутог постро-
јења (пројекат израдио архитекта Јанош Мелка). 
Језик: м. Л. 18 

938. Ф.259 14667/1944 кут. 252 Градоначелник 
Обртница фирме „Браћа Бауер“ из улице Ђар (Булевар Деспота Стефана), за 
производњу грађевинског материјала. У прилогу је извод из регистра преду-
зећа за ту фирму из 1941. године. У списима се помиње да је Ференц Бауер 
од 1922. године био сувласник фирме „Шоман и Бауер“, те да је од 1926. го-
дине самостално водио ту фирму, а да је 1941. године тој фирми приступио 
Јанош Бауер. 
Језик: м. Л. 19 

939. Ф.259 14841/1944 кут. 252 Градоначелник 
Записник састанка пограничних (мађарско–хрватских) власти. Састанак је 
одржан у згради бивше Бановине. На састанку је разматрано: питање издава-
ња пограничних пропусница (помиње се да су извесне пропуснице униште-
не у пожару у Беочину), проблем опорезовања двојних власника (који у обе 
државе поседују имовину). Помиње се да у Новом Саду и Петроварадину има 
укупно седам особа који поседују куће у обе државе. 
Језик: м. Л. 4 

940. Ф.259 15099/1944 кут. 253 Градоначелник 
Генералштабски суд из Будимпеште извештава да је жандармеријски капе-
тан др Шандор Кепиро осуђен на десет година затвора, те да казну издржава 
у затвору у Будимпешти. Кепиро је осуђен у судском процесу против групе 
окупљене око пензионисаног генерал-лајтнанта, витеза Ференца Фекетехал-
ми-Цајднера. 
Језик: м. Л. 1 

941. Ф.259 15100/1944 кут. 253 Градоначелник 
Генералштабски суд из Будимпеште извештава да је резервни војни официр, 
Новосађанин Сава Зличић, због издаје осуђен на петнаест година затвора, те 
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да казну издржава у затвору I хонведског корпуса у Будимпешти. 
Језик: м. Л. 1 

942. Ф.259 15265/1944 кут. 253 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
одобрен модификован Правилник рада Новосадског удружења кочијаша. У 
прилогу је стари правилник овог удружења, из 1923. године, те су у списима 
наведени чланови управе овог удружења. 
Језик: м. Л. 21 

943. Ф.259 15312/1944 кут. 253 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања предрачуна буџета Фонда за изградњу и одр-
жавање путева на територији Новог Сада у 1944. години. Међу списима су 
подаци о буџету овог фонда у 1943. години. У прилогу је план мреже путева 
и технички подаци за те путеве на територији града. 
Језик: м. Л. 41 

944. Ф.259 15680/1944 кут. 253 Градоначелник 
Списи у предмету решавања питања расподеле дуговања бившег Новосад-
ског друштва за заштиту од поплаве (мелиоризацију), између Новосадско-
-тителског друштва за заштиту од поплаве и Градског начелништва Новог 
Сада. У прилогу су изводи из књига расхода поменутог бившег друштва у 
периоду између 1940. и 1943. године, те евиденција дневница радника овог 
друштва на радовима на Каналу у марту–априлу 1942. године. У списима се 
помињу подизање вишег насипа на каналу и постављање два моста. 
Језик: м. Л. 39 

945. Ф.259 16011/1944 кут. 253 Градоначелник 
Решење којим је Председништво Владе дозволило излажење просветног, 
уметничког, поучног и забавног, илустрованог недељног часописа – „Срп-
ско коло“. Као издавач и одговорни уредник часописа наведен је Велислав 
Спасић из улице Јенеа Фехерцега (Лукијана Мушицког) бр. 17. 
Језик: м. Л. 6 

946. Ф.259 16050/1944 кут. 253 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава министра вера и образовања да 
је за потребе Средњошколског мушког интерната обезбеђена кућа, власника 
Кенигштетлера, на Буза тргу (Трг Светозара Марковића) бр. 4. У списима се 
помиње да је претходно за те потребе била предвиђена кућа власника Мик-
ше Фројда и супруге му Марије, рођ. Бек, односно касније власнице те куће, 
супруге Јенеа Хербута, у улици Кошут Лајоша (Милетићевој) бр. 34. 
Језик: м. Л. 2 

947. Ф.259 16058/1944 кут. 253 Градоначелник 
Обртница којом је свилари „Ристић М. Драгољуб“ из Нитранске улице (Ко-
совске) бр. 25, дозвољено да се бави делатношћу котонизирања од кудеље, 
лана и др. У прилогу је препис обртнице за рад, ове свиларе, из 1935. годи-
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не. Као сувласници ове свиларе, осим Ристића, рођеног у Бољевцу, наведени 
су Алојз Лембергер, чија адреса није позната, и Суботичанин Мате Стипић. 
Језик: м. Л. 9 

948. Ф.259 16203/1944 кут. 253 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада извештава Хонведску команду града о појави за-
разе пегавог тифуса. Помиње се да је болест донео један затвореник из срем-
скомитровачке казнионе, те се наводи случај обољевања милиционера Јожефа 
Сабоа. 
Језик: м. Л. 2 

949. Ф.259 16291/1944 кут. 253 Градоначелник 
Списи у предмету спровођења радова на постављања канализације у јужном 
делу улице Банфи (Филипа Вишњића), на углу са Лорантфи Жужане улицом 
(Марка Миљанова). У прилогу су понуде за обављање тих радова: Вилмоша 
Лерера, Јаноша Хајнца и Николе Плавшића; а такође и Лереров дневник 
радова на постављању те канализације. 
Језик: м. Л. 64 

950. Ф.259 16341/1944 кут. 253 Градоначелник 
Грађевинска дозвола којом је суботичкој дирекцији Мађарских краљевских 
државних железница дозвољено да на новосадској железничкој станици из-
врше градњу складишта робе, уз напомену да одговорност за штету насталу 
у евентуалном пожару, а због неизградње иначе законски обавезног преград-
ног зида у складишту, сноси ова дирекција. Радови су поверени инж. Јаношу 
Хајнцу. 
Језик: м. Л. 5 

951. Ф.259 16638/1944 кут. 253 Градоначелник 
Списи у предмету решавања молбе Лазара Дунђерског из улице грофа Теле-
ки Пала (Илије Огњановића) бр. 15, да му се изда дозвола за изградњу скло-
ништа у хотелу „Краљица Елизабета“. Радови су имали бити поверени гра-
ђевинском предузећу Филипа Шмита, по пројекту инж. Ђорђа Табаковића. 
У списима је наглашено да је пројектовање таквих склоништа дозвољено 
само инжењерима овлашћеним од стране Министарства одбране. У прилогу 
је план подрума тог хотела (помиње се да хотел има 72 собе). 
Језик: м. Л. 13 

952. Ф.259 16714/1944 кут. 253 Градоначелник 
Записник годишње седнице Левенте (соколског) удружења. Наведени су чла-
нови управе. По првобитној одлуци председник овог друштва је требало да 
буде Карољ Банфалви, директор Берзе рада, али је на протествовање омла-
дине руковођење поверено професору Источне трговачке високе школе др 
Иштвану Тахију. 
Језик: м. Л. 4 

953. Ф.259 16997/1944 кут. 253 Градоначелник 
Решење којим је свилари „Ристић М. Драгољуб“ из Нитранске (Косовске) бр. 
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33, дозвољено да свој фабрички погон у улици Гизела (Павла Стаматовића) 
прикључи на градску канализациону мрежу. У прилогу је технички опис ра-
дова и пројекат тог прикључења. (Аутор пројекта је инж. Пал Цоцек.) 
Језик: м. Л. 13 

954. Ф.259 17320/1944 кут. 253 Градоначелник 
Решење Министарства унутрашњих послова са констатацијом да је милицио-
неру приправнику Болдижару Бенџал Палу дозвољено да промени своје пре-
зиме, те да му ново презиме буде Хидвеги. 
Језик: м. Л. 2 

955. Ф.259 17544/1944 кут. 253 Градоначелник 
Меморандум којим је Студентско удружење Гроф Сечењи Иштван, Новосад-
ске источне трговачке више школе, затражило да ова школа добије статус 
факултета. У списима се помиње податак о оснивању слободне луке у овом 
граду, а такође и предлог да бивша Источна академија из Ријеке добије свог 
правног наследника у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 11 

956. Ф.259 17545/1944 кут. 253 Градоначелник 
Списи у предмету намере формирања слободне луке у Новом Саду, од Зи-
мовника до улице Ђар (Булевар Деспота Стефана). Оснивање Луке је у вези 
са уређењем дела дунавске обале између железничког моста и дотадашње 
царинарнице, који је до тада служио као лука. У прилогу су: уговор којим је 
Национално лучко и бродарско предузеће узело 1943. године у закуп помену-
ту царинарницу, препис акта из 1929. године о обезбеђивању финансијских 
средстава за потребе изградње те царинарнице (код свиларе, између ушћа са 
каналом и тадашње луке Немачког бродарског друштва), акти са бројчаним 
подацима о пољопривредној производњи Бачке и Баната, те о оствареном 
промету робе у новосадској луци (подаци су из времена Краљевине Југо-
славије). У списима се помињу: складиште „Аграрије“, млин „Конкордија“, 
замисао (неостварена) да поменуто национално предузеће формира дечији 
дом овог предузећа (јединствен за читаву државу) на углу Алмашке и Све-
тосавске улице, и др. 
Језик: м. Л. 71 

957. Ф.259 17550/1944 кут. 253 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
одобрен план рада и буџета Службе за заштиту породице и појединца при 
Градском начелништву Новог Сада. У прилогу је поменути план. 
Језик: м. Л. 30 

958. Ф.259 17767/1944 кут. 254 Градоначелник 
Записници са редовне фебруарске и мартовске седнице Надзорног одбора 
државних обданишта. У списима су наведена обданишта које је војска пре-
узела за своје потребе. У списима се помињу васпитачице запослене у тим 
обдаништима. 
Језик: м. Л. 5 
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959. Ф.259 17975/1944 кут. 254 Градоначелник 
Плакат са градоначелниковим прогласом о начину празновања годишњице 
припајања Бачке Мађарској 13. априла. 
Језик: м. Л. 3 

960. Ф.259 18091/1944 кут. 254 Градоначелник 
Решење којим се Техничком одсеку налаже да у дворишту Дома здравља у 
улици Хаднађ (Павлека Мишкине) бр. 38, изради склониште од ваздушних 
напада за 40-50 особа. 
Језик: м. Л. 2 

961. Ф.259 18601/1944 кут. 254 Градоначелник 
Списи у предмету анализе функционисања Градске пореске управе. (У спи-
сима су напоредо дати подаци о функционисању ових управа у 1942/43. го-
дини у Новом Саду, Сомбору и Суботици.) Између осталог. наведен је и број 
кућа (по структури броја соба), фабрика, занатских радионица у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 27 

962. Ф.259 18746/1944 кут. 254 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада извештава Ватрогасни савез Бачко-бодрошке жу-
паније о новосадским фабрикама које су обавезне да организују сопствене 
ватрогасне јединице. Наведене су следеће фабрике: „Албус“, „Браћа Кра-
мер“, „Кулпин“, Новосадска фабрика кабела, Новосадска фабрика шрафова 
и гвоздене робе, Новосадско електрично д. д. и Новосадска фабрика гвозде-
не и емајлиране робе. 
Језик: м. Л. 1 

963. Ф.259 18908/1944 кут. 254 Градоначелник 
Програм рада и пропагандни летак Мађарске партије обнове. 
Језик: м. Л. 10 

964. Ф.259 19343/1944 кут. 254 Градоначелник 
Списи у предмету издавања др Јожефу Јанку грађевинске дозволе за његову 
нову кућу, на месту старе куће, уништене у поплави, у улици Сиглигети 
Едеа (Гери Кароља) бр. 7. У прилогу је извод из земљишне књиге за Јанков 
плац, те пројекат (спорни) поменуте нове куће са великом салом (Немачки 
дом). Аутор пројекта је Јован Туцаковић. 
Језик: м. с. Л. 19 

965. Ф.259 19541/1944 кут. 254 Градоначелник 
Завршни рачун Фонда за јавне путеве Градског начелништва Новог Сада у 
1942. години. 
Језик: м. Л. 21 

966. Ф.259 19544/1944 кут. 254 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе за проширење погона Хемијске чистио-
не и фарбаре текстила „Етилен“, власника Шуј Јакоба, у улици Ракоци Фе-



 169 

ренца II (Позоришни трг) бр. 4. У прилогу је технички опис постројења те 
чистионе, те пројекат просторија у њој. 
Језик: м. Л. 16 

967. Ф.259 19564/1944 кут. 254 Градоначелник 
Евиденција о вишковима-мањковима радне снаге за потребе пољоприврених 
радова у 1944. години на територији Новог Сада. У евиденцији је приказан 
недостатак од 150 сезонских радника. 
Језик: м. Л. 10 

968. Ф.259 19927/1944 кут. 254 Градоначелник 
Расписи и пропратни акти у предмету провере станова у које су се сместиле, 
након бомбардовања Будимпеште 3. априла, самовољно исељене особе из 
престонице. У списима се налаже исељавање таквих особа из станова пред-
виђених за смештај легално пристиглих избеглица. 
Језик: м. Л. 4 

969. Ф.259 20262/1944 кут. 254 Градоначелник 
Списи у предмету спровођења акције борбе против пегавог тифуса. Међу спи-
сима су: одлука да се за потребе масовне дезинфекције користи купаоница 
Берзе рада, месечни бројчани извештаји о спроведеним терапијама лечења 
од ваши у 1944. години, те извештај из 1942. године о спроведеним превен-
тивним мерама поводом тифусног обољења наставника Учитељске школе 
Јаноша Гедра (поменути месечни извештаји су слати Министарству унутраш-
њих послова, у марту у Будимпешту, а у априлу у Балатонлеле). 
Језик: м. Л. 42 

970. Ф.259 20497/1944 кут. 254 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је милиционеру 
приправнику (питомцу) Јаношу Едлу дозвољено да промени своје презиме, 
те да му ново презиме буде – Епреши. 
Језик: м. Л. 3 

971. Ф.259 20499/1944 кут. 254 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је милиционеру 
приправнику (питомцу) Иштвану Наранчику дозвољено да промени своје 
презиме, те да му ново презиме буде – Ђимеши. 
Језик: м. Л. 3 

972. Ф.259 20590/1944 кут. 254 Градоначелник 
Решење којим је, након извршеног ватрогасног прегледа, Музичком конзер-
ваторијуму Јужне области дозвољено да у својој свечаној сали одржава кон-
церте и друге манифестације. У прилогу је ситуациони план распореда седиш-
та резервисаних за милицију, ватрогасце и управника тог конзерваторијума 
др Лајоша Киша у поменутој свечаној сали. 
Језик: м. Л. 6 
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973. Ф.259 20700/1944 кут. 254 Градоначелник 
Евиденција молби у вези са експроприсаном јеврејском имовином. (У спи-
сима су дати имена старих јеврејских власника, те имена подносиоца молби 
– претендената на ту имовину или њен део.) 
Језик: м. Л. 8 

974. Ф.259 20813/1944 кут. 254 Градоначелник 
Решење којим је за пекаре утврђена нова цена по килограму за печење хлеба 
(од обезбеђеног брашна). У списима се помиње да у граду ради 58 пекара. 
Језик: м. Л. 26 

975. Ф.259 20975/1944 кут. 254 Градоначелник 
Повереник Новосадске испоставе Мађарске националсоцијалистичке парти-
је Карољ Крал обавештава да је за потребе те партије резервисана кућа у 
улици Зрињи Илоне (Петра Драпшина) бр. 17. У прилогу је телеграм којим 
је Крал запретио градоначелнику да ће Немци заузети Екштајнову кућу у 
Ракоци Ференца II (Јеврејској) улици бр. 32, уколико она не буде резервиса-
на за потребе ове партије. По накнадној напомени у Екштајнову кућу је усе-
љена немачка војна болница. 
Језик: м. н. Л. 4 

976. Ф.259 21018/1944 кут. 255 Градоначелник 
Препис одобрења Министарства унутрашњих послова за растурање осам 
врста летака које је у име Националног радничког центра (NMK) израдио 
витез Бела Мартон. У прилогу је по примерак сваког од тих осам летака. 
Језик: м. Л. 9 

977. Ф.259 21224/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решење да се за потребе Социјалног фонда Новосадске испоставе Савеза ма-
ђарских Немаца, сваке године додели новчана помоћ у висини од 1000 п. У 
списима се помиње да 15% новосадског становништва чине Немци. 
Језик: м. Л. 8 

978. Ф.259 21418/1944 кут. 255 Градоначелник 
Записник седнице Надзорног одбора Шегртских средњих школа, поводом 
краја школске 1943/44. године. У записнику се помиње број ученика по шко-
лама, њихов национални састав, односно њихова структура према матерњем 
језику, податак да је бивши културни саветник овог одбора др Карољ Палош 
именован за градоначелника Кишкунфелеђхазе, и др. 
Језик: м. Л. 4 

979. Ф.259 21482/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања жалбе наследника покојног др Гедеона Дун-
ђерског – Лазара Дунђерског, др Душана Дунђерског и грофице Софије Де-
жефи, рођ. Дунђерски, против утврђене висине градске таксе на наслеђене 
некретнине на територији Новог Сада. (Помиње се да су те некретнине оп-
терећене хипотеком.) 
Језик: м. Л. 20 
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980. Ф.259 21873/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету организовања акције вакцинације-ревакцинације против 
богиња. Као реализатори ове акције поменути су лекари: др Ђерђ Клуцка, др 
Јожеф Хорват, др Иштван Иванич, др Бела Кезеш и др Јожеф Бауер. 
Језик: м. Л. 25 

981. Ф.259 21874/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решење о организовању акције вакцинисања двогодишње деце против диф-
терије. 
Језик: м. Л. 3 

982. Ф.259 21882/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решење о формирању Јеврејског савета, тзв. „Савета стараца“. Чланови Са-
вета су: Ернст Бернат, Игнац Келер, Јожеф Кеслер, Армин Клајн, др Нандор 
Лустиг, Давид Песинг, Оскар Шосбергер, Оскар Циприс и Исидор Морбергер. 
Језик: м. Л. 4 

983. Ф.259 21951/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решење којим је Видосави Калан, рођ. Каћански, дозвољено да до краја 1944. 
године у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 18, држи школу плеса. 
Језик: м. Л. 1 

984. Ф.259 21988/1944 кут. 255 Градоначелник 
Евиденција новосадских гостионичара и власника јавних кухиња. У списима 
се помиње да само особе са ове евиденције остварују право на редовно снаб-
девање месом. 
Језик: м. Л. 4 

985. Ф.259 22448/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету организовања курса за руководиоце служби противваздуш-
не одбране већих предузећа и јавних установа У прилогу је распоред часова 
тог курса, списак учесника и евиденција особа које се нису одазвале на тај 
курс. У прилогу је документација о противваздушној заштити градске куће 
(пројекат подрума те зграде, списак организације горепоменуте службе у тој 
згради и др.). У списима се наводи да је укупно 214 службеника запослених 
у градској кући. 
Језик: м. Л. 62 

986. Ф.259 23024/1944 кут. 255 Градоначелник 
Предлог Културног одсека овог града да се од конфисковане јеврејске имо-
вине издвоје предмети који би могли ући у састав Градске библиотеке од-
носно будуће галерије и етнографског музеја. (Књиге, уметнички предмети, 
грађевине и др.) 
Језик: м. Л. 2 

987. Ф.259 23425/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације имовине Фабрике за производњу предмета 
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од синтетичких смола „Арборит“, власника Јожефа Бухсбаума, у улици Ра-
коци Ференца II (Футошки пут) бр. 21 (управљање том фабриком је повере-
но Јаношу Клипелу). У прилогу су попис фабричке имовине, те проспект са 
производним програмом. Поменуто је да се Бухсбаумова супруга налази у 
Будимпешти, да је ова фабрика, основана 1934. године, запошљавала 24 рад-
ника. 
Језик: м. Л. 33 

988. Ф.259 23426/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације Трговине предметима за домаћинство, влас-
ника Исака Мојзеша, у улици Бардоши др Ласла (Дунавској) бр. 5. Управља-
ње поменутом трговином је поверено Михаљу Балажу. У прилогу је инвен-
тарска процена вредности имовине те трговине. 
Језик: м. Л. 3 

989. Ф.259 23430/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације Трговине зачинима, власника Мартона и 
Јенеа Шосбергера у Верешмартијевој (Караџићевој) улици бр. 5. Управљање 
над том трговином је поверена Ференцу Рожи. У прилогу је попис имовине 
Шосбергерових. 
Језик: м. Л. 7 

990. Ф.259 23436/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације Трговине шиваћим и писаћим машинама, 
власника Дежеа Шлангера, у улици Петефи Шандора (Железничкој) бр. 26. 
Управљање том трговином је поверено Шандору Демеу млађем. У прилогу 
је попис имовине те трговине. 
Језик: м. Л. 5 

991. Ф.259 23458/1944 кут. 255 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације Трговине галантеријом, власника Оскара 
Шера, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 18. Управљање над 
том трговином је поверено Лајошу Алторјаију. У прилогу је попис имовине 
те трговине. 
Језик: м. Л. 7 

992. Ф.259 23466/1944 кут. 255 Градоначелник 
Градско начелништво извештава Градски лекарски уред да је Јанош (Андраш) 
Шереш, из улице Гардоњи Гезе (Мичуринова) бр. 12, постављен за управ-
ника над Трговином зуботехничким прибором, власнице Маргите Клајн у 
Мусолинијевој улици (Змај Јовина) бр. 9/I. У прилогу је одобрење којим је 
1936. године Ђули Кишу дозвољено отворање зуботехничке радионице. 
Језик: м. Л. 8 

993. Ф.259 23538/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је јавни бележник др Тибор Лех, из улице Адол-
фа Хитлера (Краља Александра-Народних хероја) бр. 5, вратио посланички 
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мандат у Скупштини града. У списима се помиње потреба за попуном два 
упражњена посланичка места. 
Језик: м. Л. 12 

994. Ф.259 23600 а/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведене адресе и имена старих власника и нових закупаца тих станова – 
кућа. У списима се помиње да је у кући у улици Грофа Телеки Пала (Илије 
Огњановића) бр. 11 недавно ухваћен комуниста са којим су се станари те ку-
ће солидарисали. 
Језик: м. Л. 81 

995. Ф.259 23600 б/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
се помињу некретнине ранијих власника. 
Језик: м. Л. 44 

996. Ф.259 23600 ц/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. Међу спи-
сима је попис имовине адвоката др Дежеа Абрахама. Поменуте су некретни-
не бивших власника. 
Језик: м. Л. 50 

997. Ф.259 23600 д/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова депортованих Јевреја. Помињу се не-
кретнине бивших власника. Поменуто је да се атеље Културног савеза Јужне 
области (за укупно 46 ликовних уметника ове области) налази у вили у ули-
ци др Вилт Вилмоша бр. 1. 
Језик: м. Л. 46 

998. Ф.259 23600 е/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп кућа и станова депортованих Јевреја. Помињу се 
бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 46 

999. Ф.259 23600 ф/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп кућа и станова депортованих Јевреја. Помињу се 
бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 46 

1000. Ф.259 23600 г/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. Помињу се 
бивши власници некретнина. У списима су решења за доделу просторија 
Државној установи за баждарење мерних уређаја и Савезу ратних ветерана, 
те молба за доделу стана одговорном уреднику недељника „Уј Нап“ (Uj Nap) 
Јаношу Кишберију. 
Језик: м. Л. 32 
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1001. Ф.259 23600 х/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 38 

1002. Ф.259 23600 и/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 30 

1003. Ф.259 23600 ј/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 63 

1004. Ф.259 23600 к/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп кућа и станова депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. Међу списима су молбе директора 
фабрике кабела Едуарда Доротке, председника Судског савета др Беле Кули-
ција, професора др Иштвана Тахија, директора школе Имреа Гашпара и др. 
Језик: м. Л. 38 

1005. Ф.259 23600 л/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. У прилогу су списак од 37 трочла-
них комисија за инвентарисање јеврејске имовине, те евиденција особа које 
су повукле своје молбе да им се доделе бивше јеврејске некретнине. 
Језик: м. Л. 41 

1006. Ф.259 23600 м/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп станова и кућа депортованих Јевреја. У списима 
су наведени бивши власници некретнина. 
Језик: м. Л. 32 

1007. Ф.259 23600 н/1944 кут. 255 Градоначелник 
Решења о издавању у закуп некретнина депортованих Јевреја. У списима су 
наведени бивши власници некретнина. 
Језик: м Л. 41 

1008. Ф.259 23728/1944 кут. 256 Градоначелник 
Градско начелништво извештава Вишу трговачку школу Јужне области да је 
бивша јеврејска имовина – Велика париска робна кућа (Париски магацин), 
поново отворена. У прилогу је предлог ове школе да поменута робна кућа 
послужи за стицање неопходних практичних знања студентима те школе. У 
списима се помиње да је основана штедна задруга при овој школи. 
Језик: м. Л. 2 
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1009. Ф.259 23753/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације столарске радионице Ласла Сабадошa у Ге-
теовој улици (Трг галерија) бр. 5. Као старатељ над овом радионицом по-
стављен је Јанош Бордаш. У прилогу је попис инвентара ове радионице. 
Језик: м Л. 7 

1010. Ф.259 23759/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације трговине намештаја Мора Шлангерa, у ули-
ци Текељ Имреа (Шафариковој) бр. 30. Као старатељ над том трговином по-
стављен је Бела Цвип. У прилогу је попис инвентара ове трговине. 
Језик: м. Л. 9 

1011. Ф.259 23761/1944 кут. 256 Градоначелник 
Решење којим је Министарство унутрашњих послова забранило даље изла-
жење листа „Илустрована недеља“, Марка Теодоровића. 
Језик: м. Л. 4 

1012. Ф.259 23768/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације четкарског предузећа Јенеа и Ласла Вајса, у 
Алкотмањ улици (Пап Павла) бр. 26. Као старатељ над тим предузећем наве-
ден је Ђерђ Верчко. У прилогу је попис имовине тог предузећа. 
Језик: м. Л. 7 

1013. Ф.259 23794/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације радионице за брушење и полирање Ержебет 
Вадас, у Алкотмањ улици (Пап Павла) бр. 12. Као старатељ над том радиони-
цом наведен је Реже Ретфалви Рајх. У прилогу је попис инвентара поменуте 
радионице. 
Језик: м. Л. 5 

1014. Ф.259 23839/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету конституисања Фонда за кредитирање занатлија и тргова-
ца при овом градском начелништву, уз државну субвенцију. 
Језик: м. Л. 47 

1015. Ф.259 23995/1944 кут. 256 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања потреба за обезбеђивањем разног инвентара у 
новопостављеним домовима здравља на Телепу, у Хаднађ улици (Павлека 
Мишкине) и на Ченеју (у згради пољарске службе). У прилогу је правилник 
градске лекарске службе у ком су надлежност над здравственим проблемима 
школа и рејона овог града подељене међу следећим лекарима: др Ђерђом 
Клуцка, др Иштваном Иваничем, др Ласлом Халасом, др Јожефом Хорва-
том, др Белом Кезешом и др Јожефом Бауером. 
Језик: м. Л. 23 

1016. Ф.259 24609/1944 кут. 257 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је др Емил Палич, из улице Мора Ференца (Ла-
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зе Нанчића) бр. 54, поново отворио своју, од 1943. године привремено затво-
рену, пржионицу кафе. У списима се помиње да је Палич правни наследник 
фирме „Франк и друг“. У прилогу је Паличева обртница из 1942. године, те 
извод из судског регистра предузећа за ту пржионицу. 
Језик: м. Л. 12 

1017. Ф.259 24731/1944 кут. 257 Градоначелник 
Евиденција 16 новосадских спортских клубова који поседују, односно не 
поседују, од стране власти одобрене правилнике рада. У списима се налазе 
подаци о приходима које је од продатих улазница остварио Новосадски ат-
летски клуб (UAC) у 1943. години (највећи приходи су били од приредбе 
Више школе за физичку културу и од фудбалске утакмице UAC–Ференцва-
рош, обе манифестације одржане 20. јуна 1943. године). 
Језик: м. Л. 8 

1018. Ф.259 24811/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету организације манифестације „Дан хероја“ на Војном гроб-
љу 21. маја. У прилогу је плакат поводом поменуте манифестације. 
Језик: м. Л. 18 

1019. Ф.259 24821/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету постављања саобраћајних знакова и (по први пут у Новом 
Саду) обележавања саобраћајних трака и пешачког прелаза на Тргу Хорти 
Миклоша (Тргу слободе) и испред Владичанског двора. Помиње се увођење 
кружног тока саобраћаја и постављање металних ограда, а за саобраћајне 
знакове је наведено да ће их финансирати Мађарско-холандско осигуравају-
ће друштво. 
Језик: м. Л. 7 

1020. Ф.259 24899/1944 кут. 257 Градоначелник 
Распис Министарства унутрашњих послова са именима чланова привреме-
ног Извршног одбора Савеза мађарских Јевреја. 
Језик: м. Л. 1 

1021. Ф.259 25113/1944 кут. 257 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља будимпештанској Установи за 
заштиту жртава рата податке о камендинском имању Ђорђа Дунђерског (о 
величини поседа, просечним приходима од тог поседа и о броју упослених 
радника). 
Језик: м. Л. 8 

1022. Ф.259 25221/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списак новосадских инжењера који су тражили да им Инжењерска комора 
Јужне области изда легитимације. 
Језик: м. Л. 4 

1023. Ф.259 25265/1944 кут. 257 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Никола Танурџић са Булевара Хорти Микло-
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ша (Модене) бр. 1/II, привремено затворио своју Трговину мануфактурне ро-
бе „Силезија“. Као разлог привременог затварање те трговине наведена је 
чињеница да је роба те трговине под секвестрацијом. У прилогу је Танурџи-
ћева обртница из 1924. године. 
Језик: м. с. Л. 11 

1024. Ф.259 25336/1944 кут. 257 Градоначелник 
Распис Министарства за снабдевање са прописом о начину категоризације 
сахрана, те потребној опреми и реквизитима за сваку од тих категорија сахра-
на. У списима су наведене новосадске фирме које су обавештене о распису. 
Језик: м. Л. 7 

1025. Ф.259 25389/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације трговине галантеријом, власника Кароља Ко-
вача, у улици „13. априла 1941. године“ (Темеринској) бр. 8. За старатеља те 
трговине је именован Лајош Алторјаи. У прилогу је попис инвентара поме-
нуте трговине. 
Језик: м. Л. 13 

1026. Ф.259 25565/1944 кут. 257 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Камила Секељ затворила своје предузеће за 
производњу штирка и декстрина у Пирошкој (Краља Петра – Руменачкој) 
улици бр. 82. У доставници уз ово решење помиње се да је Камила Секељ 
као Јеврејка депортована из Новог Сада. У прилогу је обртница за то преду-
зеће из 1941. године и грађевинска дозвола и пројекат погона тог предузећа 
из 1940. године. 
Језик: м. с. Л. 14 

1027. Ф.259 25678/1944 кут. 257 Градоначелник 
Попис имовине (секвестриране) Трговине зуботехничким материјалом „Ден-
талија“, Беле и Маргите Клајн, у улици Грофа Телеки Пала (Илије Огњано-
вића) бр. 35. У прилогу је исечак из службених новина са објавом да је трго-
вина „Денталија“ јеврејске власнице Маргите Клајн из Мусолинијеве улице 
(Змај Јовине) бр. 9/I, поверена на управљање Јаношу Шерешу. 
Језик: м. Л. 19 

1028. Ф.259 25840/1944 кут. 257 Градоначелник 
Евиденција 562 закупаца аграрног земљишта у потесу Доња шума за економ-
ску 1943/44. годину. 
Језик: м. Л. 28 

1029. Ф.259 25841/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету издавања у закуп градског аграрног земљишта у периоду 
између 1941. и 1943. године. Помињу се потеси: Марија Трандафил, острво 
Месарош, Јосин фок, Горња и Доња шума, Слана бара, Рит, Баште, Ратно 
острво, закуп Шварц, те имања Матице српске и Банатског просветног фонда. 
Језик: м. Л. 135 
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1030. Ф.259 25892/1944 кут. 257 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је зграда бивше Југословенске државне кредит-
не банке на углу Булевара Хорти Миклоша (Модене) и улице Левенте (Жарка 
Зрењанина), предвиђена за смештај покретне имовине депортованих Јевреја. 
Језик: м. Л. 3 

1031. Ф.259 26016/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету организације свечаности увођења у дужност великог жу-
пана града Новог Сада др Петера Фернбаха (из Апатина). У прилогу су по-
зивнице и списак званица за ту свечаност. 
Језик: м. Л. 42 

1032. Ф.259 26051/1944 кут. 257 Градоначелник 
Генеалошке табеле адвоката др Балтазар Фајта и његове деце Ференца и 
Болдижара. Именовани су чланови надзорног одбора ДД „Парни млин Фајт 
Балтазар“. 
Језик: м. Л. 5 

1033. Ф.259 26207/1944 кут. 257 Градоначелник 
Евиденција статистичких података о стоци, пољопривредним машинама и 
силосима на широј територији града, према резултатима пописа из 1942. го-
дине. У прилогу су списи у предмету организације поменутог пописа (листа 
пописивача, подела пописивачких рејона, плакат са објавом у вези са тим 
пописом и др.). 
Језик: м. Л. 94 

1034. Ф.259 26216/1944 кут. 257 Градоначелник 
Списи у предмету секвестрације над фотографском радњом „Барта Вилмош 
и друг“ у Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 28. За старатеља над том 
радњом постављен је Золтан Хип. У прилогу је попис инвентара радње. 
Језик: м. Л. 14 

1035. Ф.259 26440/1944 кут. 257 Градоначелник 
Одлука Градског сирочадског стола да се Јожеф Тамаши постави за старате-
ља над експроприсаним Предузећем за производњу алкохолних пића, Јевре-
јина Симона Екштајна у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 26. 
Језик: м. Л. 4 

1036. Ф.259 26444/1944 кут. 257 Градоначелник 
Одлука Градског сирочадског стола да се Нандор Подола постави за старате-
ља над експроприсаном јеврејском свиларом „Шпицер и Вермеш“ на Ракоци 
Ференца II (Футошком) путу бр. 130. 
Језик: м. Л. 4 

1037. Ф.259 26465/1944 кут. 257 Градоначелник 
Одлука Градског сирочадског стола да се Ференц Јараи, односно Реже Рет-
фалви, постави за надзорника над Предузећем за производњу лустера, Јев-
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рејина Леа Холичера у Алкотмањ улици (Пап Павла) бр. 29. У прилогу је 
попис инвентара тог предузећа. 
Језик: м. Л. 11 

1038. Ф.259 26467/1944 кут. 257 Градоначелник 
Одлука Градског сирочадског стола да се Лајош Одрија, постави за старатеља 
над конфискованом трговином опреме за сахране, Јеврејина Шандора Бека, 
у улици Лорантфи Жужане (Марка Миљанова) бр. 13. 
Језик: м. Л. 5 

1039. Ф.259 26470/1944 кут. 257 Градоначелник 
Одлука Градског сирочадског стола да се Иштван Серуец, постави за стара-
теља над експроприсаном трговином плетене робе и галантерије, Јеврејина 
Адолфа Лустига, у Поштанској улици бр. 9. У прилогу је попис инвентара те 
трговине. 
Језик: м. Л. 10 

1040. Ф.259 26717/1944 кут. 258 Градоначелник 
Молба ДД „Штранд” да им се дозволи отварање плаже. У прилогу је уговор, 
којим је Градско начелништво Новог Сада 1920. године издало у тридесето-
годишњи закуп градско купалиште, купалишном ДД-у „Дијана“. 
Језик: м. с. Л. 6 

1041. Ф.259 26727/1944 кут. 258 Градоначелник 
Списи у предмету уређења Јуначког (војног) гробља. Радови на постављању 
споменика поверени су каменоресцу Јаношу Шоману и скулптору Карољу 
Барањију. У списима се помиње да на је на поменутом гробљу сахрањено 
око 1200 погинулих у I светском рату. У прилогу су три различите скице 
потенцијалних спомен-обележја на том гробљу. 
Језик: м. Л. 22 

1042. Ф.259 28363/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење Министарства унутрашњих послова са констатацијом да је дозвоље-
но дељење летака Удружења бораца источног фронта. У прилогу су четири 
различита летка овог савеза. 
Језик: м. Л. 5 

1043. Ф.259 28412/1944 кут. 258 Градоначелник 
160 захтева којима је Градски сирочадски сто тражио од старатеља над фир-
мама депортованих Јевреја да се овој установи доставе подаци о нејевреј-
ским радницима ових фирми, ради регулисања месечних примања ових рад-
ника. У списима су, између осталог, дате адресе фирми и имена ранијих 
власника тих фирми. 
Језик: м. Л. 163 

1044. Ф.259 28471/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење којим је др Ласло Марјаи-Сабо именован за старатеља над Робном 
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кућом модне робе „Ева“, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 2. 
У прилогу је попис имовине ове робне куће. 
Језик: м. Л. 4 

1045. Ф.259 28477/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је дотадашњи заменик градоначелника Новог 
Сада – витез др Казмер Хорват, именован за саветника при Градском начел-
ништву Печуја. 
Језик: м. Л. 3 

1046. Ф.259 28558/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење Градског сирочадског стола да се Конрад Фишер постави за стара-
теља над трговином алата и техничке робе депортованог Јеврејина Режеа 
Морбергера, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 6. У прилогу је 
попис инвентара поменуте трговине. 
Језик: м. Л. 9 

1047. Ф.259 28561/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење којим је Јожеф Шаму постављен за старатеља над кројачком радњом 
депортоване супруге Беле Кона у улици Ракоци Ференца II (Јеврејсај) бр. 34. 
У прилогу је попис инвентара те радње. 
Језик: м. Л. 6 

1048. Ф.259 28616/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење Градског сирочадског стола да се Илешу Фиштешу повери стара-
тељство над Трговином бомбонама депортованог Јеврејина Пала Штајна, у 
улици Адолфа Хитлера (Краља Александра – Народних хероја) бр. 10. У при-
логу је попис инвентара те трговине. 
Језик: м. Л. 7 

1049. Ф.259 28772/1944 кут. 258 Градоначелник 
Допис Министарства привреде са сугестијама у вези са израдом Урбани-
стичког плана града (предвиђена су нова насеља, прво – између Футошког 
пута, теретне железничке станице и аеродрома, а друго – између Руменачке 
улице и Алмашког гробља). У прилогу је план града. 
Језик: м. Л. 4 

1050. Ф.259 28836/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење да се за места услуживања Јевреја који су у Новом Саду на пропуто-
вању, одреде свратиште „Европа“, власника Николе Бајчева, те гостионица 
Косте Цветинова (оба места у непосредној близини железничке станице). 
Језик: м. Л. 5 

1051. Ф.259 29021/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење којим је Карољу Фарагу дозвољено да на Ержебет тргу (Трг младе-
наца) бр. 1 отвори ресторан „Елит“. У списима се помиње да бар овог ресто-
рана може да прими 55 особа, а сала за ручавање – 280 особа. 
Језик: м. Л. 7 
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1052. Ф.259 29105/1944 кут. 258 Градоначелник 
Честитке овог градског начелништва поводом избора нове Владе. (Након 
оставке Миклоша Калаија мандат је поверен Демеу Стојаију). 
Језик: м. Л. 12 

1053. Ф.259 29395/1944 кут. 258 Градоначелник 
Решење којим је др Ласло Марјаи-Сабо именован за старатеља над фабриком 
„Votex” у улици Левес (Браће Рибникара) бр. 10. 
Језик: м. Л. 3 

1054. Ф.259 29754/1944 кут. 258 Градоначелник 
Распис Министарства трговине и саобраћаја са упутством о условима и на-
чину коришћења инвентара Јеврејских трговина пострадалих у бомбардова-
њу, те о условима за пуштање у промет лако кварљиве робе ових трговина. 
У прилогу је евиденција свих одсека Министарства трговине, са адресама, 
именима начелника тих одсека и називима одељења. 
Језик: м. Л. 9 

1055. Ф.259 29830/1944 кут. 259 Градоначелник 
Решење којим је Културни савез Јужне области, односно Градско начелниш-
тво Новог Сада, обезбедило средства за стипендирање ученика и студената. 
Помиње се око 400 студената на територији Јужне области. 
Језик: м. Л. 24 

1056. Ф.259 29831/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком о додели сталне годишње субвенције новосадској испостави Удружења 
учесника фронта. У списима се помиње да ова испостава једина у Новом 
Саду окупља дувачки оркестар (двадесетпеточлани). 
Језик: м. Л. 11 

1057. Ф.259 29834/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са од-
луком о додели сталне годишње субвенције Грађанском стрељачком друш-
тву „Нови Сад 1790“. У списима се помиње да је ово друштво добило на по-
клон десет нових пушака, као и чињеница да је стрељачки дом овог удруже-
ња (по старости) јединствен на територији Мађарске. 
Језик: м. Л. 8 

1058. Ф.259 29835/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са од-
луком о додели сталне годишње субвенције сегединском Научно-културном 
часопису „Преглед Јужне области“. Овај часопис издају професори сегедин-
ског Универзитета „Хорти Миклош“. У прилогу је преглед чланака, објав-
љених у овом часопису у 1942. години. 
Језик: м. Л. 27 
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1059. Ф.259 29836/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком о додели сталне годишње субвенције Међународном мађарском удруже-
њу. Као задатак овог удружења наведено је спољнополитичко информисање 
у Мађарској, те у иностранству упознавање са ситуацијом у Мађарској. 
Језик: м. Л. 7 

1060. Ф.259 29839/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком о додели сталне годишње субвенције Мађарском грађанском певачком 
друштву „1897.“ У прилогу је завршни рачун у 1942. години те пројекат бу-
џета у 1943. години за ово друштво. У списима се помиње да је ово друштво 
у 1942. години имало 555 чланова. 
Језик: м. Л. 13 

1061. Ф.259 29840/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком да се Веслачком клубу „Данубиус 1885.“ додели стална годишња суб-
венција. (У списима се помиње да су омладински четверци и осмерци овог 
клуба у 1943. години освојили пет првих и два друга места, и то на: Будим-
пештанском међународном првенству, Државном првенству и на Сегедин-
ској веслачкој регати.) 
Језик: м. Л. 12 

1062. Ф.259 29841/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком да се Новосадском удружењу жртава рата додели стална годишња суб-
венција. У списима се помиње да је канцеларија овог удружења у улици Пу-
мер Шандора (Лазе Телечког) бр. 1. 
Језик: м. Л. 8 

1063. Ф.259 29842/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са од-
луком да се Жупском хору „Цецилија“ додели стална годишња субвенција. 
У прилогу је програм прославе педесетогодишњице постојања овог хора, 14. 
и 15. августа 1943. године. У списима се помиње да је напоредо са овом про-
славом предвиђено одржавање скупштине Савеза кантора у Новом Саду, под 
председавањем министарског саветника др Миклоша Берестоција. Диригент 
поменутог хора је Јакоб Лех. 
Језик: м. Л. 14 

1064. Ф.259 29844/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком да се Научној установи Доњег краја (Алфелд) при сегединском Универ-
зитету „Хорти Миклош“ додели редовна годишња субвенција. 
Језик: м. Л. 15 
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1065. Ф.259 29845/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком да се (телепској) Мађарској читаоници са удружењем пољопривредника 
(основаној 1931. године) додели стална годишња субвенција. 
Језик: м. Л. 7 

1066. Ф.259 29846/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника са седнице Скупштине овог градског начелништва са 
одлуком да се бодрошком представништву Мађарског удружења (ветерана) 
војне морнарице у Новом Саду додели стална годишња субвенција. У спи-
сима се помиње да је ово удружење поклонило Речном морнаричком пуку 
заставу дугачку пет метара. 
Језик: м. Л. 9 

1067. Ф.259 29848/1944 кут. 259 Градоначелник 
Извод из записника седнице Скупштине овог градског начелништва са одлу-
ком да се часопису Новосадске источне више трговачке школе „Делкелет“, 
додели стална годишња субвенција. 
Језик: м. Л. 9 

1068. Ф.259 29855/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник рада Новосадских јавних градских предузећа. 
Језик: м. Л. 21 

1069. Ф.259 29856/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник о ангажовању помоћне радне снаге при отклањању последица од 
природних непогода на јавним путевима на територији овог града. У при-
логу су слични правилници градова Шопрона, Сегедина, Сатмарнемета и др. 
Језик: м. Л. 67 

1070. Ф.259 29857/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник о наплати таксе приликом издавања грађанима уверења о нејев-
рејском пореклу. 
Језик: м. Л. 4 

1071. Ф.259 29858/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник о раду дневничара и надничара при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 6 

1072. Ф.259 29860/1944 кут. 259 Градоначелник 
Пословник градске скупштине (шире и уже). 
Језик: м. Л. 19 

1073. Ф.259 29861/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник рада служби овог градског начелништва. У прилогу су обрасци 
рубрика деловодника, записника, архивске књиге и других докумената ових 
служби. 
Језик: м. Л. 44 
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1074. Ф.259 29862/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник о коришћењу службених кола овог градског начелништва. 
Језик: м. Л. 21 

1075. Ф.259 29864/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник рада Градске ватрогасне службе. 
Језик: м. Л. 15 

1076. Ф.259 29865/1944 кут. 259 Градоначелник 
Правилник о раду путара на територији овог града. 
Језик: м. Л. 18 

1077. Ф.259 29890/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи у предмету радова на подизању стрељане у дворишту Левенте (мађар-
ског соколског) удружења. Радови су поверени инж. Лазару Недељкову. У 
списима се помиње да се спортски терен поменутог удружења налази на 
77.06 метара надморске висине. 
Језик: м. Л. 8 

1078. Ф.259 29912/1944 кут. 259 Градоначелник 
Молба Градског занатског удружења да се за потребе смештаја шегртског 
интерната додели Јеврејски дом културе у улици Зрињи Илоне (Петра Драп-
шина). У списима се помиње да је у бившој згради удружења „Привредник“ 
смештена Немачка грађанска школа, те податак да је зграда Берзе рада у ули-
ци Вак Боћана (Димитрија Туцовића) бр. 2, претесна за смештај свих шегрта. 
Језик: м. Л. 1 

1079. Ф.259 29950/1944 кут. 259 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
одобрен Правилник рада Удружења одгајивача стоке у Јужној области из 
Грчкошколске улице бр. 9. Као чланови руководства овог удружења наведе-
ни су: др Петер Фернбах, др Андор Рек, др Арпад Фалционе, Павле Пеци 
Поповић и Ференц Ковач. 
Језик: м. Л. 11 

1080. Ф.259 29972/1944 кут. 259 Градоначелник 
Решење са уредбом о условима и начину коришћења локала депортованих 
Јевреја. 
Језик: м. Л. 2 

1081. Ф.259 30345/1944 кут. 259 Градоначелник 
Команда милиције извештава Градско начелништво да ће на територији Но-
вог Сада 27. маја у 22 часа да се одржи вежба одбране од ваздушног напада. 
У прилогу су запажања Министарства одбране о курсу „Техничко спасавање 
из рушевина“, одржаном у новембру 1943. године у Немачкој. У овим запа-
жањима су наведени подаци о бомбардовању Немачке у том месецу. 
Језик: м. Л. 4 
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1082. Ф.259 30468/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи у предмету спровођења 1943. године акције вакцинације и ревакцина-
ције деце против богиња. У прилогу су спискови неколико хиљада вакцини-
сане деце, те списак (неоправдано) невакцинисане деце. 
Језик: м. Л. 201 

1083. Ф.259 30685/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи по молби Ђоке Дунђерског да се брише земљишно-књижно ограниче-
ње за плац који је Дунђерски, као један од деоничара некадашњег Уметнич-
ког графичког завода „Графика“, купио од тог завода 1927. године на углу 
улица Шумадијске и Саве Вуковића (Висарионове), преко пута фабрике на-
мештаја. Наведени завод је купио тај плац 1921. године за потребе изградње 
института те станова за стране графичке стручњаке. 
Језик: м. с. Л. 212 

1084. Ф.259 30886/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи у предмету оснивања 1943. године фонда при овом градском начел-
ништву за стипендирање по два Новосађанина–питомца подофицирске шко-
ле годишње. У прилогу је препис акта којим је 1897. године основан фонд 
овог градског начелништва за стипендирање по једног питомца годишње. (У 
списима се помиње да се 1943. године сва архивска грађа Градског начел-
ништва Новог Сада налази у иностранству, у Петроварадину.) 
Језик: м. Л. 19 

1085. Ф.259 31146/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања (нејеврејског) порекла руководства фабрике 
„Албус” и Новосадске фабрике кабела. 
Језик: м. Л. 8 

1086. Ф.259 31234/1944 кут. 259 Градоначелник 
Списи у предмету надзора над пословањем ДД за производњу и трговину 
лековима „Делдрог“ (некадашња „Славија“) у улици Ракоци Ференца II 
(Футошки пут) бр. 160. У прилогу су молбе овог деоничарског друштва да 
им се дозволи увоз лекова од базелске фирме „Сандоз“ и од дармштатске 
фирме „E. Merck“. Међу списима је попис сировина „Делдрога” из фебруара 
1943. године. Као директор наведен је Андрија Мирковић. 
Језик: м. Л. 57 

1087. Ф.259 31311/1944 кут. 260 Градоначелник 
Одлука којом је установљена стална новчана помоћ Вилмошу Профуми, чији 
је брат Бела био градоначелник Новог Сада. У прилогу су препис решења о 
избору Беле 1915. године за градоначелника. У списима се помиње да градона-
челник Бела Профума „ […] није оставио после смрти никаквог иметка[...]“. 
Језик: м. с. Л. 39 

1088. Ф.259 31382/1944 кут. 260 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Централну установу за промет 
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дрветом о величини површина под шумама на територији овог града (6 ка-
тастарских јутара јасенове шуме, 100 јутара врбака на Каменичком–Рибар-
ском острву, те 150 јутара багремове шуме на Ратном острву, које територи-
јално припада Петроварадину). 
Језик: м. Л. 7 

1089. Ф.259 31945/1944 кут. 260 Градоначелник 
Распис Министарства трговине и саобраћаја са обавештењем да се због про-
блема у саобраћају, а у циљу побољшања јавног снабдевања, укида ограни-
чење превоза робе на даљину запрежним возилом. 
Језик: м. Л. 2 

1090. Ф.259 32079/1944 кут. 260 Градоначелник 
Решење по ком је Јеврејин др Ерне Френкл вршио радну обавезу при здрав-
ственој служби Новог Сада у периоду од новембра до децембра 1943. годи-
не. За Френкла је наведено да је накнадно депортован. 
Језик: м. Л. 10 

1091. Ф.259 32210/1944 кут. 260 Градоначелник 
Јанош Чорба у име Савеза антибољшевистичке омладине, извештава градо-
начелника да је у улици Кошут Лајоша (Милетићева) бр. 20, формиран ново-
садски одсек тог савеза. 
Језик: м. Л. 3 

1092. Ф.259 32722/1944 кут. 260 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Каталин Чомор, рођ. Цимерман, привремено 
затворила своју трговину прехрамбеним производима у Петефијевој (Желез-
ничкој) улици бр. 26. У прилогу је препорука посланика државног парламен-
та Лајоша Штухлика за Каталин Чомор. У списима се помиње да је у време 
Краљевине Југославије Каталин Чомор била звезда позоришта под ведрим 
небом у Темерину, Суботици, Новом Сад и Великом Бечкереку. 
Језик: м. Л. 33 

1093. Ф.259 32838/1944 кут. 260 Градоначелник 
Списи у предмету уређења струјног вода за снабдевање Градске економије 
електричном енергијом. Помиње се премештање високонапонског струјног 
вода из Пештанске улице (Фрушкогорске) у близину улице Бискупа Мајлата 
(Драгише Брашована). У прилогу је шема-план струјних водова на Лиману I 
и II. 
Језик: м. Л. 6 

1094. Ф.259 32853/1944 кут. 260 Градоначелник 
Списи у предмету усвајања буџета за развој и одржавање система одбране 
од ваздушних напада у периоду од 1944. до 1948. године. У списима се по-
миње изградња склоништа у кући Српске православне цркве у Мусолиније-
вој улици (Змај Јовина) бр. 25, у згради нове Трговачке школе у улици Адолфа 
Хитлера (Народних хероја) бр. 21, у кући овог градског начелништва у којој 
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је смештена жандармеријска школа, у улици Адолфа Хитлера бр. 11, те у ку-
ћи овог градског начелништва у Андрашијевој (Његошевој) бр. 1. 
Језик: м. Л. 19 

1095. Ф.259 32857/1944 кут. 260 Градоначелник 
Градоначелник Новог Сада извештава бачко-бодрошког великог жупана да 
у време Краљевине Југославије на територији Новог Сада није било укла-
њања-уништавања уметничких дела, споменика и грађевина, створених пре 
1918. године. 
Језик: м. Л. 7 

1096. Ф.259 33193/1944 кут. 260 Градоначелник 
Списи у предмету одређивања сталне финансијске годишње помоћи из сред-
става овог градског начелништва, за потребе Мађарске лиге за ревизију (др-
жавних граница). 
Језик: м. Л. 45 

1097. Ф.259 33205/1944 кут. 260 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је одобрен Правилник рада Новосадског осигу-
равајућег удружења за здравствену заштиту ратних ветерана. Као председ-
ник овог удружења наведен је Јанош Молнар. У прилогу је поменути Пра-
вилник. 
Језик: м. Л. 26 

1098. Ф.259 33324/1944 кут. 260 Градоначелник 
Списи у предмету прикупљања статистичких података у вези са пољоприв-
редном производњом у периоду између 1941. и 1944. године. (Дате су вели-
чине површина засејаних различитим пољопривредним културама, имена 
власника вршалица, подаци о особама који поседују – узимају у закуп више 
од 20 катастарских јутара земље.) 
Језик: м. Л. 520 

1099. Ф.259 33421/1944 кут. 261 Градоначелник 
Молба градоначелника Новог Сада министру образовања да се изврши по-
држављење Музичког конзерваторијума Јужне области, на Булевару Хорти 
Миклоша (Модене) бр. 3. У списима су наведени подаци о овом конзерва-
торијуму у периоду између 1941. и 1944. године о финансијском пословању, 
имена предавача, број студената (посебно је дат број студената немачке и 
српске националности), програм пријемног испита, програм наставних пред-
мета по смеровима. 
Језик: м. Л. 26 

1100. Ф.259 33452/1944 кут. 261 Градоначелник 
Записник о извршеном попису инвентара ташнарске радионице депортова-
ног Јеврејина Јаноша Требича у Успенској улици бр. 9. За старатеља над том 
радионицом постављен је Ласло Борош. 
Језик: м. Л. 6 
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1101. Ф.259 33454/1944 кут. 261 Градоначелник 
Записник о извршеном попису инвентара стоваришта металног отпада, де-
портованог Јеврејина Дежеа Шпицера у Фехервари улици (Арсе Теодорови-
ћа) бр. 9. За старатеља над тим стовариштем постављен је Јожеф Фаркаш. 
Језик: м. Л. 5 

1102. Ф.259 33459/1944 кут. 261 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања потребе за постављањем управника над фа-
бриком тепиха ДД “Брајнер и друг“. У прилогу је списак свих 39 радника те 
фабрике. Као старатељ над том фабриком помиње се Иван Колар. 
Језик: м. Л. 4 

1103. Ф.259 34100/1944 кут. 261 Градоначелник 
Записник извршеног пописа инвентара над Трговином женске модне робе, 
јеврејске власнице Гизеле Јеленик, у Мусолинијевој улици (Змај Јовина) бр. 
10. Као старатељ над том трговином именован је Иштван Киш. 
Језик: м. Л. 7 

1104. Ф.259 34303/1944 кут. 261 Градоначелник 
Евиденција занатлија Јевреја (дате су адресе радњи тих занатлија, те подаци 
о броју запослених калфи и шегрта у тим радњама). У списима је наведен 71 
новосадски занатлија. 
Језик: м. Л. 5 

1105. Ф.259 34369/1944 кут. 261 Градоначелник 
Молба Реформатске црквене општине да им се додели плац између цркве и 
школе у улици Сент Ержебет (Ћирила и Методија). У прилогу су записник 
седнице Презвитеријума ове црквене општине из 1944. године, са одлуком 
да се територија града (због преко 5000 верника) подели на две Реформатске 
црквене општине, као и пројекат свештеничке куће, предвиђене за градњу 
на поменутом плацу (ту је још предвиђена градња културног и старачког 
дома, а реформатско сиротиште и интернат су у улици Оргона (Сарајевској). 
Језик: м. Л. 12 

1106. Ф.259 34416/1944 кут. 261 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада издаје уверење да се Предузеће за промет 
машинама „Аграр-Импорт” из улице Петефи Шандора (Железничке – Ласла 
Гала) бр. 96–98, може сматрати нејеврејским предузећем. Наведени су чла-
нови руководства овог предузећа. 
Језик: м. Л. 4 

1107. Ф.259 34509/1944 кут. 261 Градоначелник 
Одлука Председништва Владе о привременој забрани излажења часописа (за 
културу) „Каланђа“ (Kalangya) у периоду између 16. јула и 14. септембра. 
Језик: м. Л. 2 
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1108. Ф.259 34617/1944 кут. 261 Градоначелник 
Списи у предмету формирања Јавне градске библиотеке, 1942–1943. године. 
Израда полица и намештаја је поверена столарима Јожефу Камрату и Корне-
лу Варги. У формирању ове библиотеке својим стручним радом су учество-
вали др Геза Шебешћен и др Ласло Варга. За смештај ове библиотеке пред-
ложене су локације у Бановини, Андрашијевој улици (Његошевој) бр. 1, од-
носно у просторијама новосадске филијале Културног савеза Јужне области 
у Хитлеровој улици (Краља Александра). Пројектовање ентеријера је повере-
но дизајнеру Карољу Висингеру, који је уредио ентеријер Бановине, односно 
који је у време Краљевине Југославије уредио унутрашњост тада једине но-
восадске мађарске библиотеке, Мађарске грађанске касине у Алкотмањ ули-
ци (Пап Павла) бр. 7/а. У прилогу је Правилник рада Градске библиотеке, те 
технички опис намештаја библиотечких просторија. Међу списима су списко-
ви књига понуђених библиотеци од стране књижара, издавача и антиквара. 
Језик: м. Л. 105 

1109. Ф.259 34859/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Руског добротворног друштва 1942. године. 
У актима се као накнадна дилема помиње проблем коме доделити новчана 
средства овог друштва, Бачкој окружној болници Српске православне цркве, 
или новосадском удружењу Руска колонија. Као председница поменутог 
расформираног друштва наведена је Зорка Продановић, рођ. Оберкнежевић. 
У списима с почетка 1943. године је наведено да у Новом Саду живи око 800 
руских емиграната. 
Језик: м. Л. 12 

1110. Ф.259 34860/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације 1942. године Удружења руских ратних инва-
лида. Главну имовину овог удружења представља плац са кућом у Пештан-
ској (Фрушкогорској) улици бр. 33, који је 1931. године добијен на дар од 
новосадске општине (ово удружење је почетком 1942. године бројало 45 чла-
нова од укупно 911 руских емиграната у Новом Саду). Поменута кућа је гра-
ђена кредитом добијеним од париске филијале овог удружења. У списима су 
наведени чланови руководства овог удружења. У прилогу је Правилник овог 
удружења. 
Језик: м. Л. 40 

1111. Ф.259 34962/1944 кут. 262 Градоначелник 
Евиденција некадашњих новосадских јеврејских предузећа, а за која су пос-
тављени управници. 
Језик: м. Л. 6 

1112. Ф.259 34964/1944 кут. 262 Градоначелник 
У предмету разматрања молбе Парног млина „Фајт Балтазар“ да им се изда 
обртница за конзервирање воћа и поврћа, Градско начелништво Новог Сада 
извештава Привредно-трговачку комору из Сегедина да се делатношћу кон-
зервирања воћа и поврћа на територији Новог Сада већ баве фирма Јенеа Вај-
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ферта из улице Мора Ференца (Лазе Нанчића) бр. 39 и фабрика „Кулпин“. 
Језик: м. Л. 3 

1113. Ф.259 35021/1944 кут. 262 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава министра унутрашњих послова 
да су из редова новосадске испоставе Удружења пензионера саобраћајне и 
других струка, брисани њени јеврејски чланови. У списима се помињу чла-
нови управе овог удружења у 1941. години. 
Језик: м. Л. 15 

1114. Ф.259 35246/1944 кут. 262 Градоначелник 
Распис министра одбране са наредбом која се односи на обавезно ношење 
жутих, односно белих, трака око руке за лекаре и возаче јеврејског порекла 
у служби противваздушне одбране. 
Језик: м. Л. 2 

1115. Ф.259 35346/1944 кут. 262 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Пољопривредну комору обла-
сти између Дунава и Тисе из Кечкемета, да је погон за паковање воћа на 
Телепу, крај Кракснерове гостионице, преузела војска за своје потребе. Ме-
ђу списима је уговор којим је поменути погон, почетком 1944. године, био 
издат телепском удружењу земљорадника. 
Језик: м. Л. 44 

1116. Ф.259 35395/1944 кут. 262 Градоначелник 
Извештаји бивших јеврејских фабрика свиларе „Шпицер и Вермеш“ из 
улице Ракоци Ференца II (Футошки пут) бр. 190 и фабрике тепиха „Брајнер 
и друг“ из улице Вербеци Иштвана (Стражиловска) бр. 31, да су ове фирме 
изузете од законске одредбе о одузимању обртница јеврејским предузећима. 
У прилогу је попис целокупног инвентара поменуте фабрике тепиха. 
Језик: м. Л. 11 

1117. Ф.259 35396/1944 кут. 262 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
усвојен модификовани Правилник удружења Централно градско католичко 
коло. У прилогу је поменути Правилник, а наведени су и чланови управе 
овог удружења. 
Језик: м. Л. 17 

1118. Ф.259 35413/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету доделе субвенције Уметничком цеху Јужне области у 
улици Вилт др Вилмоша (Уроша Предића) бр. 1 (као председник поменутог 
цеха наведен је Карољ Барањи). 
Језик: м. Л. 13 

1119. Ф.259 35415/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету доделе субвенције Удружењу Немаца у Мађарској. У акти-
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ма се помиње да 15% становништва Новог Сада, односно њих око 7000, чине 
лица немачке националности. 
Језик: м. Л. 10 

1120. Ф.259 35655/1944 кут. 262 Градоначелник 
Решење којим се Шимон Палашти разрешава дужности старатеља над ауто-
превозничком фирмом Јеврејина Шандора Шосбергера у Болгар улици (Саве 
Ђисалова) бр. 9, пошто је именовани власник фирме још почетком 1942. го-
дине послат на принудни рад, док су му кола конфискована. 
Језик: м. Л. 4 

1121. Ф.259 35657/1944 кут. 262 Градоначелник 
Записник са извршеног пописа имовине Трговине папира и оловака, супруге 
Јеврејина Шандора Лихта, у Андрашијевој улици (Његошева) бр. 2. У списи-
ма је као старатељ над том трговином наведен Имре Клампфер. 
Језик: м. Л. 6 

1122. Ф.259 35662/1944 кут. 262 Градоначелник 
Решење којим је Лајош Одри разрешен дужности старатеља над радионицом 
за израду капа и шешира, Јеврејина Ђуле Бергера, у улици Јокаи Мора (Све-
тозара Марковића) бр. 9, пошто је Бергер раније преминуо, те је над том ра-
дионицом, коју је водила његова удовица, као старатељ већ био постављен 
Карољ Терек. У прилогу је записник о извршеном попису имовине поменуте 
радионице. 
Језик: м. Л. 6 

1123. Ф.259 35663/1944 кут. 262 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над радњом за ручне радове, јеврејске 
власнице Јанке Фелтнер, у улици Гетеовој (Трг галерија) бр. 1. У списима је 
као старатељ над том радњом наведен Илеш Татић. 
Језик: м. Л. 6 

1124. Ф.259 35827/1944 кут. 262 Градоначелник 
Обртница за масовну производњу гвоздене и металне робе, ДОО „Новосад-
ска фабрика гвоздене и емајлиране робе“, са Лимана. У списима се помиње 
да је фабрика преузела постројења од некадашњег ДД-а „Бачка (Војвођан-
ска) ливница“. У прилогу је уговор о оснивању поменуте фабрике, између 
ДОО -а за промет и производњу пољопривредних производа „Commissio” из 
Будимпеште, и Ђерђа Шаркези (такође из Будимпеште). 
Језик: м. Л. 26 

1125. Ф.259 35829/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету намере да се имовина Српског народног позоришта да 
мађарском Новосадском позоришту. У прилогу су Статут и записник извр-
шеног пописа имовине овог српског позоришта. Имовину чине: парцеле ора-
ница у Сенти, као и фондови Душана Радића, панчевачког фонда Велизара 
Боборонија, Ђорђа Недељковића, Гавре Јанковића и реквизити у складишту 
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у Мусолинијевој (Змај Јовина) бр. 15. Наведени су председник позоришта др 
Радослав Илић и секретар Марко Вилић. 
Језик: м. Л. 14 

1126. Ф.259 35830/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања судбине имовине бившег Националног позо-
ришта Дунавске бановине, основаног 1936. године. Имовина је 1941. године 
додељена Мађарском културном савезу Јужне области. У списима се по-
миње да је део имовине овог позоришта остао у Вршцу, док у Новом Саду 
најзначајнију имовину представљају тзв. Трупелова кућа у улици Бардоши 
др Ласла (Дунавска), те реквизити у складишту крај Канала. У списима се 
помиње драматург Жарко Васиљевић. 
Језик: м. Л. 12 

1127. Ф.259 35906/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списак градских службеника чији су лични картони послати Министарству 
унутрашњих послова. 
Језик: м. Л. 4 

1128. Ф.259 35955/1944 кут. 262 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада извештава Команду милиције да новофор-
мирана Новосадска испостава Удружења антибољшевистичке омладине још 
увек није доставила одговор на питање природе организационе структуре 
ове испоставе. У прилогу је Правилник овог удружења. 
Језик: м. Л. 5 

1129. Ф.259 36131/1944 кут. 262 Градоначелник 
Распис Министарства унутрашњих послова са списком лица која су изабра-
на у редове привременог Извршног одбора Савеза Јевреја-хришћана у Ма-
ђарској. 
Језик: м. Л. 1 

1130. Ф.259 36144/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања потребе за проширењем станица на железнич-
кој прузи Суботица–Нови Сад–Тител. (Између осталог, помиње се прошире-
ње станице Нови Сад – аеродром.) 
Језик: м. Л. 11 

1131. Ф.259 36167/1944 кут. 262 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење са констатацијом да је 
одобрен модификовани Правилник рада Немачког певачког друштва „Фро-
зин“ (Frohsinn). 
Језик: м. Л. 6 

1132. Ф.259 36260/1944 кут. 262 Градоначелник 
Обртница инж. Ференца Чонке са Булевара Хорти Миклоша (Булевара Ми-
хајла Пупина) бр. 15, за изградњу и оправку пловних средстава. У прилогу је 
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препис Чонкине дозволе за обављање превоза робе бродом. У списима се 
помиње да је Чонка закупац бродарског предузећа „Гутман и Франк“. 
Језик: м. Л. 15 

1133. Ф.259 36296/1944 кут. 262 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе Филипу Шмиту, власнику грађевинског 
предузећа у улици Зрињи Илоне (Петра Драпшина) бр. 31, да изгради бро-
доградилиште на плацу који је од овог градског начелништва закупио на 24 
године, на Дунавцу – крај Фелвидеки улице (Јернеја Копитара). Међу одо-
бреним радовима се, између осталог, помиње и прокопавање канала између 
Дунавца и Шодроша. 
Језик: м. Л. 51 

1134. Ф.259 36406/1944 кут. 263 Градоначелник 
Списи у предмету службовања јеврејског лекара др Јенеа Кораха у децембру 
1943. године, у својству радне обавезе, при здравственој служби овог града. 
У списима се помиње да је Корах фебруара 1944. године премештен у оп-
штину Тетеш. 
Језик: м. Л. 20 

1135. Ф.259 36569/1944 кут. 263 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља податке Главној државној инс-
пекцији јавних збирки о Јавној градској библиотеци, основаној 1. октобра 
1943. године (о финансијском пословању, броју читалаца, радном времену 
библиотеке, броју издатих књига и др.). 
Језик: м. Л. 5 

1136. Ф.259 36851/1944 кут. 263 Градоначелник 
Списи у предмету усвајања модификованог Павилника рада Црквеног хора 
српских пољопривредника. У списима су наведени чланови руководства 
овог хора. 
Језик: м. Л. 16 

1137. Ф.259 36886/1944 кут. 263 Градоначелник 
Обртница за издаваштво књига Штампарско-издавачког дд-а из Мађарске 
улице (Данила Киша) бр. 68. У списима се помиње да ово предузеће, осно-
вано 1919. године, издаје новине: „Дојчес фолксблат“, „Билдервохе“ и „Ди 
ландпост”, наведени су чланови управе и запослени у предузећу. Међу спи-
сима су и подаци о техничкој опремљености овог предузећа. 
Језик: м. Л. 11 

1138. Ф.259 37272/1944 кут. 263 Градоначелник 
Решење са констатацијом да ливница „Костић и Дајч“ још увек није платила 
плац који јој је на Лиману продат 1939. године. У списима се помиње да су 
ову ливницу основали 1937. године Никола Костић и Ференц Дајч, те да су 
за потребе ове фабрике у почетку изнајмили земљиште од фирме „Браћа 
Офнер“. У прилогу је пројекат поменуте ливнице, те њен ситуациони план 
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(аутор пројекта је инж. Ладислав Рајх). 
Језик: м. с. Л. 24 

1139. Ф.259 37280/1944 кут. 263 Градоначелник 
Констатација да Добротворно друштво „Магдолна“ (Кора хлеба и дечије 
обданиште) још увек није платило дуговања на име 1932. год. продатог јој 
плаца у улици Генерала Васића (Соње Маринковић), поред Радничке комо-
ре. Уприлогу су подаци о пословању овог друштва у 1942, ситуациони план 
горе поменутог плаца, план зграде на првобитно одређеној локацији Дома 
на углу улица Војводе Путника и И. Л. Рибара, списак руководства из 1943. 
године, те кратак историјат овог друштва, које је основала Јелена Кон 1925. 
године. 
Језик: м. с. Л. 152 

1140. Ф.259 37557/1944 кут. 263 Градоначелник 
Евиденција јеврејских предузећа у Новом Саду која се могу укинути и оних 
чији је даљи рад неопходан. 
Језик: м. Л. 4 

1141. Ф.259 37832/1944 кут. 263 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова доноси одлуку да је одобрен Правилник 
рада Удружења пријатеља Источне трговачке високе школе. У прилогу је 
поменути Правилник, а наведени су чланови управе овог удружења: Пал 
Плати, др Иринеј Ћирић, др Миклош Нађ, Ђула Крамер, др Јанош Урбањи, 
др Јожеф Тришлер, Иштван Тахи, Шандор Ечењи, Никола Јуранић, Иштван 
Данко, Пал Солга, др Ласло Руткаи, Јанош Гросингер, Деже Пап, др Јожеф 
Леваи, Јожеф Пожар, др Пал Дани, др Петер Вагнер, Јанош Абрахам и 
Иштван Фендрик. 
Језик: м. Л. 25 

1142. Ф.259 37868/1944 кут. 263 Градоначелник 
Списи у предмету издавања у закуп млину „Фајт Балтазар“ парцела на Ве-
ликом лиману за потребе њиховог погона за сушење воћа и поврћа. Међу 
списима је ситуациони план ових парцела, а такође и ситуациони план пар-
цела које су 1942. године биле предвиђене за смештај овог погона (крај Др-
жавног монопола дувана, у улици Клапка Ђерђа – Бранка Бајића, односно 
између Ложионице и улице Ракоци Ференца II – Футошког пута). У списима 
се помиње да овај млин запошљава 62 радника, те податак да би поменути 
погон упошљавао око 240 радника. У прилогу је, између осталог, петиција 
појединих чланова градске скупштине, да се поменутом млину изда у закуп 
тражени плац. 
Језик: м. Л. 43 

1143. Ф.259 37923/1944 кут. 263 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине трговине галантеријом, Јеврејина Ла-
јоша Бухвалда, на Ержебет тргу (Трг младенаца) бр. 7. У списима се као ста-
ратељ над том трговином помиње Ђерђ Коваши. 
Језик: м. Л. 10 
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1144. Ф.259 37925/1944 кут. 263 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине трговине модном робом, Јеврејина Је-
неа Гозоња, у Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 13. У списима је као 
старатељ над том трговином наведен Ђула Берец. 
Језик: м. Л. 22 

1145. Ф.259 37930/1944 кут. 263 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Ђерђ Венер извршио попис имовине Преду-
зећа за кување сапуна, јеврејског власника Марка Пишекерта. Међу списима 
је решење са констатацијом да је имовину Трговине метражном робом, јев-
рејског власника Армина Шпицера, још марта 1944. године немачка војска 
однела на Булевар Хорти Миклоша (Булевар Михајла Пупина) бр. 20. 
Језик: м. Л. 5 

1146. Ф.259 38046/1944 кут. 263 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације новосадског огранка Савеза туранских ловаца. 
У прилогу је попис имовине тог огранка (смештене у просторијама Рефор-
матског кола). Поменутом савезу је забрањено пословање јер је својим радом 
угрожавао државну безбедност. У списима се помиње да су припадници 
Партије стреластог крста (Nyilas Keresztes Párt) 19. марта 1944. године на-
силно одузели списак чланова овог огранка. Међу руководством овог огран-
ка помињу се: др Густав Жолдош, Геза А. Нађ и Лајош Пилц. 
Језик: м. Л. 7 

1147. Ф.259 38098/1944 кут. 263 Градоначелник 
Решење којим је др Ласло Марјаи–Сабо именован за старатеља над радио-
ницом за израду обућарског прибора, Јеврејина Исидора Фишера, у улици 
Ракоци Ференца II (Футошка) бр. 106. 
Језик: м. Л. 5 

1148. Ф.259 38099/1944 кут. 263 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине трговине метражном робом и галан-
теријом, Јеврејина Гере Мора, у улици Ракоци Ференца II (Јеврејска) бр. 32. 
У списима се као старатељ над том трговином помиње Филип Балинт. 
Језик: м. Л. 8 

1149. Ф.259 38100/1944 кут. 263 Градоначелник 
Решење којим је Бела Гугенбергер разрешен дужности старатеља над преду-
зећем за прераду пољопривредних производа, Јеврејина Јожефа Хаберфелда, 
у улици Зрињи Илоне (Петра Драпшина) бр. 67, пошто је Хаберфелдова имо-
вина већ раније конфискована. 
Језик: м. Л. 4 

1150. Ф.259 38101/1944 кут. 263 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине метражном робом и галантери-
јом, Јеврејина Самуела Хиршла, у улици „13. априла 1941. године“ (Темеринска) 
бр. 14. У списима је као старатељ над том трговином наведен Ференц Бутер. 
Језик: м. Л. 7 
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1151. Ф.259 38102/1944 кут. 263 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине пољопривредним произво-
дима, Јеврејина Аладара Микеша, у улици Керест (Архимандрита Јована 
Рајића) бр. 14. У прилогу је решење којим је старатељу над том трговином 
Ференцу Рожи дозвољено да распрода кварљиву робу (орахе). 
Језик: м. Л. 8 

1152. Ф.259 38314/1944 кут. 264 Градоначелник 
Списи у предмету регулисања питања секвестрације, односно у предмету 
издавања просторија и инвентара секвестрираних јеврејских трговина. У 
прилогу је списак тих трговина. Помињу се подаци да у Новом Саду делују 
четири скаутска одреда, те да женско Левенте удружење броји 548 чланова. 
У списима је наведено да дрвара Егона Шварца не ради, као и податак да је 
војска запленила робу дрваре „Шварц Бела и Штерн Бела“. 
Језик: м. Л. 60 

1153. Ф.259 38398/1944 кут. 264 Градоначелник 
Решење министра унутрашњих послова да се Гизела Цар именује за васпита-
чицу при новосадском државном обданишту. У списима се помиње пробле-
матика организације рада укупно девет новосадских обданишта (у време 
Краљевине Југославије у граду их је било 12). Посебно је наведено новоиз-
грађено обданиште у улици Фелвидеки (Јернеја Копитара), те адаптирано 
обданиште на Темеринском путу. 
Језик: м. Л. 11 

1154. Ф.259 38477/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине фотографске радње, јеврејских влас-
ника Миклоша и Ласла Вајде, у улици Петефи Шандора (Железничка) бр. 
32. У списима је као старатељ над имовином те фотографске радње наведен 
Јанош Терек. 
Језик: м. Л. 6 

1155. Ф.259 38478/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Радионице за израду кравата, Јевреји-
на Адолфа Бера, у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 2. У списима је као ста-
ратељ над том радионицом наведен Андраш Ури. 
Језик: м. Л. 6 

1156. Ф.259 38631/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник предаје Париске робне куће (магацина), Јеврејина Давида Песинга, 
у Хитлеровој улици (Краља Александра) бр. 12, новопостављеном старате-
љу Петеру Мађару. У списима су наведени запослени у тој робној кући. 
Језик: м. Л. 6 

1157. Ф.259 38817/1944 кут. 264 Градоначелник 
Списи у предмету обезбеђивања просторија за смештај подружница (мађар-
ског соколског) Левенте удружења. Помињу се куће у улици Грофа Тиса 
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Иштвана (Суботичка) бр. 28; улици Оргона (Сарајевска) бр. 5; у улици Бен-
цур Ђуле (Светислава Касапиновића) бр. 15; улици Хусар (Симе Матавуља) 
бр. 1; улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 42; улици Зрињи Илоне (Пе-
тра Драпшина) – Јеврејски културни дом; у улици Јокаи Мора (Светозара 
Марковића – Пашићевој) – Траутова кућа; као и Будошанова (оронула) спрат-
на кућа крај Канала. 
Језик: м. Л. 5 

1158. Ф.259 38946/1944 кут. 264 Градоначелник 
Списи у предмету утврђивања висине таксе за водоплавно аграрно земљи-
ште које је издато грађанима у закуп. У прилогу је евиденција Новосадско-
тителског удружења за наводњавање и заштиту од поплаве, о висини таксе 
за сваки појединачни аграрни плац у 1943/44. години. У списима је наведено 
да при поменутом удружењу делује управни одбор у саставу: др Имре Ђар-
мати, Данијел Сагмајстер, др Лајош Кекс и др Милош Петровић. 
Језик: м. Л. 41 

1159. Ф.259 38985/1944 кут. 264 Градоначелник 
Генералштапски суд из Будимпеште извештава градоначелника Новог Сада 
да је у судском процесу против Жарка Зличића и другова, Ђорђе Рушкуц, 
тридесетпетогодишњи Новосађанин, осуђен на шест година затвора због 
издаје. 
Језик: м. Л. 1 

1160. Ф.259 39068/1944 кут. 264 Градоначелник 
Молба Ђуле Сагмајстера, директора Грађанске школе српског наставног је-
зика, да се за четири одељења (два мушка и два женска) у 1944/45. години, 
да дотадашњи локал Абрахама Липота, у кући др Владана Јојкића на Тргу 
Деак Ференца (Трифковићев трг) бр. 5 (кућа у којој је некада био мушки ин-
тернат). Као потенцијалне локације за смештај школе поменуте су куће Срп-
ске православне цркве у улици Лазар (Натошевићева) бр. 10, Мусолинијевој 
улици, те у улици Кошут Лајоша (Милетићева) бр. 8 (ове куће је заузела 
војска). 
Језик: м. Л. 6 

1161. Ф.259 39083/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над лимарско-браварском радионицом, 
Јеврејина Исака Морбергера, у Ченејској улици (Гундулићева) бр. 14. У спи-
сима се као старатељ над том радионицом помиње Конрад Фишер. 
Језик: м. Л. 7 

1162. Ф.259 39085/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине стакла и порцелана, Јевреји-
на Емила Алмослина, у улици Грофа Телеки Пала (Илије Огњановића) бр. 
12. У списима је као старатељ над том трговином наведен Иштван Ленц. 
Језик: м. Л. 34 
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1163. Ф.259 39120/1944 кут. 264 Градоначелник 
Евиденција Новосађана – војника Краљевине Југославије који се као ратни 
заробљеници налазе у немачим логорима, пошто је наговештено пуштање на 
слободу тих затвореника. У списима су наведени заробљеници. 
Језик: м. Л. 23 

1164. Ф.259 39698/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник пописа који је над Фабриком чарапа „Votex“ из улице Левес (Бра-
ће Рибникара) бр. 14, извршило Министарство финансија. Поменуто је да је 
и у Фабрици „Pаx“, те свилари “Шпицер и Вермеш“, као бившим јеврејским 
фирмама, због значаја, наложен-дозвољен даљи рад под надзором. 
Језик: м. Л. 11 

1165. Ф.259 39712/1944 кут. 264 Градоначелник 
Извештај градоначелника новосадској Испостави за аграрну политику о 
величини и структури земљишта у новосадском атару (оранице, ритови и 
др.), уз податке о величини земљишта које припадници мађарске, немачке и 
осталих нација поседују у том атару. У списима се помиње да је претвара-
њем у оранице, од некадашњих 1331.12 катастарских јутара остало свега 6-8 
катастарских јутара шума. 
Језик: м. Л. 5 

1166. Ф.259 40094/1944 кут. 264 Градоначелник 
Списи из 1942. године о намераваној изградњи уметничке целине постоља са 
државном заставом (идеја је из финансијских разлога остала нереализована). 
Постављање постоља је планирано на Тргу слободе, или на северозападном 
углу зграде бивше Бановине (на последњем месту је наведен и предлог за 
постављањем споменика председнику владе). Приложене скице поменутог 
постоља је израдио Карољ Барањи. Међу списима су и 18 фотографија са 
свечаности у Будимпешти приликом посвећења државне заставе намењене 
Новом Саду (заставу је граду поклонила Фабрика телефона чији је директор 
витез Келенфи Карољ, родом из Новог Сада). У прилогу је кратка аутобио-
графија (ЦВ) будимпештанског скулптора Ковача Туранија, наведен је пода-
так да се 5. и 6. јула 1942. године у Новом Саду предвиђа конгрес и такмиче-
ње фризера, поменуто је да је капетан новосадске жандармеријске коњице са 
краја XIX и почетка XX века Гал Реже Јанош био надалеко познат по свом 
начину јахања и свом коњу Рожи. 
Језик: м. Л. 82 

1167. Ф.259 40111/1944 кут. 264 Градоначелник 
Решење којим је одобрен купопродајни уговор између овог градског начел-
ништва као продавца и удовице Маргите Реб, рођ. Заварго, из улице Левес 
(Браће Рибникара) бр. 51, као купца кућишта на Великом лиману. У прилогу 
су списи из 1938. године у вези са лицитационом продајом плацева на Ве-
ликом лиману. 
Језик: м. с. Л. 73 
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1168. Ф.259 40130/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине дечијом конфекцијом, Јевре-
јина Тибора Јеленика, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 5. У 
списима се као старатељ над том трговином помиње Јожеф Јеленик. 
Језик: м. Л. 7 

1169. Ф.259 40133/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине ручним радовима, Јеврејина 
Абрахама Мора, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 20. У спи-
сима се као старатељ над том трговином помиње Нандор Подола. 
Језик: м. Л. 10 

1170. Ф.259 40515/1944 кут. 264 Градоначелник 
Пресуда којом је Преки хонведски суд из Сегедина осудио на смрт Новоса-
ђанина Драгољуба Летића, из улице „13. априла 1941. године“ (Темеринске) 
бр. 110, због дезертерства. У пресуди је наведено сведочење резервних вој-
них официра Милоја Паланачког и Милорада Влалукина. 
Језик: м. Л. 5 

1171. Ф.259 40569/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над пекаром, Марка и Шандора Грин-
фелда, у Мађарској улици (Августа Цесарца–Данила Киша) бр. 55, односно 
у улици Фехервари (Арсе Теодоровића) бр. 1 и улици Сич Имреа (Ђорђа 
Магарашевића) бр. 15. У списима је као старатељ над тим пекарама наведен 
Јанош Гириц. 
Језик: м. Л. 7 

1172. Ф.259 40570/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Хемијског предузећа „Казеин“, јевре-
јина Шандора Адлера, у улици Крамер Шандора (Радничкој) бр. 27. У спи-
сима је као старатељ над имовином тог наведен Ласло Лауберт. 
Језик: м. Л. 8 

1173. Ф.259 40572/1944 кут. 264 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Фабрике лустера, Јеврејина Леа Холи-
чера, у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 31. Као старатељ над том фабриком 
наведен је Реже Ретфалви. 
Језик: м. Л. 14 

1174. Ф.259 40765/1944 кут. 265 Градоначелник 
Објава са обавештењем да се за 23. август планира војна вежба немачке ар-
тиљерије у подручју Ратног острва. У прилогу је скица терена предвиђеног 
за војну вежбу. У списима је наведено да ће у време трајања ове вежбе бити 
истакнуте црвено-беле заставе на згради Источне високе трговачке школе у 
Новом Саду, те на торњевима цркава у Каћу и Будисави. 
Језик: м. Л. 5 
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1175. Ф.259 40778/1944 кут. 265 Градоначелник 
Списи у предмету оснивања Средње пољопривредне школе 1941. године и 
доделе земљишта за потребе ове школе. Изградња зграде ове школе била је 
предвиђена на плацу између улице Бардоши др Ласла (Дунавске) и Томпа 
Михаља (Милоша Бајића), на простору између тадашњег Суда и Официр-
ског дома (помиње се да је ова школа 1942/43. године била привремено сме-
штена у основној школи у улици Грофа Апоњи Алберта). За смештај школске 
економије било је предвиђено земљиште између аеродрома и Пирошког (Ру-
меначког) пута, а интернат школе требало је да буде смештен у згради сиро-
тишта Марије Трандафил, али је због проблема са управом аеродрома донета 
одлука да се за ову економију доделе бивши аграрни плацеви у близини Ка-
нала, десно од Темеринског пута у близини старе стрељане (дате су скице 
поменутих локација, те имена аграрних интересената којима су пре били 
додељени поменути плацеви крај Канала). Помиње се и питање доделе зем-
љишта Школи за образовање домаћица. 
Језик: м. Л. 87 

1176. Ф.259 40887/1944 кут. 265 Градоначелник 
Записник извршеног пописа инвентара Трговине техничке опреме за мли-
нарску индустрију, Јеврејина Хенрика Сеслера, у улици Петефи Шандора 
(Железничкој-Ласла Гала) бр. 105. У списима се као старатељ над том трго-
вином помиње Јанош Киш. 
Језик: м. Л. 9 

1177. Ф.259 41445/1944 кут. 265 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над крзнаром, јеврејске власнице, су-
пруге Нетел Салоа, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 4. У 
списима се помиње да је Ференц Терек постављен за старатеља над помену-
том крзнаром. 
Језик: м. Л. 10 

1178. Ф.259 41885/1944 кут. 265 Градоначелник 
Анализа завршног рачуна овог градског начелништва за период између мар-
та 1940. и марта 1941. године. 
Језик: м. Л. 14 

1179. Ф.259 42028/1944 кут. 265 Градоначелник 
Решење којим је иницирано склапање купопродајних уговора са власницима 
плацева на Телепу. У прилогу су списи у предмету доношења одлуке о про-
даји плацева на Телепу 1920. године, затим жалба Виноградарске задруге из 
1922. године на одлуку да им се, након тридесетогодишњег закупа, 147 јута-
ра земље на Телепу, ти плацеви ставе на лицитацију, а од прихода би се гра-
дила канализациона и водоводна мрежа (помиње се да је овај случај познат 
и председнику Пашићу те министру Прибичевићу). Управник поменуте за-
друге, основане 1902. године, је Милош Жикић, а задруга је 1922. године 
имала 1230 чланова. Прилог садржи и попис власника телепских плацева из 
1922. године; планове парцелације ових плацева из 1900. године. Помиње се 
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да 1923. године на Телепу живи 1314 породица у више од 300 кућа. 
Језик: м. с. Л. 53 

1180. Ф.259 42082/1944 кут. 265 Градоначелник 
Списи у предмету одобравања модификованог Правилника Новосадске ру-
синске читаонице из Лактања улице (Војводе Бојовића) бр. 8. У прилогу је 
поменути правилник, те записник седнице ове читаонице из 1942. године, а 
наведени су и чланови руководства читаонице. 
Језик: м. Л. 50 

1181. Ф.259 42400/1944 кут. 265 Градоначелник 
Евиденција старатеља над предузећима новосадских Јевреја. 
Језик: м. Л. 4 

1182. Ф.259 42464/1944 кут. 265 Градоначелник 
Преписка у вези са достављањем овом градском начелништву података о ра-
ду различитих удружења. У списима се помиње да следећа удружења нису 
дужна доставити податке: Бачко-бодрошко удружење учитеља, новосадска 
испостава Удружења поштанских службеника и Социјално удружење мађар-
ских железничара. У прилогу је пропратни акт којим је Новосадско тениско 
удружење доставило своје податке, те образац са подацима о раду новосад-
ске испоставе Мађарског црвеног крста (броју чланова и др). 
Језик: м. Л. 13 

1183. Ф.259 42529/1944 кут. 265 Градоначелник 
Сегединска окружна војна команда обавештава Управу Левенте (соколског) 
удружења у Новом Саду о мерама које треба предузети ради спречавања по-
јаве бекства чланова Левенте удружења српске националности из Немачке. 
Језик: м. Л. 1 

1184. Ф.259 42622/1944 кут. 265 Градоначелник 
Објава са обавештењем о времену и месту одржавања уписа у основне шко-
ле деце са навршених шест година у школској 1944/45. години. У списима је 
дата евиденција територијалне поделе градских улица по школама. Школа у 
улици Атила (Словачкој) је предвиђена за образовање деце ометене у развоју. 
Језик: м. Л. 11 

1185. Ф.259 42634/1944 кут. 265 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине гвожђаре, Јеврејина Марсела Фројнда 
у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 34. Као старатељ над том имови-
ном наведен је Јанош Главач. 
Језик: м. Л. 56 

1186. Ф.259 42841/1944 кут. 265 Градоначелник 
Молба Мађарског краљевског дуванског монопола да им се дозволи изград-
ња склоништа од ваздушних напада код њиховог складишта у улици Клапка 
Ђерђа (Бранка Бајића). У прилогу су прорачун радова и пројекат поменутог 
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склоништа. У изводу из земљишне књиге за складишта поменутог монопола 
наведени су плацеви: у Доњој бари, у Иберланду, те на Каменичком (Рибар-
ском) острву. 
Језик: м. Л. 13 

1187. Ф.259 42961/1944 кут. 265 Градоначелник 
Списак лекова и опојних средстава, заплењених у Трговини лековима на 
велико д. д. „Делдрог“ (Неопланта) у улици Ракоци Ференца II (Футошки 
пут) бр. 160, а пошто о тим средствима и лековима није вођена одговарајућа 
евиденција. 
Језик: м. Л. 39 

1188. Ф.259 43129/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Фирме за производњу трака, јеврејских 
власника, Кајла и друга, у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 2. У списима се 
као старатељ, односно управник над том фирмом помиње Ђерђ Венер. 
Језик: м. Л. 23 

1189. Ф.259 43130/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Предузећа за производњу погребне 
опреме, вештачког цвећа, календара и кут. „Pax“, јеврејског власника Шандо-
ра Бека, у улици Лорантфи Жужане (Марка Миљанова) бр. 9. У списима се 
помиње да је Бек у Торонту (Канада). Дате су посебне евиденције дужника 
овог предузећа у Мађарској, Србији, Хрватској, Словенији, Америци и др. 
Као старатељ, односно управник овог предузећа наведен је др Виктор Балаж. 
Језик: м. Л. 31 

1190. Ф.259 43131/1944 кут. 266 Градоначелник 
Попис инвентара Фабрике дугмади „Еманит“, Јеврејина Армина Клајна, у 
улици Кењек (Гајевој) бр. 2. У списима су наведени радници те фабрике. 
Језик: м. Л. 24 

1191. Ф.259 43132/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Предузећа за производњу електро-тех-
ничке опреме „Аудион“, Јеврејина Миклоша Куна, у улици Алкотмањ (Пап 
Павла) бр. 2. У списима се као старатељ над тим предузећем помиње Михаљ 
Балаж, а као управник Ђула Хорват. У прилогу је мајсторско писмо Ђуле 
Хорвата. 
Језик: м. Л. 19 

1192. Ф.259 43133/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине свиларе, јеврејских власника Шпицера 
и Вермеша, у улици Ракоци Ференца II (Футошком путу) бр. 190. У списима 
су наведени нејеврејски радници ове свиларе. 
Језик: м. Л. 16 

1193. Ф.259 43260/1944 кут. 266 Градоначелник 
Списи у предмету организације службе Зеленог крста у граду у периоду из-
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међу 1942. и 1944. године. Дати су подаци о раду домова здравља на Булева-
ру Хорти Миклоша (Михајла Пупина) и у улици Хаднађ (Павлека Мишкине), 
те се предвиђа формирање сличних установа на Ченеју, Детелинари и на Сла-
ној бари. У списима је наведено и питање власништва над Дечијим штран-
дом – крај Градског штранда, у Комароми улици. У списима су наведени 
радници ове службе. 
Језик: м. Л. 39 

1194. Ф.259 43356/1944 кут. 266 Градоначелник 
Обртница немачког држављанина Хермана Гирлихса из Мађарске улице (Ав-
густа Цесарца) бр. 8, за Фабрику алата у Петефијевој улици (Железничка) 
бр. 12. У списима је попис машина које ће као власништво немачке армије, 
преко бечке филијале ове фабрике, бити допремљене у Нови Сад (вредност 
машина је око 400.000 немачких марака). Помиње се намера да ова новосадска 
фабрика (са 60 до 100 радника) производи алате за немачку војну авијацију. 
Језик: м. н. Л. 24 

1195. Ф.259 43464/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине радионице за оправку водоводних и 
електроинсталација, јеврејског власника Шандора Бренера, у улици Фитехаз 
(Ложионичкој). Као старатељ над том радионицом наведен је Иштван Зорад. 
Језик: м. Л. 7 

1196. Ф.259 43521/1944 кут. 266 Градоначелник 
Списи у предмету издавање дозволе за рад заједничкој пунионици сода-воде 
у улици Ракоци Ференца II (Јеврејска) бр. 39, наведени су власници пунио-
нице. У прилогу су: пројекат ове пунионице (аутор пројекта је инж. Пал Цо-
цек), те резултати хемијско-бактериолошке анализе воде из ове пунионице. 
Језик: м. Л. 16 

1197. Ф.259 43522/1944 кут. 266 Градоначелник 
Списи у предмету тежње за одређивањем нових локација за извесне апотеке 
(пошто је до тада већина апотека била у центру, а на периферији их није 
било). Помиње се премештање Поповићеве апотеке на Телеп, Ралетићеве на 
Видовданско насеље, а Аларгићеве на Роткварију – Детелинару. У прилогу 
је детаљни план града са означеним местима апотека (означене су још апо-
теке: Михелса, Илина, Машића, Попића, Ненадовића, Дивилда и Гросинге-
ра). Наводи се Михелсова молба за Поповићев премештај. 
Језик: м. Л. 8 

1198. Ф.259 43542/1944 кут. 266 Градоначелник 
Обртница немачког држављанина Виктора Швахула из улице Мора Ференца 
(Лазе Нанчића) бр. 25, за аутомеханичарску радионицу у улици Ракоци Фе-
ренца II (Футошкој) бр. 84. У прилогу је крштеница Швахуле, рођеног 1897. 
године у Бечу, те његова новосадска обртница из 1941. године. У списима се 
помиње да ће ову радионицу користити немачка војска. 
Језик: м. н. Л. 18 
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1199. Ф.259 43556/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Радионице за израду вештачког цвећа, 
јеврејске власнице, удовице Нине Шенк, рођ. Шер, у улици Кењек (Гајевој) 
бр. 29. У списима се као старатељ, односно управник те радионице помиње 
Иштван Бегович. 
Језик: м. Л. 11 

1200. Ф.259 43792/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине корпама и другом опремом 
за домаћинство, јеврејског власника Исака Мојзеша, у улици Бардоши др 
Ласла (Дунавска) бр. 5. У списима се као старатељ над том трговином на-
води Михаљ Балаж. 
Језик: м. Л. 11 

1201. Ф.259 44279/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над четкаром, јеврејских власника Је-
неа и Ласла Вајса, у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 20. Као старатељ над 
том четкаром наведен је Ђерђ Барачкаи. У прилогу је његово мајсторско 
писмо. 
Језик: м. Л. 11 

1202. Ф.259 44278/1944 кут. 266 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Реже Фукс извршио попис имовине Радио-
нице за израду молерских шаблона, јеврејског власника Артура Васермана, 
у Андрашијевој улици (Његошева) бр. 24. 
Језик: м. Л. 3 

1203. Ф.259 44280/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине кројачке радње, јеврејске власнице, 
супруге Беле Ајслера, у улици „13. априла 1941. године“ (Темеринска) бр. 6. 
Као старатељ над том имовином наведен је Имре Секереш. 
Језик: м. Л. 7 

1204. Ф.259 44281/1944 кут. 266 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је старатељ Јанош Бордаш извршио инвента-
рисање имовине столарске радионице Јеврејина Ласла Сабадоша. У прилогу 
је допис којим је Градско начелништво Новог Сада известило Финансијску 
управу у Сомбору да су постављени управници над бившим предузећима 
јеврејских власника. 
Језик: м. Л. 5 

1205. Ф.259 44670/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине галантеријом, бившег јевреј-
ског власника Игнаца Каделбурга, у улици „13. априла 1941. године“ (Теме-
ринска) бр. 11. У списима се као старатељ над том трговином помиње Ан-
драш Короди, односно Иштван Сернец. 
Језик: м. Л. 7 
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1206. Ф.259 44672/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Обућарске радионице, јеврејског влас-
ника Оскара Левија, у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 54. У списи-
ма се као старатељ над том радионицом помиње Јанош Бали из Поштанске 
улице бр. 9. 
Језик: м. Л. 7 

1207. Ф.259 44673/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Трговином опреме за ткање, јев-
рејских власника Иштвана Лебла и Јожефа Димтера у улици Грофа Ћана 
(Војвођанских бригада) бр. 26. У списима се као старатељ над том трговином 
помиње Ласло Плац. 
Језик: м. Л. 4 

1208. Ф.259 44674/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Обућарском радњом, јеврејског 
власника Хенрика Маутнера, у улици Адолфа Хитлера (Краља Александра- 
Народних хероја) бр. 9. У списима се као старатељ над том радњом помиње 
Маћаш Леваи. 
Језик: м. Л. 12 

1209. Ф.259 44675/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине пекаре, јеврејског власника Гезе Адлера, 
у улици Алкотмањ (Пап Павла) бр. 28. У списима се као старатељ над том 
пекаром помиње Јанош Гириц. 
Језик: м. Л. 7 

1210. Ф.259 44676/1944 кут. 266 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Парфимерије, јеврејског власника Јакоба 
Бухбиндера, у улици Ракоци Ференца II (Јеврејској) бр. 35. У списима се као 
старатељ над том парфимеријом помиње Габор Келемен. 
Језик: м. Л. 16 

1211. Ф.259 44829/1944 кут. 266 Градоначелник 
Списи у предмету доделе субвенције за потребе проширења просторија об-
даништа и женског средњошколског конвикта унутар манастира посвећеног 
Имену Наше госпе, у Андрашијевој улици (Његошева) бр. 11. Као управите-
љица овог конвикта, основаног 1878. године, наведена је Марија Фелиција 
Верни. У списима је поменуто да обданиште прима 80 деце, а да би за за-
довољење реалних потреба било потребно обезбедити смештај за око 160 
деце. 
Језик: м. Л. 12 

1212. Ф.259 44885/1944 кут. 266 Градоначелник 
Списи у предмету доделе имовине ликвидираних друштава – Лиге за борбу 
против туберкулозе и Уније за заштиту деце – сомборској Болници за плућ-
не болести, односно новосадској испостави Државног здравственог савеза. У 
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прилогу је попис имовине поменутих ликвидираних друштава. 
Језик: м. Л. 35 

1213. Ф.259 44897/1944 кут. 266 Градоначелник 
Евиденција инжењера у служби овог градског начелништва. Наведени су: 
Данијел Сагмајстер (од 1927. године у служби овог начелништва), Шандор 
Шумахер (од 1941. године) и Милутин Татић (од 1932. године). 
Језик: м. Л. 2 

1214. Ф.259 44989/1944 кут. 266 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је старатељ др Ласло Марјаи Сабо из Петефи-
јеве (Железничке) улице бр. 30, извршио попис имовине модистичке радње 
„Ева“, јеврејског власника Ернеа Бреслауера. 
Језик: м. Л. 4 

1215. Ф.259 45018/1944 кут. 266 Градоначелник 
Објава о завођењу полицијског часа за грађанство, односно о ограничавању 
радног времена јавних локала. 
Језик: м. Л. 2 

1216. Ф.259 45198/1944 кут. 266 Градоначелник 
Обртница Нандора Подола из улице Петефи Шандора (Железничке-Ласла 
Гала) бр. 74, за парфимерију. У списима се помиње да је Подола још у време 
Краљевине Југославије био руководилац Омладинског одсека удружења Цен-
трално католичко коло, те податак да је именовани децембра 1942. године у 
Будимпешти похађао курс Академије националне заштите, у својству члана 
омладинског руководства ДМКСз-а (Културног савеза Јужне области). 
Језик: м. Л. 5 

1217. Ф.259 45261/1944 кут. 266 Градоначелник 
Евиденција десет пекара које, с обзиром на своју важност, међу укупно 58 
новосадских пекара, Занатско удружење града и околине предлаже да се 
прогласе војним предузећима. Наведене су пекаре: Лајоша Бикадија, Ивана 
Богнара, Јаноша Газдага, Јаноша Гирица, Јаноша Геба, Иштвана Хајду, Ер-
неа Курлеа, Режеа Курлеа, Богдана Возаревића и Јована Ђорђевића. (Дати 
су подаци о капацитетима, броју упослених радника, броју пећи и адресама 
тих пекара). 
Језик: м. Л. 7 

1218. Ф.259 45671/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа инвентара модистичке радње, јеврејске власни-
це Магдолне Бергер, на Булевару Хорти Миклоша (улици Модене) бр. 2. У 
списима је као старатељ над том радњом наведен Адам Хелд. 
Језик: м. Л. 6 

1219. Ф.259 45674/1944 кут. 267 Градоначелник 
Решење са констацијом да је Ђула Берец извршио попис имовине Трговине 
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модном робом, јеврејског власника Имреа Кертеса, у Мусолинијевој улици 
(Змај Јовина) бр. 30. У списима се помиње молба Иштвана Пашкоа да му се 
додели имовина Кертесове трговине на горепоменутој адреси, односно у 
улици Кашаи (Владислава Каћанског) бр. 34. 
Језик: м. Л. 5 

1220. Ф.259 45675/1944 кут. 267 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Јанош Офенбахер извршио попис имовине 
радионице за израду стезника, јеврејске власнице Олге Тишма, рођ. Милер, 
у улици Андраши Ђуле (Његошева) бр. 24. У прилогу је поменути попис. 
Језик: м. Л. 6 

1221. Ф.259 45676/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Кројачке радионице, јеврејског власни-
ка Золтана Вајснера, у Мусолинијевој улици (Змај Јовина) бр. 19. У списима 
се као старатељ над том радионицом помиње Ласло Макра. 
Језик: м. Л. 7 

1222. Ф.259 45677/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине галантеријом, јеврејске влас-
нице Ибоје Секељ рођ. Гринбергер, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни 
трг) бр. 7. У списима се као старатељ над том трговином помиње Пап 
Андраш. 
Језик: м. Л. 11 

1223. Ф.259 45678/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Превозничке фирме, јеврејске власни-
це, супруге Лајоша Шаламона, у улици Хусар (Симе Матавуља) бр. 1. Као 
старатељ над том фирмом наведен је Шимон Палашти. 
Језик: м. Л. 5 

1224. Ф.259 45943/1944 кут. 267 Градоначелник 
Попис имовине аутомеханичарске радионице, власника Јаноша Хонека и Јев-
рејина Маркуса Бредера, у улици Кемењ Жигмонда (Јована Цвијића) бр. 42. 
У списима се као старатељ над том радионицом помиње Миклош Хаберзак. 
Језик: м. Л. 10 

1225. Ф.259 45947/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине електро опремом, јеврејског 
власника Миклоша Крауса, у улици Ракоци Ференца II (Позоришном тргу) 
бр. 14. У списима се као старатељ над том трговином помиње Антон Розир. 
Језик: м. Л. 13 

1226. Ф.259 45948/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине старим гвожђем, јеврејског 
власника Беле Вајса, у улици Дамјаничевој (Тургењевој) бр. 13. Као стара-
тељ над том трговином помиње се Јожеф Фаркаш. У списима је наведено да 
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ова трговина има потраживања од смедеревске фабрике „Сартид“. 
Језик: м. Л. 6 

1227. Ф.259 46167/1944 кут. 267 Градоначелник 
Позиви (неуручени) за пријављивање у немачке СС редове, у месту Јанош-
халма за следеће Новосађане: Јакоба Вагнера са Булевара Хорти Миклоша 
(Михајла Пупина) бр. 23; Мартина Хирша из Сабаткаи (Кисачке) улице бр. 
3; Косту Вашковића из улице Арањ Јаноша (Масарикове) бр. 1; др Дезидера 
Анауа, из улице Адолфа Хитлера (Краља Александра-Народних хероја); 
Иштвана Лебара из Арпад улице (Бранимира Ћосића) бр. 31; Јожефа Пуха 
из улице Силађи Ержебет (Станоја Главаша); те за Јохана Вилда. 
Језик: м. Л. 8 

1228. Ф.259 46283/1944 кут. 267 Градоначелник 
Списи у предмету ликвидације Удружења кућевласника и земљопоседника 
из Мусолинијеве улице (Змај Јовине) бр. 7. У прилогу је Правилник овог 
удружења (основаног 1937. године), а у списима су наведени и чланови ру-
ководства. 
Језик: м. Л. 101 

1229. Ф.259 46284/1944 кут. 267 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања молбе Реформатске читаонице да јој се дозво-
ли даљи рад. У списима се као активисти ове читаонице, основане 1934. го-
дине, помињу Лајош Хорват и професор Ласло Кадар. 
Језик: м. Л. 15 

1230. Ф.259 46647/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Радионицом за производњу хемиј-
ских производа, јеврејског власника Дежеа Берковича, у Сегединској улици 
(Петра Кочића) бр. 1. У списима се као старатељ над том радионицом по-
миње Иштван Бактаи. 
Језик: м. Л. 11 

1231. Ф.259 46648/1944 кут. 267 Градоначелник 
Решење да се, након извршеног пописа имовине Предузећа за производњу 
робе од бакелита „Арборит“, Јеврејина Јозефа Бухсбаума, чешког државља-
нина, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 21, ова имовина, 
преко старатеља Јаноша Клипела, изда новоименованом управнику тог пре-
дузећа (које има 32 радника) Деже Лену. У прилогу је тај попис, те Ленова 
радна књижица. Лен је, између осталог, до тада био пословођа сличног пре-
дузећа у Пештанској улици (Фрушкогорска) бр. 6/а. 
Језик: м. Л. 37 

1232. Ф.259 46720/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник изврешеног пописа имовине Графичког завода „Пилишер и друг“, јев-
рејског власника Јожефа Пилишера, у улици Петефи Шандора (Железничкој) 
бр. 20. У списима се као старатељ над тим предузећем помиње Ђерђ Дирбек. 
Језик: м. Л. 9 
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1233. Ф.259 46721/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Предузећем за производњу трака и 
ремена „Кајл и друг“, јеврејског власника Шандора Кајла, у улици Алкотмањ 
(Пап Павла) бр. 4. У списима се као старатељ над тим предузећем помиње 
Ђерђ Венер. 
Језик: м. Л. 6 

1234. Ф.259 46722/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Парфимеријом, јеврејске власнице 
Матилде Кон, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 9. Као стара-
тељ над том парфимеријом наведен је Иштван Вербанец. 
Језик: м. Л. 16 

1235. Ф.259 46931/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине зачинима на велико, јевреј-
ског власника Дежеа Вертхајма, у улици Кошут Лајоша (Милетићевој) бр. 
48. У списима се као старатељ над том трговином помиње др Ласло Марјаи 
Сабо. 
Језик: м. Л. 8 

1236. Ф.259 46932/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Папирницом-књижаром, јеврејског 
власника Жигмонда Шмолка, на Орсагзасло тргу (Трг слободе) бр. 4. Као 
старатељ над том трговином наведен је др Ласло Марјаи Сабо. 
Језик: м. Л. 22 

1237. Ф.259 47040/1944 кут. 267 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе за рад Новосадској ливници са фабри-
ком машина и металне робе, инж. Шандора Кертеса, на Великом лиману. У 
прилогу је пројекат поменутих Кертесових индустријских постројења (аутор 
пројекта је инж. Пал Цоцек). 
Језик: м. Л. 22 

1238. Ф.259 47071/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник пописа имовине над Фабриком тепиха „Брајнер и друг“, у улици 
Вербеци Иштвана (Стражиловској) бр. 31. Као старатељ, управник и потен-
цијални нови власник те фабрике наведен је Иван Колар. У прилогу је спи-
сак од 39 радника ове фабрике. Помиње се пријава против Режеа Брајнера, 
пошто није носио обавезну жуту јеврејску траку, те чињеница да је Брајнер 
17. VI 1944. депортован. 
Језик: м. Л. 22 

1239. Ф.259 47073/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Парфимерије, јеврејског власника 
Жигмонда Лукачa на Орсагзасло тргу (Трг слободе) бр. 4. Као старатељ над 
том парфимеријом поменут је Нандор Подола. 
Језик: м. Л. 30 
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1240. Ф.259 47074/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Фабриком чарапа „Votex“, јевреј-
ских власника Оскара, Иштвана и др Тибора Шосбергера, у Левес улици 
(Браће Рибникара) бр. 14. Као старатељ над том фабриком наведен је др 
Ласло Марјаи Сабо, а као управник – др Михаљ Сабо. 
Језик: м. Л. 38 

1241. Ф.259 47075/1944 кут. 267 Градоначелник 
Решење са констатацијом да је Лајош Гашпар именован за старатеља над 
млином, јеврејске власнице Розалије Шефер рођ. Робичек, на Пирошком 
(Руменачком) путу. 
Језик: м. Л. 3 

1242. Ф.259 47076/1944 кут. 267 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине над Фотографском радњом, јеврејског 
власника Eмила Мошковић, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) бр. 
24. У списима се као старатељ над том радњом помиње Геза Вецл. 
Језик: м. Л. 10 

1243. Ф.259 47117/1944 кут. 268 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је одобрен правил-
ник рада Учитељског конвикта Српске православне цркве. У прилогу је поме-
нути правилник. У списима су наведени чланови руководства овог конвикта. 
Језик: м. Л. 16 

1244. Ф.259 47214/1944 кут. 268 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине техничком робом, Јеврејина 
Беле Вадаса, на Ержебет тргу (Трг младенаца) бр. 6. У списима се као стара-
тељ над том трговином помиње Реже Ертл. 
Језик: м. Л. 56 

1245. Ф.259 47230/1944 кут. 268 Градоначелник 
Списи у предмету издавања дозволе за рад новосадској испостави Удруже-
ња продаваца дувана. У прилогу је правилник тог удружења, те записник са 
седнице ове испоставе из 1942. године. У списима се за благајника Славка 
Романовића, наводи да је у милицијским евиденцијама Краљевине Југосла-
вије убележен као комуниста. Наведени су чланови председништва ове ис-
поставе. Међу списима је и списак продаваца дувана са наведеним адресама 
њихових трафика. 
Језик: м. Л. 60 

1246. Ф.259 47276/1944 кут. 268 Градоначелник 
Списи око утврђивања од 1942. године месечних примања циганских војво-
да за циганско насеље на Сланој бари и крај Суботичког пута. За прво на-
сеље војводе су Павле Јовановић и Слободан Димитров, а за друго насеље 
као војводе су наведени Ференц Чонка и Ференц Оршош, односно, касније 
је уместо последњег изабран Миклош Киш. Након Димитровљевог одвођења 
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на принудни рад 1944. године, на његово место је постављен Иван Слежар. 
У списима је наведен опис дужности ових војвода. 
Језик: м. Л. 10 

1247. Ф.259 47433/1944 кут. 268 Градоначелник 
Списи у предмету разматрања молбе Хемијске индустрије „Рајман Вален-
тин“ у Пирошкој (Руменачкој-Краља Петра) улици бр. 138, да јој се дозволи 
производња туткала, помиње се да ова фабрика упошљава 30-50 радника. У 
прилогу је Рајманова обртница из 1943. године, те план ове фабрике. 
Језик: м. Л. 28 

1248. Ф.259 47445/1944 кут. 268 Градоначелник 
Министарство унутрашњих послова издаје решење којим је усвојен правил-
ник рада Новосадског ловачког удружења „Нимрод“. У прилогу је поменути 
правилник те записник са седнице овог удружења од маја 1943. године. На-
ведени су чланови руководства овог удружења. 
Језик: м. Л. 22 

1249. Ф.259 47457/1944 кут. 268 Градоначелник 
Записник извршеног пописа имовине Трговине металним намештајем, Јевре-
јина Лајош Најзера, у Мусолинијевој улици (Змај Јовиној) бр. 23. У списима 
се као старатељ над том трговином помиње Јожеф Фаркаш. Међу списима је 
и једно од ранијих решења по ком је Фаркаш био разрешен дужности, а по-
што је Најзер, наводно, још 1942. године затворио своју трговину у улици 
Петефи Шандора (Железничкој) бр. 20. 
Језик: м. Л. 6 

1250. Ф.259 47643/1944 кут. 268 Градоначелник 
Списи у предмету издавања у закуп маневарских-ускотрачних локомотива, 
које су у власништву овог градског начелништва, Војној команди за изград-
њу аеродрома у Сокољију-Пештанској жупанији. Помињу се четири локомо-
тиве и основни технички подаци тих локомотива. 
Језик: м. Л. 15 

1251. Ф.259 48122/1944 кут. 268 Градоначелник 
Градско начелништво Новог Сада доставља сегединској Трговачкој и занат-
ској комори податке у предмету решавања молбе фабрике „Аеромеханика“, 
из Пирошке улице (Руменачка–Краља Петра) бр. 99, да јој се дозволи про-
ширење производне делатности. Као сувласници те фабрике помињу се Ми-
лорад Матејић из Новог Сада и Хенрик Трунквалтер из Будимпеште (послед-
њи има намеру да откупи читаву фабрику). Наведено је 150 запослених 
радника у фабрици, односно укупно 700 запослених и коопераната. 
Језик: м. Л. 7 

1252. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Списи у предмету изградње склоништа од ваздушних напада испод биоско-
па Немзети (Народни – Аполо) на Орсагзасло тргу (Трг слободе) бр. 6. У при-
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логу је план тог склоништа (план израдио инж. Пал Цоцек). 
Језик: м. Л. 4 

1253. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Списи у предмету изградње склоништа од ваздушних напада у згради хоте-
ла „Сабадшаг“ (Слобода), власника Ђорђа Дунђерског, на Орсагзасло тргу 
(Трг слободе) бр. 7. У прилогу је ситуациони план склоништа. 
Језик: м. Л. 9 

1254. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Употребна дозвола за склониште од ваздуштних напада у кући која је влас-
ништво Словачке евангелистичке цркве у улици Грофа Чаки Иштвана (Ми-
рослава Антића) бр. 11. У прилогу је статички прорачун и план тог склони-
шта (израдио га је инж. Ђорђе Табаковић). 
Језик: м. Л. 3 

1255. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Решење којијм је дозвољена изградња склоништа од ваздушних напада у 
кући инж. Имре Гутмана у улици Хермана Геринга (Васе Стајића) бр. 5. У 
прилогу је статички прорачун и план те куће (план израдио инж. Емил Санто). 
Језик: м. Л. 3 

1256. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола за склониште од ваздушних напада у кући супруге др 
Александра Моча, на углу Јокаи Мора (Светозара Марковића) и Грчкошкол-
ске улице. У прилогу је план склоништа (аутор плана је инж. Ђорђе Табако-
вић). 
Језик: м. Л. 3 

1257. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Употребна дозвола за склониште од ваздушних напада у кући Николе Танур-
џића у улици Јокаи Мора (Пашићевој) бр. 19. У прилогу је план тог склони-
шта (аутор плана је инж. Ђорђе Табаковић). 
Језик: м. Л. 3 

1258. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Решење којим је дозвољена изградња склоништа од ваздушних напада у ку-
ћи Српског женског добротворног друштва (основаног 1880. године), на Буза 
тргу (Трг Светозара Марковића) бр. 20. У прилогу је статички прорачун и 
план тог склоништа (аутор плана је инж. Лазар Недељков). 
Језик: м. Л. 4 

1259. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
План склоништа од ваздушних напада у кући која је власништво Матице 
српске, на Буза тргу (Трг Светозара Марковића) бр. 8. У прилогу је план тог 
склоништа (аутор плана је инж. Ђорђе Табаковић). 
Језик: м. Л. 1 
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1260. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Решење којим је 1942. године дозвољена изградња склоништа од ваздушних 
напада у кући др Бранка Николића у улици Петефи Шандора (Железничка) 
бр. 1. У прилогу је статички прорачун и план овог склоништа (аутор плана је 
инж. Никола Плавшић). Међу списима је и скица подрумских просторија у 
згради Народне банке, у Железничкој улици бр. 3. 
Језик: м. Л. 5 

1261. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Решење којим је 1943. године дозвољена изградња склоништа од ваздушних 
напада у троспратној кући др Светозара Поштића, у улици Петефи Шандора 
(Железничкој) бр. 4. У прилогу је статички прорачун и план тог склоништа 
(аутор плана је инж. Оскар Паквор). 
Језик: м. Л. 4 

1262. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
План склоништа у кући адвоката др Јована Латинчића у улици Петефи Шан-
дора (Железничкој) бр. 17. Аутор плана је инж. Ђорђе Табаковић. 
Језик: м. Л. 1 

1263. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска и употребна дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних 
напада у кући Дејана Богдановића, у улици Петефи Шандора (Железничкој) 
бр. 42. У прилогу је план тог склоништа (аутор плана је Михаљ Бедеч из Бу-
димпеште). 
Језик: м. Л. 3 

1264. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Употребна дозвола из 1944. године за склониште од ваздушних напада на 
плацу Фабрике стакла „Алба“, у улици Петефи Шандора (Железничкој) бр. 
51-53. У прилогу је план тог склоништа (аутор плана је Јанош Хајнц). У спи-
сима је накнадна напомена из 1948. године да је приликом прављења нове 
зграде на том месту поменуто склониште порушено. 
Језик: м. с. Л. 8 

1265. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних напада у 
кући Немачке централне пољопривредне задруге „Аграриа“ у улици Петефи 
Шандора (Ласла Гала) бр. 98. У прилогу је статички прорачун и план тог 
склоништа (аутор плана је инж. Оскар Паквор). 
Језик: м. Л. 4 

1266. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних напада у 
кући (гостионици „Бела лађа”) Ђорђа Зурковића, у Андрашијевој (Његоше-
вој) улици бр. 5. У прилогу је статички прорачун и план тог склоништа (ау-
тор плана је инж. Лазар Недељков). 
Језик: м. с. Л. 4 
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1267. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних напада у 
троспратној згради која је власништво Римокатоличке црквене општине, у 
Католичкој порти бр. 2-4 (зграда која излази на улице Мите Ружића и Лазе 
Телечког). 
Језик: м. с. Л. 6 

1268. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1942. године за склониште од ваздушних напада у 
кући др Стевана Адамовића, у улици Ракоци Ференца II (Позоришни трг) 
бр. 2. У прилогу је статички прорачун и план за то склониште (аутор плана 
је инж. Михаљ Бедеч из Будимпеште). 
Језик: м. с. Л. 6 

1269. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних напада у 
кући Шандора Нађа, у којој је иначе смештено представништво београдске 
пиваре Вајферт у Успенској улици бр. 7. У прилогу су статички прорачун и 
план овог склоништа. (Аутор плана је инж. Лазар Недељков). 
Језик: м. Л. 3 

1270. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1944. године за склониште од ваздушних напада у 
кући Николе Танурџића, на Булевару Хорти Миклоша (Модене) бр. 1 – Та-
нурџићевој палати. У прилогу су статички прорачун и план тог склоништа 
(аутор плана је инж. Ђорђе Табаковић). 
Језик: м. Л. 5 

1271. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1943. године за склониште од ваздушних напада у 
згради инж. Данијела Каћанског, на Булевару Хорти Миклоша (Михајла 
Пупина) бр. 15. У прилогу је статички прорачун и план овог склоништа 
(аутор плана је инж. Емил Санто). 
Језик: м. Л. 4 

1272. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1944. године за склониште од ваздушних напада у 
згради Радничке коморе на Булевару Хорти Миклоша (Михајла Пупина) бр. 
18. (Дозвола је издата Окружној благајни Државне установе за социјално 
осигурање). У прилогу је статички прорачун и план тог склоништа (аутор 
плана је Феликс Сенткути). 
Језик: м. Л. 6 

1273. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола за склониште од ваздушних напада у згради Задужбине 
Марије Трандафил на углу Буза трга (Трг Светозара Марковића) и улице 
Ирињи Јаноша (Матице српске). У прилогу је план тог склоништа (аутор 
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плана је инж. Пал Цоцек). 
Језик: м. Л. 3 

1274. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска и употребна дозвола из 1943. године за склониште од ваздуш-
них напада у кругу електричне централе Новосадског електричног дд-а. У 
прилогу је статички прорачун и план тог склоништа (пројектовање и изград-
ња је поверена грађевинском предузећу Мартин Динер, из Будимпеште). 
Језик: м. Л. 13 

1275. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Пројекти склоништа од ваздушних напада у градској кући. 
Језик: м. с. Л. 3 

1276. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Грађевинска дозвола из 1944. године за склониште од ваздушних напада у 
згради Удружења трговачке омладине, на Булевару Хорти Миклоша (Михај-
ла Пупина) бр. 7. У прилогу је статички прорачун и план тог склоништа (ау-
тор плана је Феликс Сенткути). 
Језик: м. Л. 9 

1277. Ф.259 /1944 кут. 270 Пројекти за склоништа по улицама 
Статички прорачун и пројекти за склониште од ваздушних напада у згради 
бивше Бановине. У списима се помиње да је у тој згради смештена Источна 
висока трговачка школа. Аутор пројекта је инж. Јанош Хајнц, а прорачун је 
израдио инж. Ђорђе Табаковић. На полеђини списа је накнадна напомена да 
је склониште разрушено. 
Језик: м. Л. 5 

1278. Ф.259 147/1944 кут. 271 Управни одбор 
Месечни извештаји сомборске службе за државну изградњу о стању путева 
и радовима на њиховом одржавању у подручју које је под управом Градског 
начелства Слободног краљевског града Новог Сада. 
Језик: м. Л. 12 

1279. Ф.259 168/1944 кут. 271 Управни одбор 
Месечни градоначелникови извештаји овом управном одбору од априла до 
јула 1944. године: о раду јавних градских предузећа (због недостатка гума 
12. априла је укинут аутобуски саобраћај), формирању привремене болнице 
заштићене од бомбардовања са 160 лежајева, радовима у Градском мајуру, 
забрани излажења листа „Илустрована недеља“, почетку изградње моста 
преко Канала и др. (Помиње се терористичка-диверзантска акција 7. августа 
у којој је погинуло 14 а рањено 26 особа). 
Језик: м. Л. 35 

1280. Ф.259 177/1944 кут. 271 Управни одбор 
Записници са седница овог управног одбора у периоду јануар-август. Поми-
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ње се: да у граду постоји 67 јавних чесми, да је у фебруару превоз обављао 
само један аутобус Јавног градског превоза, потреба за отварањем апотеке 
на Телепу, чињеница да је телепска омладина само формално добила спорт-
ски терен и др. 
Језик: м. Л. 23 

1281. Ф.259 188/1944 кут. 271 Управни одбор 
Извештаји о пословању Градског сирочадског стола у 1943. и 1944. години. 
(Дати су подаци о броју ванбрачно рођене, напуштене, усвојене деце и др.) 
У списима се као службеници ове институције помињу: др Јанош Иљеш, др 
Иштван Нађ, Милош Јанкулов, Миклош Лебхерц и Шандор Лех. 
Језик: м. Л. 11 

1282. Ф.259/1944 б.б. кут. 272 Управни одбор 
Напоредни подаци пописа становништва Новог Сада из 1941. (56.197 ста-
новника) и 1944. године (40.163 становника). Дати су подаци о националној 
припадности и вероисповести становника. У списима из 1944. године је на-
ведено 341 Рома, девет Француза, два Енглеза, један Јерменин и др. 
Језик: м. Л. 5 

1283. Ф.259 91/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа (непотпуни) чије је личне картоне (ратне распореде) овом од-
секу доставила Градска поштанска управа. 
Језик: м. Л. 1 

1284. Ф.259 123/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Пропратни акт којим је овај одсек доставио шећерани Пољопривредног 
предузећа д. д. из Мезехеђеша податке о, ратним распоредом додељеним тој 
шећерани, радницима из Новог Сада. 
Језик: м. Л. 5 

1285. Ф.259 140/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 50 новосадских бравара и стругара који су добили војни позив да се 
јаве на рад у Дунавску фабрику авиона у месту Хортилигет. У прилогу је, 
између осталог, писмо хонведа Милана Михајловића његовој мајци Јелени. 
Језик: м. Л. 9 

1286. Ф.259 166/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доставила 
Фабрика металне робе и машина „Аеромеханика“. 
Језик: м. Л. 1 

1287. Ф.259 174/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доставила 
Државна железница - станица Васкапу (Гвоздена капија). 
Језик: м. Л. 1 
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1288. Ф.259 185/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 324 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку до-
ставила Државна железница-Одељење за посебни транспорт. 
Језик: м. Л. 10 

1289. Ф.259 222/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Градска штедио-
ница. 
Језик: м. Л. 1 

1290. Ф.259 256/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 37 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Новосадска фабрика алата и гвоздене робе. 
Језик: м. Л. 1 

1291. Ф.259 272/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 54 новосадских радника (углавном металске струке), који су упућени 
на рад у Челичану „Вајс Манфред“ на Чепелу. У списима се између осталог 
помиње да је Радивој Ковачевић на одслужењу казне у затвору, те да је Ја-
нош Хинтерзех побегао у Београд и наводно служи у редовима немачке вој-
ске. У прилогу су радни распореди за Хинтерзеха и Маркус Бредера. 
Језик: м. Л. 19 

1292. Ф.259 278/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 15 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вило Бродарско и грађевинско предузеће, власника инж. Ференц Чонка. 
Језик: м. Л. 1 

1293. Ф.259 304/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак оспособљених телеграфисткиња за које је сегедински окружни од-
бор Женске добровољне хонведске радне службе тражио од овог одсека да 
им се издају ратни радни распореди. 
Језик: м. Л. 4 

1294. Ф.259 336/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 20 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вило Новосадско електрично д. д. 
Језик: м. Л. 1 

1295. Ф.259 337/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 36 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вило Одељење трамвајског саобраћаја при Новосадском електричном д. д-у. 
Језик: м. Л. 2 

1296. Ф.259 340/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 15 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Источна висо-
ка трговачка школа. 
Језик: м. Л. 1 



 218 

1297. Ф.259 454/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 33 особе чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Команда милиције места Лева. 
Језик: м. Л. 1 

1298. Ф.259 503/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 25 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Новосадска 
фабрика кабела д. д. 
Језик: м. Л. 1 

1299. Ф.259 535/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 68 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Новосадска 
фабрика алата и металне робе. 
Језик: м. Л. 1 

1300. Ф.259 536/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 12 особа чије је личне картоне овом одсеку доставио Парни млин д. 
д. „Фајт Балтазар“. 
Језик: м. Л. 2 

1301. Ф.259 537/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 11 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Прва јужна 
фабрика зубарске опреме „Драграф“. 
Језик: м. Л. 1 

1302. Ф.259 538/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 13 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Фарбара тек-
стила-Омниколор „Шуј и син“. 
Језик: м. Л. 1 

1303. Ф.259 544/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 250 особа (милиционера) чије је личне картоне (ратне распореде) 
овом одсеку доставила Команда милиције. 
Језик: м. Л. 14 

1304. Ф.259 547/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак преко 50 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку 
доставила Новосадска фабрика емајлиране и гвоздене робе д. д. 
Језик: м. Л. 4 

1305. Ф.259 582/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 23 особе чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Другостепена просветна управа из Новог Сада. 
Језик: м. Л. 1 

1306. Ф.259 637/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Новосадски одсек за евиденцију становништва моли Министарство финан-
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сија да се разреше дужности Новосађани који су у 1943/44. години били заду-
жени радном обавезом у фабрикама у: Будимпешти, Ђуру, Сегедину, Диош-
ђеру и Хортивару. 
Језик: м. Л. 13 

1307. Ф.259 777/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 23 новосадска инсталатера, бравара и стругара, које је Државна бер-
за рада на војни рад распоредила у Индустрију боксита у месту Алмашфи-
зито (Almásfüzitő). 
Језик: м. Л. 7 

1308. Ф.259 793/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Д. Д. „Камендин“ извештава овај одсек о достављању личних картона (рат-
них распореда) Ивана Петрушића и Ференца Лехоцког. У прилогу је лични 
картон ветеринара Петрушића – иначе директора овог д. д-а. 
Језик: м. Л. 4 

1309. Ф.259 1017/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Логор из Бачке Тополе доставља овом одсеку списак преко 170 новосадских 
Јевреја који су депортовани на рад у Немачку. 
Језик: м. Л. 43 

1310. Ф.259 1075/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 77 радника Бродарског и грађевинарског предузећа, власника инж. 
Ференца Чонке. Поменуто предузеће је 28. априла стављено под војну управу. 
Језик: м. Л. 5 

1311. Ф.259 1087/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Спискови особа који су као возачи, кочијаши, или као будући полазници 
возачког курса, стављени на располагање немачкој војсци. Као војни радни 
обвезници, до тада распоређени у Кечкемету, помињу се: Илија Бјелобаба, 
Душан Бајић, Бранко Панић, Карло Цвејић, Антон Бучић и Марко Бајић. У 
списима је као место јављања двадесет кочијаша наведен Футог (24. јуна). 
Језик: м. Л. 21 

1312. Ф.259 1105/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак средњошколаца који су послати на рад у новосадску пошту. 
Језик: м. Л. 6 

1313. Ф.259 1135/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа које су војним распоредом додељене Новосадском електрич-
ном д. д-у за физичке радове. 
Језик: м. Л. 5 

1314. Ф.259 1139/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 15 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вило новосадско Краљевско тужилаштво. 
Језик: м. Л. 2 
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1315. Ф.259 1176/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 23 новосадска радника (већином бравара), ратним распоредом упу-
ћених на рад у Индустрију авиона, у близини Будимпеште. 
Језик: м. Л. 4 

1316. Ф.259 1307/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 212 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку до-
ставило Новосадско електрично д. д. 
Језик: м. Л. 10 

1317. Ф.259 1177/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 61 новосадских пружних радника који су ратним радним распоредом 
послати у службу суботичке испоставе Државних железница. 
Језик: м. Л. 9 

1318. Ф.259 1206/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 8 радника за које је Бачка трговачка банка д. д. доставила овом одсе-
ку личне картоне (ратне распореде). 
Језик: м. Л. 2 

1319. Ф.259 1207/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 27 радника чије је личне картоне (радне распореде) овом одсеку до-
ставила новосадска финансијска инспекција. 
Језик: м. Л. 1 

1320. Ф.259 1211/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак преко 38 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку 
доставио Новосадски срески суд. 
Језик: м. Л. 2 

1321. Ф.259 1217/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 10 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила новосадска Царинска управа. 
Језик: м. Л. 1 

1322. Ф.259 1218/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 16 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила новосадска Хидроинжењеријска управа. 
Језик: м. Л. 1 

1323. Ф.259 1242/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 18 новосадских средњошколаца који су упућени на рад на сомбор-
ски аеродром. 
Језик: м. Л. 10 

1324. Ф.259 1252/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 11 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
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вила Мађарска народна банка из Будимпеште. 
Језик: м. Л. 1 

1325. Ф.259 1273/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доставила 
Државна болница. 
Језик: м. Л. 1 

1326. Ф.259 1282/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 37 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Пореска управа. 
Језик: м. Л. 1 

1327. Ф.259 1293/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 122 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку до-
ставила Фабрика теста „Франц Лајош (Лудвиг) и синови“. 
Језик: м. Л. 4 

1328. Ф.259 1295/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 23 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Јавно градско предузеће-Циглана. 
Језик: м. Л. 1 

1329. Ф.259 1297/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 76 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Новосадска фабрика вијака и гвоздене робе. 
Језик: м. Л. 3 

1330. Ф.259 1301/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 61 особе чије је личне картоне (војне распореде) овом одсеку доста-
вила Фабрика сапуна „Албус“. 
Језик: м. Л. 2 

1331. Ф.259 1303/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доставила 
Фабрика акумулатора и електрично д. д. из Будимпеште. 
Језик: м. Л. 1 

1332. Ф.259 1305/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 77 особа чије је личне картоне овом одсеку доставила Фабрика ме-
талне робе и машина „Аеромеханика“. 
Језик: м. Л. 5 

1333. Ф.259 1308/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак преко 100 радника чије је личне картоне (ратне распореде) овом 
одсеку доставила Фабрика жице, жичане и металне робе „Браћа Крамер“. 
Језик: м. Л. 3 
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1334. Ф.259 1310/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 143 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вило Новосадско електрично-Одељење трамвајског превоза. 
Језик: м. Л. 7 

1335. Ф.259 1325/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Обавештења овом одсеку: да је расформиран депортациони логор у Бачкој 
Тополи, да су на том месту немачке СС јединице организовале концентра-
циони логор, да су затвореници дотадашњег депортационог логора пребаче-
ни у логор у Кањижи (у Мађарској), као и да се документација о раду поме-
нутог расформираног логора налази у Команди милиције у Суботици. 
Језик: м. Л. 1 

1336. Ф.259 1326/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 14 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Фабрика конзерви „Кулпин“. 
Језик: м. Л. 1 

1337. Ф.259 1368/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 22 особе чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила новосадска Лучка капетанија. 
Језик: м. Л. 1 

1338. Ф.259 1377/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Новосадски одсек за евиденцију становника извештава Команду радног шта-
ба бр. 653 у Сомбору о броју новосадских становника, те о броју мушкараца 
и жена, старости између 14 и 70 година. 
Језик: м. Л. 2 

1339. Ф.259 1378/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак електричара који су 30. августа мобилисани на рад у АЕГ унију - Ма-
ђарско електрично д. д. у Будимпешти. 
Језик: м. Л. 14 

1340. Ф.259 1419/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 17 особа чије је личне картоне (ратне распореде) овом одсеку доста-
вила Државна новинарска комора. 
Језик: м. Л. 1 

1341. Ф.259 1433/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Записник изјаве поручника Јожеф Пентека, као заповедника ђачке радне 
чете новосадске Источне високе трговачке школе, са констатацијом да су 
чланови ове чете стигли на одредиште у Нови Сад. У списима су наведени 
чланови ове чете. 
Језик: м. Л. 1 
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1342. Ф.259 1460/1944 кут. 280 Уред о кретању становништва 
Новосадски Одсек за евиденцију становника извештава Пету окружну хон-
ведску команду у Сегедину о новосадским Јеврејима који су из бачкотопол-
ског депортационог логора послати на рад у Немачку, односно о онима од 
њих о којима није вођена евиденција код горепоменутог одсека. 
Језик: м. Л. 3 

1343. Ф.259/ 1944 б.б. кут. 280 Уред о кретању становништва 
Списак 60 особа чије је личне картоне доставила Окружна социјална уста-
нова (ОТИ). У списима су: др Павле Борота, др Урош Чаковац, др Стојанка 
Иванчевић-Чудић, др Антон Џинић и други. 
Језик: м. Л. 3 

1344. Ф. 259/1941-1944. кут. 283-288 Рачуноводство 
Картони од А до Ш са подацима о службовању радника овог градског на-
челства. 
Језик:  м. Л. 601 

1345. Ф.259 /1944 кут. 288 Рачуноводство 
Картони службеника задужених старатељством над јеврејским некретнина-
ма (дате су адресе некретнина, имена власника истих, вредност тих некрет-
нина и др.). 
Језик: м. Л. 38 

1346. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Јануарски платни спискови службеника одељења и установа у саставу овог 
градског начелништва. 
Језик: м. Л. 39 

1347. Ф.259 /1944 кут. 292. Рачуноводство 
Фебруарски платни спискови службеника разних одељења и установа при 
овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 9 

1348.  Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Мартовски платни спискови службеника различитих одељења и установа 
при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 19 

1349. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Априлски платни спискови службеника различитих одељења и установа у 
саставу овог градског начелништва. 
Језик: м. Л. 51 

1350. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Мајски платни спискови службеника различитих одељења и установа при 
овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 68 
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1351.  Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Јунски платни спискови службеника и радника различитих одељења и уста-
нова при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 51 

1352. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Јулски платни спискови радника и службеника различитих одељења и уста-
нова при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 56 

1353. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Августовски платни спискови радника и службеника различитих одељења и 
установа при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 43 

1354. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Септембарски платни спискови радника и службеника различитих одељења 
и установа при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 50 

1355. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Октобарски платни спискови радника и службеника различитих одсека и 
установа при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 59 

1356. Ф.259 /1944 кут. 292 Рачуноводство 
Новембарски платни спискови радника и службеника различитих одељења и 
установа при овом градском начелништву. 
Језик: м. Л. 48 

1357. Ф.259 18/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Министарство унутрашњих послова се извештава да су службеници овог 
сирочадског стола примили на знање одредбе о њиховом распоређивању у 
утврђене платне разреде. У прилогу су спискови службеника сирочадских 
столова мађарских градова и жупанија, по платним разредима (са подацима 
о датуму почетка службовања за сваког од тих службеника). 
Језик: м. Л. 29 

1358. Ф.259 322/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над имовином несталих у рацији 1942. годи-
не Шандор Мандла и супруге му Јоланке рођ. Дајч. У прилогу је попис те 
имовине, која је првобитно била поверена Самуел Берлету, односно Армин 
Шрајберу, да би накнадно та имовина била предата Шандоровом брату Лајош 
Мандлу из Суботице. Као последња адреса поменутог брачног пара Мандл 
наведена је Сечењијева (Лазе Костића) улица бр. 17. 
Језик: м. Л. 24 
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1359. Ф.259 327/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Акта старатељства над имовином несталих у рацији 1942. године Ласла 
Морбергера и супруге му Жужане рођ. Блау. У прилогу је попис те имовине. 
Поменута имовина је поверена Сидонији Морбергер рођ. Сингер из Петефи-
јеве (Железничке-Ласла Гала) улице бр. 101, односно Емилу Бобу из улице 
Грофа Ћаноа (Војвођанских бригада) бр. 7, док је део поверен супрузи Арту-
ра Блауа из Будимпеште. 
Језик: м. с. Л. 40 

1360. Ф.259 363/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над имовином несталог у рацији 1942. го-
дине Михајла Милићева. У прилогу је попис те имовине, која је поверена 
Михајловој супрузи Зорки рођ. Станојевић из Сабаткаи (Кисачке) улице бр. 
35. У списима се помиње да се Михајло бавио јорганџијским занатом, зајед-
но са Мартон Крамером, те податак да брачни пар Милићев има сина др Вла-
ду Милићева који је у ратном заробљеништву. 
Језик: м. Л. 22 

1361. Ф.259 382/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Списи у предмету старатељства над имовином несталог у рацији 1942. годи-
не Ђорђа Могина. У прилогу је попис те имовине (куће на Светојованском 
тргу бр. 6, те продавнице зачина), која је поверена Ђорђетовој супрузи Коса-
ни рођ. Поповић. У актима је, између осталог, наведено да се Ђорђетов брат 
Лазар налази у немачком заробљеништву. 
Језик: м. Л. 31 

1362. Ф.259 530/1944 кут. 302 Сирочадски сто 
Акта у предмету старатељства над имовином несталих у рацији 1942. године 
Ференца Шера и супруге му Гизеле рођ. Вајс. У прилогу је попис те имовине 
(стана у улици Ракоци Ференца II (Футошкој) бр. 132, те трговине галантери-
јом у улици Ракоци Ференца II/Позоришном тргу/бр. 18), која је поверена 
Ђули Шер-Липоту. У списима се помиње да се син брачног пара Оскар Шер 
налази у немачком заробљеништву. 
Језик: м. Л. 29 

1363. Ф.259 1791/1944 кут. 304 Сирочадски сто 
Списи у предмету проглашења питомаца Сирочадског дома Марије Транда-
фил на Сајлову-напуштеном децом, односно у предмету смештања те деце у 
суботички дечији дом или код својих родитеља, а све поводом ликвидације 
поменутог сирочадског дома од стране Матице српске 1. октобра 1943. годи-
не. Дати су основни подаци о тој деци. 
Језик: м. Л. 30 

1364. Ф.259 4045/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Акта оставинске расправе иза тридесетседмогодишњег Јеврејина, филмског 
режисера Ерне Хајоша, убијеног у рацији јануара 1942. године. У списима 
се помиње да је и Хајошева супруга Едита рођ. Шварц нестала (убијена) у 
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истој рацији. 
Језик: м. Л. 26 

1365. Ф.259 4060/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Акта оставинске расправе иза Розе Хајош рођ. Шефер, преминуле (убијене у 
рацији) 23. јануара 1942. године. У списима се помиње да је и Розин муж 
Ђула преминуо (убијен) горепоменутог датума. 
Језик: м. Л. 9 

1366. Ф.259 4366/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Решење којим је секретар Новосадске адвокатске коморе Јанош Видерком 
из улице Адолфа Хитлера (Краља Александра-Народних хероја) бр. 15, име-
нован за старатеља над пословима адвоката Милана Арсенијевића (који се 
одселио у Србију), уз напомену да је Видерком овлашћен и за регулисање 
старих потраживања Арсенијевићеве канцеларије од трећих лица. Као по-
следња Арсенијевићева новосадска адреса наведена је Мусолинијева (Змај 
Јовина) улица бр. 15. 
Језик: м. Л. 6 

1367. Ф.259 4367/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Решење којим је секретар Новосадске адвокатске коморе Јанош Видерком 
из улице Адолфа Хитлера (Краља Александра-Народних хероја) бр. 15, име-
нован за старатеља над пословима адвоката Милорада Арсенијевића (који се 
одселио у Србију), уз напомену да је Видерком овлашћен и за регулисање 
старих потраживања Арсенијевићеве канцеларије од трећих лица. Као по-
следња Арсенијевићева новосадска адреса наведена је улица Кошут Лајоша 
(Милетићева) бр. 19. 
Језик: м. Л. 6 

1368. Ф.259 4551/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Извештај Јожефа Бартфаија у својству старатеља над некретнинама Јеврејке 
Регине Бадер рођ. Барна. У извештају је попис инвентара и основни подаци 
о тим некретнинама у Делвидек (Сремској) улици бр. 2, те у Поштанској 
улици бр. 10. 
Језик: м. Л. 27 

1369. Ф.259 4686/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Извештај старатеља Ендреа Сирака о инфраструктури и другим основним 
подацима за кућу Јеврејина Имре Гутмана у Веленцеи (Павла Симића) улици 
бр. 9. У списима се помиње да ову кућу користи немачка војска. 
Језик: м. Л. 2 

1370. Ф.259 4687/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Извештај старатеља Октавијан Венгрина о инфраструктури и другим основ-
ним подацима за кућу Јеврејке Агнеш Гутман рођ. Шер у Хонвед (Максима 
Горког) улици бр. 48. 
Језик: м. Л. 3 
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1371. Ф.259 4768/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Извештај старатеља Ференца Мартона о инфраструктури и другим основним 
подацима за куће наследника Јожефа Кон Ђуле у улици Адолфа Хитлера 
(Краља Александра) бр. 7 и бр. 9. 
Језик: м. Л. 4 

1372. Ф.259 4961/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Извештај старатеља Ференца Хајцмана о инфраструктури и другим основним 
подацима за кућу Јеврејина Имреа Салаиа у Банфи (Филипа Вишњића) улици 
бр. 9. У акту је наведено да се ова кућа у земљишним књигама води као 
власништво др Липота Клајна. 
Језик: м. Л. 2 

1373. Ф.259 5034/1944 кут. 306 Сирочадски сто 
Градско начелништво доставља овом сирочадском столу списак 483 градске 
нектретнине, чији су власници били Јевреји, уз молбу да се именују старате-
љи над тим некретнинама. У поменутом списку су наведене адресе тих не-
кретнина, адресе њихових власника, као и вредност закупа тих некретнина. 
Језик: м. Л. 51 

1374. Ф.259 5299/1944 кут. 307 Сирочадски сто 
Попис имовине Фабрике стакла/огледала/ „Алба“, јеврејских власника Пала 
и Ласла Лампела, у улици Петефи Шандора (Железничкој-Ласла Гала) бр. 
51–53. Попис израдио старатељ Ференц Хајцман. 
Језик: м. Л. 6 

1375. Ф.259 6087/1944 кут. 307 Сирочадски сто 
Градоначелник шаље овом сирочадском столу евиденцију преко 200 стано-
ва, који су раније припадали Јеврејима, а који (станови) су од 1. августа 
1944. године издати новим станарима (за сваки стан је наведена: адреса, 
пређашњи и садашњи власник, те висина станарине). 
Језик: м. Л. 13 

1376. Ф.259 6179/1944 кут. 307 Сирочадски сто 
Извештај старатеља др Андора Хетешиа о инфраструктури и другим основ-
ним подацима за кућу Јевреја Шаломона Нетела и супруге му Илоне рођ. Ја-
вец, у Сечењијевој (Лазе Костића) бр. 7. У списима је наведено да поменуту 
кућу користи немачка војска. 
Језик: м. Л. 2 

1377. Ф.259 6212/1944 кут. 307 Сирочадски сто 
Списи у предмету оставинске расправе иза трговца Лазара Дунђерског, пре-
минулог фебруара 1943. године. 
Језик: м. Л. 23 

1378. Ф.259 Листе А-М/1944 кут. 308 Сирочадски сто 
Евиденциони картони имовине под старатељством, наведени су власници 
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имовине. 
Језик: м. Л. 736 

1379. Ф.259 Листе Н-Ж/1944 кут. 309 Сирочадски сто 
Евиденциони картони имовине под старатељством, наведени су власници те 
имовине. 
Језик: м. Л. 621 

1380. Ф.259 185/1944 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Преписка новосадског Уреда за јавно снабдевање са будимпештанским цен-
тром за промет млека и млечних прерађевина о снабдевању Новог Сада мле-
ком, те о обезбеђивању бонова за млеко. У прилогу је евиденција бројног 
стања у Новом Саду: трудница, деце до 14 година и особа старијих од 65 
година-по реонима Новог Сада. У списима се помиње да новосадска градска 
управа поседује 807 крава, те да град може обезбедити око 2.700 литара 
млека, а минималне дневне потребе града се крећу око 8.750 литара. 
Језик: м. Л. 14 

1381. Ф.259 260/1944 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи у предмету расподеле контингента сапуна међу новосадским тргов-
цима у јануару и фебруару месецу. У прилогу је списак тих трговаца, којима 
је испоручен сапун из залиха: Фабрике сапуна „Албус“, Новосадске набавне 
задруге трговаца, те од Предузећа за трговину сапуном на велико „Киш и 
Етвеш“. 
Језик: м. Л. 16 

1382. Ф.259 377/1944 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Евиденција адреса 6 сталних и 49 привремених (хонорарних) службеника 
Уреда за јавно снабдевање. У евиденцији су као стални службеници овог 
уреда наведени: др Шандор Патаки, др Даниел Сечујски, Лајош Чабаи, Алек-
сандар Правадовски, Ласло Хорват и супруга Радмила Ђорђевића. 
Језик: м. Л. 2 

1383. Ф.259 810/1944 кут. 312 Уред за јавно снабдевање 
Списи о организовању снабдевања Новог Сада млеком. Међу актима је из-
вод из записника са саветовања посвећеног горепоменутом проблему, 30. 
октобра 1943. године. (Нереализованом је остала жеља да испостава Држав-
ног центра за промет млека и млечних прерађевина у Шајкашу снабдева 
Нови Сад.) Међу актима је списак откупљивача млека који снабдевају Нови 
Сад (из новосадског, тителског и жабаљског среза), те списак 15 овлашће-
них новосадских трговаца млеком. У прилогу акт са подацима о сегединској 
млекари. 
Језик: м. Л. 30 

1384. Ф.259 /1944 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Списак лекара и осталих намештеника Државне болнице у Новом Саду са 
краја 1944. године. За сваког на списку је наведено: место и датум рођења, 
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занимање, служба коју тренутно обавља, чиме се бавио од 6. IV 1941. године, 
те када је ступио у редове југословенске Народно-ослободилачке војске. 
Језик: с. Л. 7 

1385. Ф.259 /1944 б.б. кут. 313 Лекарски уред 
Спискови деце 1944. године вакцинисане против дифтерије или богиња. 
Деца су рођена између 1942. и 1944. године, а за свако дете су дата имена 
родитеља и њихова адреса. 
Језик: м. Л. 86 





 

ВЕЛИКИ ЖУПАН  
СЛОБОДНОГ КРАЉЕВСКОГ ГРАДА НОВОГ САДА  

(1941–1944) 
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Ф. 260 

1386. Ф.260 1/1941 кут. 1 
Др Петер Фернбах извештава министра унутрашњих послова да је преузео 
дужност великог жупана Слободног краљевског града Новог Сада. У прило-
гу је акт којим Фернбах тражи од наведеног министра информацију, мора ли 
због жупанске дужности да се одрекне функције председника управе Преду-
зећа Јужне области „Хофер-Шранц-Клајтон-Шутлеворт д. д.“. У списима се 
помиње податак да Петер припада трећој генерацији Фернбахових, која по-
љопривредне машине набавља код наведеног предузећа. 
Језик: м. Л. 3 

1387. Ф.260 12/1941 кут. 1 
Министарство унутрашњих послова именује службенике новосадске градске 
управе. У списима су наведена: имена службеника, професије и дотадашња 
пребивалишта. 
Језик: м. Л. 4 

1388. Ф.260 13/1941 кут. 1 
Запажања службеника Ђуле Бињеи у погледу стања градске привреде, од-
носно у погледу решавања проблема пораста незапослености. У списима се, 
између осталог, помиње чињеница да се припадници немачке војске баве 
илегалном трговином (шверцом). 
Језик: м. Л. 2 

1389. Ф.260 14/1941 кут. 1 
Пропратни акт којим је велики жупан проследио председнику Владе у Бу-
димпешти молбу адвоката др Реже Видаковича да му се дозволи издавање 
стручног часописа „Службени лист Јужне области“. У прилогу је Видакови-
чев потпис са напоменом да је преузео акт (у вези са горњом молбом). 
Језик: м. Л. 2 

1390. Ф.260 22/1941 кут. 1 
Команда милиције доставља великом жупану летак са прогласом председ-
ника Министарског савета-генерала Милана Недића. Поменуте летке је 1. 
септембра око 10 часова, два-три бомбардера са немачким ознакама, изба-
цило изнад српског дела Новог Сада. У прогласу се српски народ упозорава 
на (наводно) штетно деловање комуниста. 
Језик: м. Л. 3 

1391. Ф.260 23/1941 кут. 1 
Велики жупан прослеђује градоначелнику Новог Сада распис Министарства 
за јавно снабдевање-Управе за трговину, са подацима о испоставама ове уп-
раве, које су формиране на територији Јужне области. Новосадска испостава 



 234 

се налази на Булевару Хорти Миклоша (Михајла Пупина) бр. 7, а води је ин-
спектор др Миклош Адоњи. 
Језик: м. Л. 3 

1392. Ф.260 25/1941 кут. 1 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања-Управе за јавну исхрану, са поновљеним наређењем да су пољоприв-
редници дужни да предају 1/3 својих вишкова жита и јечма организацији 
„Хомбар“. 
Језик: м. Л. 2 

1393. Ф.260 30/1941 кут. 1 
Велики жупан доставља Председништву Владе тражене податке о новосад-
ским новинама „Регељи ујсаг“ (Reggeli Ujság), „Дојче фолксблат” (Deutsche 
Volksblatt) и Нaп (Nap). У списима је, између осталог, наведена политичка 
оријентација поменутих новина, те су наведени уредници и издавачи тих 
новина: Деже Андре, др Франц Перц, др Иван Нађ, Филип Корел и Алексан-
дар Радичевић. 
Језик: м. Л. 3 

1394. Ф.260 31/1941 кут. 1 
Распис министарства унутрашњих послова са упутством у погледу ликвида-
ције и расподеле имовине локалних удружења југословенског Црвеног крста 
на територији Јужне области. 
Језик: м. Л. 1 

1395. Ф.260 37/1941 кут. 1 
Велики жупан прослеђује Министарству унутрашњих послова молбу Ко-
манде милиције новосадске речне капетаније са сугестијама за ефикасније 
обављање пограничне службе на Дунаву. До 16. августа пограничну службу 
су вршиле војне граничарске јединице и милиција, а од тог датума службу 
врше само војне јединице. Наведено је десет дунавских граничних прелаза, 
који су у надлежности горње команде, и то: Нови Сад, Бачка Паланка, Бо-
гојево, Вајска, Бегеч, Футог, Ковиљ, Гардиновци, Каменица и Бачко Ново 
Село. 
Језик: м. Л. 2 

1396. Ф.260 38/1941 кут. 1 
Пољопривредна комора Области између Дунава и Тисе из Кечкемета, се оба-
вештава да је новосадска дневна штампа извештена о потреби усмеравања 
нерасположења јавног мнења према улагању немађарског капитала у Бачкој. 
У прилогу је поверљиви акт са обавештењем да надлежне власти тајно пред-
узимају све мере како би онемогућиле успешно окончање преговора о ку-
повини суботичке Живинарске индустрије са хладњачом „Хартман“, од 
стране чешких завода „Шкода“. 
Језик: м. Л. 3 
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1397. Ф.260 41/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана др Петера Фернбаха да је Пар-
тија њилаша-стреластих крстова (Nyilas Keresztes Párt), основала своју ново-
садску испоставу у Мусолинијевој (Змај Јовиној) улици бр. 17, уз напомену 
да се руководилац ове команде ангажовао да се што пре обаве правне фор-
малности око оснивања ове испоставе. 
Језик: м. Л. 1 

1398. Ф.260 43/1941 кут. 1 
Поверљива молба Команде милиције да се у циљу стишавања незадовољ-
ства дела локалног немачког становништва, које је национално острашћено, 
укине обавеза приказивања слике владара пре биоскопских пројекција. У 
молби се помиње да је власник биоскопа „Rex“ био бојкотован од стране 
представника Културбунда, а пошто је пре пројекција одбио да поред слике 
мађарског владара прикаже и Хитлерову слику. 
Језик: м. Л. 1 

1399. Ф.260 53/1941 кут. 1 
Новосадска Команда милиције извештава великог жупана да су непознати 
починоци, највероватније комунисти, извршили саботажу, пресекавши 55 
комада телефонско-телеграфских жица у ноћи између 2 и 4 часова, 11. сеп-
тембра 1941. године, на деоници пруге која се налази између вијадукта и 
Штранда. 
Језик: м. Л. 1 

1400. Ф.260 58/1941 кут. 1 
Велики жупан доставља Председништву Владе тражене податке за новосад-
ске немачке недељне новине „Bilderwoche“ и „Die Landpost“. 
Језик: м. Л. 1 

1401. Ф.260 64/1941 кут. 1 
Записник положене службене заклетве новоименованог новосадског градо-
начелника витеза др Миклош Нађа. Именовани је поменуту заклетву поло-
жио пред новосадским великим жупаном, а у просторијама Министарства 
унутрашњих послова, 15. августа 1941. године. 
Језик: м. Л. 1 

1402. Ф.260 70/1941 кут. 1 
Поверљива молба новосадског великог жупана Министарству привреде да 
се Бачка ливница д. д. изда у закуп др Ђерђ Шаркезиу. У списима се за ту 
ливницу помиње: да су се њени ранији јеврејски власници 1940. године од-
селили у Палестину, да је тренутни повереник власти над том ливницом 
инж. Шандор Кертес, да је у њој запошљено 250 радника и др. 
Језик: м. Л. 1 

1403. Ф.260 71/1941 кут. 1 
Велики жупан се захваљује Мађарској лиги за (политичку) ревизију на по-
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клоњеној државној застави, која ће бити постављена (на централном град-
ском тргу) чим буде готово спомен-постоље за ту заставу. 
Језик: м. Л. 3 

1404. Ф.260 73/1941 кут. 1 
Молба новосадског великог жупана мађарском конзулату у Бечу да се Јожеф 
Вираг пусти из немачког ратног заробљеништва, а пошто је исти именован 
за наставника новосадске гимназије. Вираг је рођен 1913. године у Јерменов-
цима, а живео је у Суботици. 
Језик: м. Л. 1 

1405. Ф.260 75/1941 кут. 1 
Извештај Команде милиције о предузетим активностима у циљу сузбијања 
диверзантских акција. Помиње се да је до завршетка свих сезонских радова 
коњица била постављена на Ченеју, одакле је надзирала поља, те да је 26. 
јула једна комунистичка диверзантска група која је палила усеве уништена, 
односно двоје из групе је убијено, а један је ухапшен. 
Језик: м. Л. 1 

1406. Ф.260 80/1941 кут. 1 
Распис Министарства унутрашњих послова са наведеним подацима на која 
се годишта војних обвезника односни тромесечна радна обавеза од 1. окто-
бра 1941. године, односно носиоци којих струка и служба су ослобођени од 
исте обавезе. 
Језик: м. Л. 2 

1407. Ф.260 83/1941 кут. 1 
Распис Војне команде Јужне области са одредбама у вези са условима и на-
чином издавања у закуп напуштених некретнина и некретнина од бивше 
југословенске аграрне реформе. 
Језик: м. Л. 5 

1408. Ф.260 84/1941 кут. 1 
Овлашћење којим новосадски велики жупан поверава Ђерђ Фехеру из Арањ 
Јаноша (Масарикове) улице бр. 18, управу над покретном и непокретном 
имовином Српског народног позоришта. 
Језик: м. Л. 2 

1409. Ф.260 86/1941 кут. 1 
Пропратни акт којим је велики жупан проследио Министарству унутрашњих 
послова молбу новосадског градоначелника да се за градске лекаре именују: 
др Ђерђ Клуцка, др Јожеф Бауре, др Ласло Халас, др Јожеф Хорват, др Иш-
тван Иванич и др Бела Кезеш. 
Језик: м. Л. 1 

1410. Ф.260 89/1941 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство вера и образовања да је 
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пружена пуна подршка професору др Марију ди Ђованију из Белди (Илије 
Вучетића) улице бр. 7/I, у предмету обезбеђивања просторија за потребе Но-
восадске испоставе Италијанског културног центра, али да поменути про-
фесор није предузео све потребне мере за решавање тог питања. За смештај 
поменуте испоставе тражене су просторије у Соколском дому или у палати 
Бановине. У прилогу је визит карта др Марија ди Ђованија. 
Језик: м. Л. 4 

1411. Ф.260 93/1941 кут. 1 
Министарство вера и образовања извештава новосадског великог жупана да 
је у школској 1941/42. години при новосадској Државној занатској средњој 
школи предвиђено оснивање грађевинског одељења. 
Језик: м. Л. 2 

1412. Ф.260 99/1941 кут. 1 
Поверљиви извештај Команде милиције да ће у циљу организовања локалне 
испоставе Партије њилаша (Nyilas Keresztes Párt), ускоро Нови Сад посетити 
посланик Еден Андрека и адвокат Шандор Месарош, а такође и особе које 
су иступиле из те партије. У извештају је напомена да ће делатност свих по-
менутих особа у Новом Саду бити будно праћена, те даће велики жупан би-
ти извештен у случају да то праћење „...буде имало резултата...“. 
Језик: м. Л. 1 

1413. Ф.260 102/1941 кут. 1 
Допис Министарства вера и образовања са напоменом да је неоснован за-
хтев Српске православне црквене општине у вези са закупом за зграду те 
општине, а у којој је смештена Државна српска гимназија. У акту је наве-
дено и упозорење да даље евентуалне сметње које постави поменута цквена 
општина, око смештаја гимназије, могу довести у питање постојање те обра-
зовне институције. 
Језик: м. Л. 2 

1414. Ф.260 106/1941 кут. 1 
Препис акта којим је министарство вера и образовања одговорило великом 
жупану Бачко-бодрошке жупаније на извесна питања у погледу судбине па-
рохијских некретнина Српске православне цркве, односно у погледу обез-
беђивања примања свештеника те цркве. У списима се др Шандор Јесенски 
помиње као старатељ над секвестираним добрима те цркве у: Вајској, Кови-
љу, Сиригу, Бођану, Лалићу (помињу се имања Карловачке епископије, Грге-
течког манастира и др.) 
Језик: м. Л. 2 

1415. Ф.260 116/1941 кут. 1 
Молба новосадског великог жупана Информативном одељењу Председниш-
тва владе да се убудуће у средствима јавног информисања о акцијама сабо-
тажа и диверзија не пише, а да се о казнама, изреченим над починиоцима 
таквих дела, извештава крајње штуро, све ово због тога што дотадашњи на-
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чин извештавања о тим делима у српском менталитету ствара представу да 
су актери тих акција - хероји. 
Језик: м. Л. 1 

1416. Ф.260 124/1941 кут. 1 
Новосадски велики жупан доставља Судском столу у Сегедину списак по-
љопривредних произвођача, који су предложени да буду приседници прили-
ком суђења у предметима зеленашења (препродаје) при Новосадском суд-
ском столу. У списку су наведени: Јожеф Јухас, Ђерђ Мађар млађи, Јанош 
Сабо, Ђерђ Варшањи, Имре Рока, Михаљ Варга, Лајош Пилц, Иштван Бего-
вич, Шандор Нађ и Алајош Мартин. 
Језик: м. Л. 4 

1417. Ф.260 128/1941 кут. 1 
Молба новосадском градоначелнику, а од стране Радослава Николића из 
Атила (Словачке) улице бр. 9, да поново буде примљен у градску службу. У 
списима се за Николића наводи: да потиче из старе новосадске породице, да 
је свршио правни факултет 1938. године у Суботици, да је 10. септембра 
1941. године пуштен из немачког ратног заробљеништва, и др. 
Језик: м. Л. 1 

1418. Ф.260 133/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана да се није могло утврдити шта 
се десило са Владимиром Довијарцом, ког су војне власти 22. априла затвори-
ле у згради новосадског суда, а 30. априла су га одвеле на непознато место, 
уз напомену да су војне власти у то време више особа по кратком поступку 
протерале у Хрватску. У прилогу је молба Владимировог оца Лазара Дови-
јарца из улице „13. априла 1941. године“ (Темеринске) бр. 111, да добије ин-
формацију о судбини свог сина. 
Језик: м. Л. 3 

1419. Ф.260 134/1941 кут. 1 
Новосадска команда милиције извештава да су Грозда Гајшин и Наталија 
Станков, обе као комунистички диверзанти, судски кажњени, и то последња 
на четрнаест година затвора, а прва на смрт вешањем, уз напомену да је Гај-
шинова 3. октобра у 17 часова обешена у Сегедину. 
Језик: м. Л. 2 

1420. Ф.260 139/1941 кут. 1 
Допис Министарства пољопривреде о условима које новосадско градско 
начелништво мора остварити да би се испунила молба овог начелништва за 
формирање средње пољопривредне школе и школе за домаћице на терито-
рији Новог Сада, уз напомену да ће привремени директор те пољопривредне 
школе бити др Ференц Ајтаи. 
Језик: м. Л. 3 

1421. Ф.260 143/1941 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
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се не препоручује формирање локалне испоставе Синдиката мађарских штам-
парских радника, а пошто тај синдикат делује са позиција социјалдемократ-
ских усмерења. У прилогу је препис молбе поменутог синдиката за форми-
рање новосадске и суботичке локалне испоставе. 
Језик: м. Л. 3 

1422. Ф.260 145/1941 кут. 1 
Списи у предмету организације акције оцењивања коња који могу бити узе-
ти у обзир за војне потребе. По распореду, акција се у местима новосадског, 
жабаљског и тителског среза, има спровести између 28. X 1941. год. и 19. II 
1942. године. У актима су дати подаци о броју коња предвиђених за оцењи-
вање, по местима поменутих срезова. Град Нови Сад је дужан да за војне 
потребе обезбеди 189 коња и 55 запрежних кола. Због ове акције потпуков-
ник Барна Халмаи је до 7. XI 1941. гoдине боравио у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 11 

1423. Ф.260 146/1941 кут. 1 
Пропратни акт којим је велики жупан проследио владики, образац Мини-
старства вера и образовања за изузеће аутомобила Српске православне цркве 
од обавезе стављања на располагање органима власти. 
Језик: м. Л. 2 

1424. Ф.260 149/1941 кут. 1 
Велики жупан прослеђује владики распис Министарства вера и образовања 
са уредбом да су православни свештеници рођени између 1901. и 1919. го-
дине, дужни сваке године у децембру да локалним властима пруже на увид 
уверење о ослобађању од војне обавезе, по основи обављања свештеничког 
позива. 
Језик: м. Л. 2 

1425. Ф.260 150/1941 кут. 1 
Списак 219 лекара, који су на октобарским седницама Лекарске коморе Јуж-
не области примљени у чланство те коморе. У списку су наведени новосад-
ски лекари. 
Језик: м. Л. 6 

1426. Ф.260 152/1941 кут. 1 
Поверљиви извештај великом жупану од стране Команде милиције о дело-
вању Партије њилаша (стреластих крстова) у Новом Саду (Nyilas Keresztes 
Párt). Помиње се минимална активност те партије, уз напомену да особе на-
ведене у решењу Министарства унутрашњих послова бр. 14.668/1941, до сада 
још нису биле у граду ради организовања поменуте партије. 
Језик: м. Л. 1 

1427. Ф.260 170/1941 кут. 1 
Препис одлуке Министарства унутрашњих послова о избору градских ле-
кара Новог Сада. У одлуци су наведени: др Јожеф Бауер, др Ласло Халас, др 
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Јожеф Хорват, др Иштван Иванич, др Бела Кезеш и др Ђерђ Клуцка. 
Језик: м. Л. 1 

1428. Ф.260 172/1941 кут. 1 
Новосадски велики жупан доставља Министарству унутрашњих послова 
записник о положеној службеној заклетви новоименованог градског лекара 
др Кароља Гарамвелђија, те картон са основним личним подацима о том 
лекару. У актима је наведено да је Карољ између 1923. и 1941. године слу-
жио у својству лекара у општини Добоз, као и податак да је именовани оже-
њен са Ержебет-Маријом Червински. 
Језик: м. Л. 4 

1429. Ф.260 177/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана да је због јавне безбедности 
наложила да се у биоскопу „Rex“ приликом пројекција филма „Ултиматум“ 
изоставе звуци српске химне те масовне ратне сцене. Заменик руководиоца 
поменутог биоскопа је Ђерђ Крал са Етвеш трга (Масарикове улице) бр. 2. У 
списима је наведено да се овај филм приказивао у периоду између 29. и 31. 
октобра 1941. године. 
Језик: м. Л. 2 

1430. Ф.260 215/1941 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава да нема замерки против молбе будим-
пештанског становника Петера Бубенхајмера да му се дозволи оснивање у 
Новом Саду периодичног часописа „Deutsche Arbeit“. У списима је наведен 
услов Председништва Владе за покретање поменутог часописа, а то је да 
исти не обрађује политичку тематику. 
Језик: м. Л. 2 

1431. Ф.260 216/1941 кут. 1 
Новосадски градоначелник извештава да су у Левенте (мађарски соколски) 
одбор при овом градском начелништву изабрани: фабрикант Ђула Крамер, 
јавни бележник др Иван Нађ, трговац Јанош Абрахам и Иштван Хаич, пред-
седник занатског удружења Шандор Бечкехази и председник организације 
“Лабор“ Ференц Хорват. 
Језик: м. Л. 7 

1432. Ф.260 224/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана о разлозима држања студента 
теологије Стевана Пирошког у концентарационом логору у Бачкој Тополи. 
Именовани је 17. јула ухапшен, те 3. августа премештен у поменути логор, а 
са оптужбом да је био члан четничке организације. У прилогу је молба Сте-
вановог оца Петра Пирошког из Грчкошколске улице бр. 2, да његов син бу-
де ослобођен. 
Језик: м. Л. 3 
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1433. Ф.260 225/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана о разлозима држања трговца 
Арпад Вертеша у концентрационом логору у Бачкој Тополи. Именовани је 
већ по други пут доспео у поменути логор под сумњом да је комунистички 
активиста. У прилогу је молба Арпадове супруге Јохане Вертеш рођ. Хеге-
диш из Болгар (Саве Ђисалова) улице бр. 2, да њен муж буде ослобођен. 
Језик: м. Л. 3 

1434. Ф.260 227/1941 кут. 1 
Препис одлуке Министарства унутрашњих послова да зграда Удружења 
добровољаца Првог светског рата у Аради (Шумадијској) улици бр. 6, при-
времено буде препуштена Министарству вера и образовања за потребе сме-
штаја интерната. 
Језик: м. Л. 1 

1435. Ф.260 233/1941 кут. 1 
Распис одлуке Министарства земљорадње о формирању Испоставе Јужне 
области за аграрну политику у Новом Саду, 10. новембра. У списима су на-
ведене надлежности те испоставе, те су као руководиоци ове установе наве-
дени др Иштван Хајду и Золтан Келе. 
Језик: м. Л. 4 

1436 Ф.260 244/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана о разлозима затварања у кон-
центрациони логор у Бачкој Тополи, те о времену отпуштања из истог, но-
восадског становника Антал Розмајера. Именовани је у два наврата 1941. 
године био затваран у концентрационом логору у Бачкој Тополи због сумње 
да је комуниста. У прилогу је молба Анталове супруге, из Пожоњи (Рава-
ничке) улице бр. 23, за ослобађањем њеног мужа. 
Језик: м. Л. 3 

1437. Ф.260 251/1941 кут. 1 
Команда милиције извештава великог жупана о узроцима затварања у кон-
центрациони логор у Бачкој Тополи, те о времену отпуштања из истог, но-
восадског крзнара Нестора Дињашког. У прилогу је молба Несторовог оца 
Саве Дињашког за ослобађање његовог сина. У списима се помиње да је Не-
стор био члан савеза „Југорас“. 
Језик: м. Л. 3 

1438. Ф.260 268/1941 кут. 1 
Команда милиције доставља извештај о тиражу дневних и недељних новина, 
који се у Нови Сад доставља. Од дневних новина највећи тираж, од 400 кома-
да имају новине „Függetlenség” (Независност). Од локалних новина највећи 
укупни тираж има часопис „Нап“ са 13.000 комада, док је за једини српски 
недељни часопис „Нова пошта“ наведено да је његово излажење тренутно 
неизвесно. 
Језик: м. Л. 1 
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1439. Ф.260 344/1941 кут. 1 
Извештај милицијског инспектора Ђезе Такача о спроведеним рацијама на 
територији Новог Сада у септембру и првој половини октобра 1941. године 
(Наведени су подаци о времену и месту одржавања тих рација, у којима су 
учествовале и тзв. „К“ јединице, те подаци о броју ухапшених, као и разлози-
ма хапшења у тим рацијама.) У продужетку извештаја дат је списак политич-
ких затвореника и оних који су због политичких преступа кажњени смрћу. У 
извештају је наведено да је 29. VII Ђорђе Лазаревић кажњен на смрт због 
крађе, те податак да су непознати починиоци 30. VIII око 21 час убили ни-
жег полицијског агента Ласла Келча у Нитранској (Косовској) улици. 
Језик: м. Л. 2 

1440. Ф.260 345/1941 кут. 1 
Молба новосадске Команде милиције за повећањем бројног састава службе-
ника и милиционера ове команде. (Наведено је да ова команда има: 15 агена-
та, 9 службеника, те 168 милиционера.) У акту су наведени бројчани подаци 
о национално-политичком саставу грађана Новог Сада, тако град има око: 
3500 Јевреја, 7000 Немаца, 2103 руских емиграната, 400 „Четника“, 103 ма-
сона (из 2 масонске организације), 10.000 тзв. добровољаца, те политичких 
избеглица-40 Мађара, 12 Италијана, 150 Бугара, 6 Грка и 11 Албанаца. 
Језик: м. Л. 3 

1441. Ф.260 53/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан доставља Министарству унутрашњих послова 
препоруку да се Јене Колтеру из Темерина изда дозвола за држање биоскопа 
“Одеон“ у Новом Саду. У препоруци је наведено да је Колтер у време Кра-
љевине Југославије вршио нелегалне послове за потребе мађарске државе, 
као и да је због поменуте илегалне делатности био осуђен на десет година 
затвора, те да је у притвору био мучен у толикој мери да му је један бубрег 
уништен. 
Језик: м. Л. 2 

1442. Ф.260 62/1942 кут. 1 
Решење Министарства унутрашњих послова са одлуком да се др Тибор Фе-
кете именује за повереника власти над Српским учитељским конвиктом у 
Новом Саду. 
Језик: м. Л. 2 

1443. Ф.260 186/1942 кут. 1 
Списак лекара који су на новембарско-децембарским седницама Лекарске 
коморе Јужне области примљени у чланство те коморе. 
Језик: м. Л. 5 

1444. Ф.260 299/1942 кут. 1 
Новосадска хонведска команда доставља великом жупану празне формуларе 
у предмету организације одбране од поплаве. У предмету је план организа-
ције војних и цивилних служби у случају поплаве Новог Сада. 
Језик: м. Л. 8 
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1445. Ф.260 308/1942 кут. 1 
Одлука Министарства унутрашњих послова о именовању Шандора Шегеш-
дија из Будимпеште, за ветеринара при Слободном краљевском граду Новом 
Саду. 
Језик: м. Л. 1 

1446. Ф.260 322/1942 кут. 1 
Пропратни акт којим Бачка епископија Српске православне цркве шаље Ми-
нистарству вера и образовања податке о величини и структури земљишта у 
власништву ове епископије. 
Језик: м. Л. 4 

1447. Ф.260 350/1942 кут. 1 
Сугестија новосадског великог жупана Председништву Владе са препору-
ком да се издавање српског периодичног часописа „Илустрована недеља“ 
дозволи само у случају ако тај часопис буде излазио у облику подлистка већ 
постојећих дневних новина „Нова пошта“. 
Језик: м. Л. 1 

1448. Ф.260 371/1942 кут. 1 
Министарство трговине и саобраћаја одбија молбу новосадског великог жу-
пана да се именује повереник власти при бродарско-грађевинском предузећу 
„Гутман и Франк“, а пошто је над поменутим предузећем постављен привре-
мени старатељ. У актима се наводи оптужба да је наведено предузеће своје-
времено поклонило велике суме новца четничкој организацији, те „јевреј-
ској држави“. 
Језик: м. Л. 2 

1449. Ф.260 374/1942 кут. 1 
Препорука којом новосадски велики жупан прослеђује Министарству при-
вреде молбу Ливнице Јужне области д. д, да јој се обезбеде сировине. У 
списима се помиње да ова ливница има 300-400 радника, те податак да су 
својевремено погони ове ливнице, тада Бачке ливнице д. д, а након што је 
њен дотадашњи власник емигрирао у Палестину, издати Мађарској задрузи 
пољопривредника, те др Ђерђу Шаркезију. 
Језик: м. Л. 3 

1450. Ф.260 403/1942 кут. 1 
Пропратни акт којим велики жупан уз личну препоруку доставља Мини-
старству унутрашњих послова молбу бившег глумца Габора Нађа, да му се 
изда дозвола за приказивање филмова у биоскопу „Rex“. Нађ се помиње као 
само један од власника наведеног биоскопа. 
Језик: м. Л. 4 

1451. Ф.260 413/1942 кут. 1 
Министарство вера и образовања одбија молбу Новосадског одбора Руског 
црвеног крста да се дозволи оснивање Савеза руских избегличких парохија 
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на територији Мађарске. У прилогу је правилник тог савеза. У актима су 
потписи: Александра Черепова, Владимира Роздианка, Константина Апухти-
на и Сергеја Самсонијевског. 
Језик: м. Л. 4 

1452. Ф.260 442/1942 кут. 1 
Честитка новосадског великог жупана новоизабраном председнику Владе 
Миклошу Калаију. У прилогу је списак чланова нове Владе, а након оставке 
др Ласла Бардошија, 9. марта 1942. године. 
Језик: м. Л. 3 

1453. Ф.260 447/1942 кут. 1 
Мађарско културно удружење Јужне области позива новосадског великог 
жупана на седницу на којој се 19. марта 1942. године у просторијама МЕП -
(Мађарске партије живота) у Будимпешти има размотрити питање оснивања 
савеза за заштиту (привредних) интереса Мађара Јужне области. У прилогу 
је акт са датим основним смерницама задатака поменутог будућег савеза. 
Језик: м. Л. 2 

1454. Ф.260 461/1942 кут. 1 
Препис молбе којом је Новосадска задруга за заштиту од поплаве, исушење 
и наводњавање, тражила од Министарства пољопривреде да јој се додели 
финансијска помоћ. Молба садржи податке о раду поменуте задруге, почев 
од њеног оснивања 1928. године, односно техничке и друге податке о ново-
садским насипима. У прилогу је план града са означеним изграђеним и пла-
нираним насипима. У актима се као председници ове задруге помињу Душан 
Тошић, односно Ђорђе Жакић. 
Језик: м. Л. 4 

1455. Ф.260 515/1942 кут. 1 
Велики жупан прослеђује Министарству унутрашњих послова молбу Нацио-
налног радничког центра да се регулише питање имовине некадашњег пен-
зионог фонда Новосадског електричног д. д. У молби се наводи: да је по-
менуто деоничко друштво формирано 1912. године, да је наведени фонд 1929. 
године прешао под управу установе “Меркур“ из Љубљане, те да је 1931. 
године одлуком директора Павла Панајотовића-из овог фонда узет кредит за 
изградњу беочинског далековода. (Помиње се да обавезе овог кредита нису 
намирене.) 
Језик: м. Л. 8 

1456. Ф.260 555/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
нема замерки на молбу др Војина Лазаревића за пријем у чланство Лекарске 
коморе. У акту се помиње Лазаревићева жалба на ранију одлуку, донету у 
вези са његовом горепоменутом молбом. 
Језик: м. Л. 2 
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1457. Ф.260 557/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
нема замерки на молбу др Михајла Вукадиновића за пријем у чланство Ле-
карске коморе. У акту се помиње Вукадиновићева жалба на ранију одлуку, 
донету у вези са његовом горепоменутом молбом. 
Језик: м. Л. 2 

1458. Ф.260 595/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
нема замерки на молбу др Бранка Илића за пријем у чланство Лекарске ко-
море. У акту се помиње Илићева жалба на ранију одлуку, донету у вези са 
горепоменутом молбом. 
Језик: м. Л. 2 

1459. Ф.260 624/1942 кут. 1 
Пропратни акт којим је новосадски велики жупан доставио Министарству 
вера и образовања списак 80 учитеља и наставника са територије Јужне об-
ласти, уз напомену да су особе са списка, а које представљају само део про-
светних радника поменуте области, морално-политички подобне. 
Језик: м. Л. 5 

1460. Ф.260 713/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан сугерише Министарству унутрашњих послова да 
се и званично прогласи затварање Српског народног позоришта, те да се имо-
вина овог позоришта преда новосадском мађарском позоришту. 
Језик: м. Л. 2 

1461. Ф.260 714/1942 кут. 1 
Констатација да је у Новом Саду организована локална Радна заједница Др-
жавног фонда за заштиту народа и породице (ONCSA). У прилогу је акт са 
наведеним основним смерницама рада поменуте радне заједнице, те документ 
у ком су набројане дужности великог жупана у оквиру рада те заједнице. 
Језик: м. Л. 7 

1462. Ф.260 726/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан се захваљује Министарству вера и образовања на 
одлуци да од септембра 1942. године почне са радом Виша трговачка школа 
у Новом Саду. Помиње се да ће та школа бити смештена у згради бивше Ба-
новине. У оснивању ове школе учестовали су, између осталих, министарски 
саветник витез др Иван Нађ и тајни саветник др Калман Сили. 
Језик: м. Л. 8 

1463. Ф.260 739/1942 кут. 1 
Градоначелник доставља списак избеглица из Румуније, који су смештени у 
Новом Саду. У списку су осим имена и презимена дати подаци: о месту пре-
бивалишта именованих пре досељења, о броју чланова њихових породице и 
др. У списима се помиње укупно 177 румунских избеглица на територији 
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Новог Сада. 
Језик: м. Л. 11 

1464. Ф.260 781/1942 кут. 1 
Молба МЕП-а (Партије мађарског живота) за побољшање услова живота 
становника Телепа (решавање питања одводњавања, асфалтирање улица, 
отварање поште на Телепу, те премештање велике зелене пијаце на Ваша-
риште). У списима се помиње да око 700 мађарских породица учествује у 
раду удружене баштованске економије, те податак да је залагањем жупана 
на Детелинари 61 мађарских породица добило парцеле. 
Језик: м. Л. 3 

1465. Ф.260 785/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан прослеђује главном градском лекару распис Ми-
нистарства унутрашњих послова о спровођењу акције Зеленог крста о доде-
ли бесплатног шећера за труднице, одојчад и децу до 12. године. У распису 
се помиње око 150 трудница и дојиља, те око 1600 деце до 12. године. 
Језик: м. Л. 8 

1466. Ф.260 829/1942 кут. 1 
Министарство јавног снабдевања извештава новосадског великог жупана да 
су за трговину текстилом на територији Новог Сада овлашћени Иштван 
Палко и Ђула Бержењи, те да су одбијене молбе за добијање ових овлашће-
ња Јакоба Клернера те фирме „Лазић и Јегер“. 
Језик: м. Л. 1 

1467. Ф.260 851/1942 кут. 1 
Државни посланик Милан Л. Поповић извештава великог жупана да је од 
српских интелектуалаца формирао одбор, чија је улога саветодавна за његов 
посланички посао. Чланови овог одбора су: Даниел Поповић, Светозар Стан-
ковић, др Александар Николић, др Милан Секулић, др Душко Илић, др 
Бранко Илић, Војин Бркић, др Милош Петровић, др Обрад Милутиновић, 
Јован Ћулум, Павле Поповић Пеци, Милан Попов, Станоје Шилић, Никола 
Новаковић и Петар Савић – Шпиљер. У прилогу је акт са основним смер-
ницама рада овог одбора. 
Језик: м. Л. 4 

1468. Ф.260 888/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан уз личну препоруку доставља министарском 
саветнику Иштван Апору, молбу новосадске организације Руског црвеног 
крста за помоћ руским емигрантима. У списима се помиње: да је у Новом 
Саду у време Краљевине Југославије било око 1200 руских избеглица – док 
их на територији Бачко-бодрошке жупаније 1942. године има свега 400, да је 
у градском сиротишту било смештено 48 емиграната-а да их 1942. године 
има свега 28, да је 200 емиграната мобилисано у руску јединицу у Београду. 
Језик: м. Л. 7 
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1469. Ф.260 898/1942 кут. 1 
Супруга Шандора Тукача – председница Сегединског окружног одбора Хон-
ведске организације за добровољно радно ангажовање жена, се захваљује 
новосадском великом жупану на сарадњи у организацији новосадске испо-
ставе ове организације. Председница ове испоставе је супруга директора 
грађанске школе Имре Гашпара, из Левес (Браће Рибникара-Чехове) улице 
бр. 17/а. Канцеларија ове испоставе је у просторијама Црвеног крста. 
Језик: м. Л. 5 

1470. Ф.260 909/1942 кут. 1 
Препис одлуке којом је Министарство унутрашњих послова обавестило 
новосадског градоначелника да је новосадској организацији по имену Руска 
колонија забрањен даљи рад, те да јој је дат рок од 30 дана за прекид рада. 
Језик: м. Л. 1 

1471. Ф.260 913/1942 кут. 1 
Одлука Команде милиције да се Иштвану Нађу из Мусолинијеве (Змај Јови-
не) улице бр. 25, не дозволи да у име часописа „Аz egyedül vagyunk“ (Ми смо 
једини), 14. јуна у Левенте (Соколском) дому организује књижевно вече, а 
пошто то такозвано књижевно вече има бити седница Партије националне 
обнове. 
Језик: м. Л. 2 

1472. Ф.260 940/1942 кут. 1 
Молба Пољопривредног огледног института из Хонвед (Максима Горког) 
улице бр. 26 да се његова економија на Римским шанчевима ослободи оба-
везе предавања држави произведеног кукуруза и зоби. У прилогу је препис 
одлуке Министарства јавног снабдевања о ослобађању огледних станица од 
горепоменуте обавезе. У актима се наводи да је поменути институт у 1942. 
години произвео 43 метарских центи и 65 кг зоби, те да је кукурузом било 
засејано 4,5 катастарских јутара и 1.200 хвати земље. 
Језик: м. Л. 2 

1473. Ф.260 954/1942 кут. 1 
Списи у предмету обезбеђивања потреба становништва Новог Сада за кром-
пиром. У актима се помиње да се на територији града 104 катастарских ју-
тара налази под кромпиром. У оквиру предмета је и списак службеника Ново-
садске капетаније. 
Језик: м. Л. 11 

1474. Ф.260 965/1942 кут. 1 
Одлука Министарства унутрашњих послова да се имовина Новосадске испо-
ставе бившег Југословенског црвеног крста додели организацији Мађарског 
црвеног крста, са изузетком дечјег обданишта поменуте бивше установе, 
које има прећи у надлежност Државног савеза за заштиту здравља. Међу 
имовином бивше установе помињу се две парцеле у потесу Доња бара. 
Језик: м. Л. 2 
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1475. Ф.260 1025/1942 кут. 1 
Молба којом је Градско начелство Слободног краљевског града Новог Сада, 
Уред за јавно снабдевање, тражило од поджупана Бачко-бодрошке жупаније 
да се за потребе снабдевања овог града млеком организује служба откупа 
млека у: Госпођинцима, Каћу, Будисави, Челареву, Маглићу, те на територи-
ји новосадског среза. 
Језик: м. Л. 2 

1476. Ф.260 1038/1942 кут. 1 
Списи у предмету набавке скаја од фабрике „Кефел Еде“ из Ђера, а за потре-
бе упошљавања сиротиње израдом дечијих играчака од поменутог матери-
јала. У списима се помиње да ово упошљавање има за циљ обезбеђивање 
јавног реда и мира у Новом Саду. 
Језик: м. Л. 8 

1477. Ф.260 1045/1942 кут. 1 
Предлог Министарству унутрашњих послова да се за помоћне лекаре ново-
садске болнице именују: др Елемер Керњеи, Ана Хлавач, Тибор Дудаш, Лехел 
Јесенски, Пал Сауер, Павле Борота, Јанош Росфалви, Золтан Салонтаи, те 
Никола Давидовић и његова супруга. У актима се помињу и лекари Жужана 
Штефко и Софија Страхињић. У прилогу је гаранција директора болнице др 
Антона Џинић о етичкој и политичкој подобности др Богдана Поповића, ко-
ји је предвиђен да замени, од туберкулозе оболелог, Павла Бороту. 
Језик: м. Л. 6 

1478. Ф.260 1059/1942 кут. 1 
Велики жупан обавештава Министарство унутрашњих послова да се не пре-
поручује издавање дозволе Шандору Шпицеру за обављање апотекарске де-
латности, из разлога што је именовани јеврејског порекла. 
Језик: м. Л. 3 

1479. Ф.260 1079/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
нема замерки против поновног издавања Даринки Вардић дозволе за бавље-
ње апотекарском делатношћу. 
Језик: м. Л. 2 

1480. Ф.260 1080/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да 
нема замерки против поновног издавања дозволе Душану Попићу за бавље-
ње апотекарском делатношћу. Помиње се да је Душанов отац Милан у време 
Првог светског рата као фармацеутски поручник служио у Петроварадину и 
Сомбору. 
Језик: м. Л. 3 

1481. Ф.260 1149/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан предлаже Министарству унутрашњих послова да 
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се за главног лекара Завода за туберкулозу именује др Никола Ћирић, а да се 
за помоћног лекара тог завода именује др Марија Николић-Огњановић. У 
актима се помиње да су горенаведени лекари још у време док је град био 
под војном влашћу 1941. године постављени на поменуте положаје, а под 
надзором др Иштвана Новобацког. 
Језик: м. Л. 1 

1482. Ф.260 1150/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан предлаже Министарству унутрашњих послова да 
се др Деже Пап изабере за главног лекара Завода за менталне болести. У 
акту је на наведену функцију био предложен још и др Федор Радић, али је 
велики жупан дао предност горепоменутом лекару због његове припадности 
мађарској националности. 
Језик: м. Л. 2 

1483. Ф.260 1153/1942 кут. 1 
Команда милиције извештава новосадског великог жупана да се из редова 
ове команде није нико посебно истакао у борби против нелегалне трговине 
прехрамбеним производима. У прилогу је распис Министарства пољоприв-
реде са обавештењем да ће ово министарство посебно наградити службе-
нике и милиционере који су се истакли у борби против нелегалне трговине 
прехрамбеним производима. 
Језик: м. Л. 5 

1484. Ф.260 1169/1942 кут. 1 
Пропратни акт којим је новосадски велики жупан проследио Министарству 
унутрашњих послова молбу Матице српске да јој се дозволи да самостално 
делује. У списима се помиње градски саветник Ђула Улрих као особа која 
управља имовином поменуте културне институције. 
Језик: м. Л. 2 

1485. Ф.260 1256/1942 кут. 1 
Распис Министарства пољопривреде, Новосадске испоставе за аграрну по-
литику Јужне области, са упутством о начину издавања земљишта некадаш-
ње југословенске аграрне реформе у економској 1942/43. години. 
Језик: м. Л. 5 

1486. Ф.260 1266/1942 кут. 1 
Новосадски градоначелник извештава великог жупана да је већ раније био 
поништен уговор са Јеврејима закупу пословног простора у објектима који 
припадају овом градском начелништву. У пратећим актима је наредба Мини-
старства унутрашњих послова да се од Јевреја одузму пословни простори, те 
да се издају нејеврејским корисницима. 
Језик: м. Л. 3 

1487. Ф.260 1318/1942 кут. 1 
Извештај Националног радничког центра, Булевар Хорти Миклоша (Михај-
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ла Пупина) бр. 18, о „угрожености мађарског радништва, створене завером 
Срба, Јевреја и осталих“. У акту се помињу: ткаоница „Ристић“, фабрика 
„Бернолд Силвестер“, подизање остатака моста, грађевински предузимачи, 
Културбунд, Матвук, Теофановићева фабрика бомбона, интерпелација срп-
ског посланика Поповића и друго. 
Језик: м. Л. 3 

1488. Ф.260 1425/1942 кут. 1 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да је др Ласло Шеј 
именован за (другог) приседника Градског сирочадског стола. 
Језик: м. Л. 3 

1489. Ф.260 1427/1942 кут. 1 
Команда милиције извештава новосадског великог жупана о пензионисаним 
службеницима јавних служби, који су заведени у евиденцијама ове команде. 
У акту су наведени: Коста Гајин као добровољац, др Ђорђе Ђеремов као 
четник, Тома Вученић као мађарофоб, Емил Илић као добровољац, Тодор 
Грујић и Петар Ковачевић као комунисти, др Владан Јојкић као непоуздан, 
Миливој Чолаковић под тајним надзором, те као масони – др Ђезе Фење, др 
Жарко Стефановић, Никола Плавшић и др Ђорђе Јовановић. 
Језик: м. Л. 3 

1490. Ф.260 1439/1942 кут. 1 
Акта у предмету организовања друштвене акције прикупљања зимске опре-
ме за војску у периоду од 25. августа до 5. септембра 1942. године. 
Језик: м. Л. 9 

1491. Ф.260 1442/1942 кут. 1 
Пропратни акти у предмету ликвидације Удружења службеника Дунавске 
бановине. У актима се помиње да је 17. фебруара одржана расправа у пово-
ду горенаведене ликвидације, те податак да је вредност имовине овог удру-
жења процењена на 4.720 п. 
Језик: м. Л. 4 

1492. Ф.260 1443/1942 кут. 1 
Одлука новосадског Среског начелништва да се по правном основу купопро-
даје дозволи земљишно-књижни препис зграде на Булевару Хорти Миклоша 
(Михајла Пупина) бр. 17, са загребачког Уједињеног осигуравајућег д. д-а на 
будимпештанско Прво опште мађарско осигуравајуће друштво. У прилогу је 
уговор по ком је последње осигуравајуће друштво постало правни наследник 
првопоменутог за територију Јужне области. 
Језик: м. Л. 10 

1493. Ф.260 1453/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан издаје уверење о морално-политичким владању 
Јан(ош)а Хаврана, трговца часовницима на велико, из Атила (Словачке) 
улице бр. 30, односно са Буза трга (Трга Светозара Марковића) бр. 14. У 
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списима се помиње да је Хаврану, који је члан Барош савеза и Културног 
савеза Јужне области, горње уверење потребно ради добијања дозволе за 
увоз часовника из Швајцарске. 
Језик: м. Л. 4 

1494. Ф.260 1473/1942 кут. 1 
У предмету издавања Иштван Хаичу и супрузи му дозволе за трговање пивом 
на велико, новосадски велики жупан извештава Председништво владе да го-
репоменути спадају у политички поуздане особе. 
Језик: м. Л. 2 

1495. Ф.260 1476/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан издаје одобрење за издавање и промет Спомен 
књиге Јужне области, посвећене сећању на витеза Миклоша Хортија. Ауто-
ри и издавачи поменуте књиге су књижар и члан Председништва Мађарске 
партије живота (МЕП) Јанош Абрахам, трговац Иштван Фендрик, те Шан-
дор Аба. 
Језик: м. Л. 4 

1496. Ф.260 1482/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Трговачко-привредну комору у Сеге-
дину да се слаже са сугестијом да у састав шездесеточланог стручног одбора 
ове коморе са подручја Новог Сада уђу фабрикант Ђула Крамер, те молер-
ски предузимач Шандор Бечкехази. У актима се помиње још књижар Јанош 
Абрахам. 
Језик: м. Л. 2 

1497. Ф.260 1499/1942 кут. 1 
Новосадски велики жупан извештава Министарство пропаганде да се на те-
риторији Новог Сада нису појавиле зидне новине овог министарства под 
називом „Мађари“, уз сугестију о могућем начину распрострањивања при-
мерака ових зидних новина у Новом Саду. У прилогу је извештај Команде 
милиције са претпоставком да је у Нови Сад могло доспети двадесетак при-
мерака поменутих новина. 
Језик: м. Л. 3 

1498. Ф.260 б.б./1942 кут. 1 
Поверљиви извештаји Команде милиције: о партизанским диверзијама, из-
вршеним над вршалицама 15. и 16. јула у Руми, те о развоју жетве у ново-
садском атару. У извештајима се помиње гласина да су у Загребу партизани 
убили усташког врховног заповедника, те се наводи чињеница да је на са-
лашима у Камендину 16. јула, од удара грома, избио пожар у чијем гашењу 
су учествовали Озрен Миодраговић и Ђорђе Перваз. 
Језик: м. Л. 3 

1499. Ф.260 72/1943 кут. 2 
Распис Министарства унутрашњих послова са обавештењем да особе које 
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служе војну обавезу имају иста права као и остали грађани у учешћу на кон-
курсима за пријем у јавне службе, односно да примат у конкурсима имају 
носиоци ратних одликовања. 
Језик: м. Л. 1 

1500. Ф.260 137/1943 кут. 2 
Распис Министарства пољопривреде са обавештењем условима и начину 
издавања у закуп земљишта које је као јеврејска имовина прешло под упра-
ву Државне аграрно-кредитне установе. 
Језик: м. Л. 2 

1501. Ф.260 138/1943 кут. 2 
Новосадски велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерки 
против молбе Љубомира Богданов да му се дозволи издавање часописа 
„Бранково коло“. У ранијим актима постављено је питање потребе издавања 
овог часописа, а због чињенице да се у Новом Саду већ издаје један српски 
часопис („Илустрована недеља“ Марка Теодоровића). 
Језик: м. Л. 5 

1502. Ф.260 162/1943 кут. 2 
Распис Министарства унутрашњих послова са упутством у погледу рада ло-
калних испостава Државног савеза за помоћ учесницима фронта и њиховим 
породицама. У списима се помиње да је председница овог савеза супруга 
председника Владе Миклоша Калаија, а да су председнице жупанијских ис-
постава овог савеза махом супруге великих жупана. 
Језик: м. Л. 2 

1503. Ф.260 174/1943 кут. 2 
У предмету молбе Емила Илића, бившег грунтовничара новосадског среза, 
да му се додели пензија, Команда милиције доставља новосадском великом 
жупану извештај о Илићевом претходном животу: детаљно су наведени по-
даци о његовом учешћу у Првом светском рату, те се помиње податак да је 
именовани 1926. године као добровољац у темеринском атару добио осам 
јутара земље, који су до тада припадали великом жупану др Петер Фернбаху. 
Језик: м. Л. 4 

1504. Ф.260 190/1943 кут. 2 
Записник примопредаје новосадске великожупанске дужности, извршене 27. 
јануара 1943. године, између др Петер Фернбаха (од Апатина) и др Леа Деака, 
иначе последњег већ као великог жупана Бачко-бодрошке жупаније и града 
Сомбора. Примопредаји је присуствовао секретар др Пал Лили. 
Језик: м. Л. 3 

1505. Ф.260 256/1943 кут. 2 
Молба Занатског удружења Новог Сада и околине да се у име њених 2.500 
чланова забрани рад Српској занатској задрузи и Удружењу српске занатске 
омладине, а како би првопоменуто удружење добило имовину потоњих ор-
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ганизација (по 1/4 Занатског дома). У актима је поред горепоменутих удруже-
ња и задруге као четврти сувласник просторија у Занатском дому наведено 
Српско занатско певачко удружење „Невен“. 
Језик: м. Л. 5 

1506. Ф.260 320/1943 кут. 2 
Распис Министарства унутрашњих послова са уредбом условима за доделу 
пензија бившим југословенским јавним службеницима, који су нестали или 
се налазе у немачком заробљеништву, односно о додели пензија породицама 
таквих бивших службеника. 
Језик: м. Л. 2 

1507. Ф.260 436/1943 кут. 2 
Препис одлуке Министарства унутрашњих послова да се имовина бившег 
Савеза ловачких друштава Дунавске бановине (кућа у улици Јована Ђорђе-
вића бр. 4) пређе у надлежност Министарства пољопривреде а за потребе 
ловачке управе. 
Језик: м. Л. 2 

1508. Ф.260 525/1943 кут. 2 
Препис одлуке Министарства унутрашњих послова да се Матици српској 
поново дозволи, у пролеће 1941. године забрањени рад. За надзорника над 
поменутом културном институцијом Председништво Владе је именовало др 
Пал Бала. 
Језик: м. Л. 2 

1509. Ф.260 550/1943 кут. 2 
Расписи Државног социјалног надзорништва и Министарства унутрашњих 
послова са упутствима о начину и условима коришћења бивших јеврејских 
некретнина мањих од пет јутара. 
Језик: м. Л. 5 

1510. Ф.260 551/1943 кут. 2 
Извештај новосадског градоначелника, Министарству унутрашњих послова, 
са подацима из домена стамбене проблематике у Новом Саду: броју празних 
станова, броју празних локала и складишта, броју месечних захтева за доде-
лу стана те о социјалној структури подносилаца тих захтева, броју породица 
које због оштећења у поплавама наново граде своје куће, и др. 
Језик: м. Л. 6 

1511. Ф.260 582/1943 кут. 2 
Пропратни акт Новосадског великог жупана, достављен Председништву 
владе, уз напомену да нема замерки на издавање дозволе за точење пића (у 
овом акту ненаведеним) особама. У актима се помиње гостионичар Вилмош 
Фехер који је 1922. године био осуђен на два дана затвора, а такође се за 
гостионицу именованог говори да је у време Краљевине Југославије то било 
место где се слободно могло певати на мађарском језику и играти чардаш. 
Језик: м. Л. 3 
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1512. Ф.260 694/1943 кут. 2 
Пропратни акт којим је новосадском градоначелнику достављено писмо 
директора Научног института Алфелда др Лајоша Бартуца, са молбом да се 
реализује одлука Скупштине овог градског начелништва од децембра 1942. 
године, о додели 200 пенга за истраживачки рад поменуте научне установе. 
Језик: м. Л. 1 

1513. Ф.260 740/1943 кут. 2 
Одлука Министарства унутрашњих послова да се привремено проглашени 
градоначелник Новог Сада др Миклош Нађ устали на тој функцији. 
Језик: м. Л. 1 

1514. Ф.260 806/1943 кут. 2 
Новосадски велики жупан извештава Председништво Владе, у предмету мол-
бе Лазара Дунђерског и компањона му, за издавање обртнице за трговину 
пивом на велико, да су поменути молитељи морално-политички подобни. 
Наводи се да је молба поднета за обртницу у Новом Саду и Врбасу. 
Језик: м. Л. 3 

1515. Ф.260 862/1943 кут. 2 
Расписи у предмету организације акције прикупљања помоћи за породице 
бораца на фронту. Међу актима је и допис Министарства унутрашњих посло-
ва са сугестијама у погледу организовања рада локалних испоставе Женских 
хонведских добровољних радних асоцијација. 
Језик: м. Л. 14 

1516. Ф.260 864/1943 кут. 2 
Градоначелниково решење са констатацијом да је Ђула Улрих, повереник 
власти при Матици српској, дана 31. марта 1943. године, разрешен своје 
дужности, те да је поменутој културној установи дозвољен даљи самосталан 
рад. 
Језик: м. Л. 1 

1517. Ф.260 867/1943 кут. 2 
Велики жупан издаје Председништву Владе уверење о владању пензиониса-
ног бележника Ђорђа Самарџије, а због намере овог председништва да име-
нованог протера из државе. У списима се помиње да Ђорђе од 1934. године 
живи у Новом Саду, у улици Кошут Лајоша (Милетићевој) бр. 39, те да је до 
тада живео у Срему, док се за његове синове наведено: да је Богдан убијен у 
рацији јануара 1942. године, а да је др Јован као комуниста осуђен на три го-
дине затвора. 
Језик: м. Л. 3 

1518. Ф.260 935/1943 кут. 2 
Велики жупан прихвата градоначелников предлог да се у чланство Стара-
тељске комисије овог градског начелништва изаберу: државни посланик 
Лајош Хорват, адвокат Лајош Кекс, те службеник Корнел Бауер. 
Језик: м. Л. 5 
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1519. Ф.260 938/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да нема за-
мерки против формирања новосадске испоставе Државног савеза трговаца 
дуваном. 
Језик: м. Л. 2 

1520. Ф.260 1023/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да нема замер-
ки против молбе лекара др Пал Фење, иначе Јеврејина, из улице Петефи Шан-
дора (Железничке) бр. 13, да буде примљен у чланство сегединске Лекарске 
коморе. 
Језик: м. Л. 2 

1521. Ф.260 1028/1943 кут. 2 
Распис Министарства пољопривреде са упутством о начину примене раније 
донетих закона о депортацији у логоре, нерадника и пољопривредних над-
ничара који значајније прекрше радну дисциплину. У акту се помиње наме-
ра да управу над поменутим логорима преузму војне власти. 
Језик: м. Л. 2 

1522. Ф.260 1154/1943 кут. 2 
Милицијски извештај о новосадским становницима, а италијанским држав-
љанима, који се налазе у евиденцијама те установе. У прилогу су спискови 
укупно 362 италијанских држављана који живе, или су живели у Бачкој (по-
себно су наведени: Италијани, Албанци, Црногорци, Словенци и Далма-
тинци – те су дати подаци о тим особама). Наведен је подконзул Алесандро 
Палавићино. 
Језик: м. Л. 25 

1523. Ф.260 1168/1943 кут. 2 
Одлука о избору чланова различитих стручних пододбора Управног одбора 
овог града. У списима су наведени чланови тих стручних пододбора. 
Језик: м. Л. 2 

1524. Ф.260 1220/1943 кут. 2 
Министарство унутрашњих послова прослеђује распис са протоколом о ре-
доследу државних одликовања по важности. (Наведено је укупно 120 разли-
читих врста одликовања). 
Језик: м. Л. 3 

1525. Ф.260 1242/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да нема за-
мерке да се Стевану Д. Поповићу дозволи поново бављење апотекарском 
делатношћу. У списима се помиње да је претходни велики жупан др Петер 
Фернбах сугерисао да се Поповићу, као некадашњем добровољцу, не дозво-
ли обављање горепоменуте делатности. 
Језик: м. Л. 3 
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1526. Ф.260 1284/1943 кут. 2 
Министарство вера и образовања прослеђује великом жупану негативан 
одговор овог министарства на молбу др Ференц Баша, председника Савеза 
мађарских Немаца, да се Немачка учитељска школа пресели из Врбаса у 
Нови Сад. У акту се помиње чињеница да је Немачка грађанска школа из 
Врбаса пресељена у Оџаке. 
Језик: м. Л. 2 

1527. Ф.260 1286/1943 кут. 2 
Одлука Министарства унутрашњих послова о именовању службеника Сло-
бодног краљевског града Новог Сада. У списима су наведени именовани 
службеници. 
Језик: м. Л. 1 

1528. Ф.260 1292/1943 кут. 2 
У предмету молбе Адријана Станић рођ. Вешјак да се њен муж др Славко 
Станић пусти на слободу, велики жупан извештава Министарство унутраш-
њих послова да нема замерки против повољног решавања ове молбе. 
Језик: м. Л. 13 

1529. Ф.260 1323/1943 кут. 2 
Велики жупан прослеђује Министарству одбране извод из записника ван-
редне седнице Скупштине Слободног краљевског града Новог Сада, од 13. 
априла 1943. године, са одлуком да се поново оснује Фонд за школовање 
младих сиромашних Новосађана у средњим војним школама. Поменути 
фонд је првобитно био формиран при овом граду 2. септембра 1897. године 
одлуком бр. 164/10.614-10.615. 
Језик: м. Л. 10 

1530. Ф.260 1326/1943 кут. 2 
Министарство вера и образовања доставља новосадској испостави Другосте-
пене просветне управе евиденцију о броју основних школа у којима се на 
територији ове и сомборске испоставе настава не обавља искључиво на ма-
ђарском језику, а уз податке о методици примене матерњег језика ђака и зва-
ничног државног језика у настави сваке од тих школа. 
Језик: м. Л. 7 

1531. Ф.260 1349/1943 кут. 2 
Дневни ред седнице Управног одбора Градског начелништва Слободног 
краљевског града Новог Сада, заказане за 15. јун 1943. године. У прилогу је 
градоначелников извештај раду овог начелништва у мају 1943. године (о ра-
довима на отварању Јавне градске библиотеке у Андрашијевој (Његошевој) 
улици, о уређењу обданишта у Темеринској улици, о раду Градске кланице, 
плинаре, циглане и других јавних градских предузећа). 
Језик: м. Л. 8 

1532. Ф.260 1419/1943 кут. 2 
Пропратни акт којим је испостава Јужне области за аграрну политику про-
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следила жалбу локалне једнице Партије мађарског живота (МЕП), на одлуку 
о експропријацији земље у Будисави за потребе извесне колонизације. У при-
логу је акт са обавештењем да је секретар новосадске испоставе горепомену-
те партије Деже Хрубиани 17. VI боравио у Бачкој Паланци и обавио припре-
ме за посету председника Владе. 
Језик: м. Л. 3 

1533. Ф.260 1426/1943 кут. 2 
Милицијски извештај, који се позива на изјаву удовице Регине Хајм рођ. 
Вајнфелд из Сегединске (Петра Кочића) улице бр. 10, да је бивша новосадска 
становница др Ева Сатлер са Трга Деак Ференца (Трифковићевог трга) бр. 5, 
нестала у рацији јануара 1942. године. У списима се помиње да је Ева била 
поднела жалбу на одлуку у вези са њеним чланством у Лекарској комори. 
Језик: м. Л. 5 

1534. Ф.260 1427/1943 кут. 2 
Милицијски извештај, који се позива на изјаву удовице Регине Хајм рођ. 
Вајфелд из Сегединске (Петра Кочића) улице бр. 10, да је бивши новосадски 
становник др Маћаш Сатлер са Трга Деак Ференца (Трифковићевог трга) бр. 
5, нестао у рацији јануара 1942. године. У списима се помиње Сатлерова 
жалба на одлуку у вези са његовим чланством у Лекарској комори. 
Језик: м. Л. 5 

1535. Ф.260 1428/1943 кут. 2 
Милицијски извештај, који се позива на изјаву др Милутина Губаша из ули-
це Кошут Лајоша (Милетићеве) бр. 42, да је др Лео Голдберг нестао у рацији 
јануара 1942. године. У списима се помиње Голдбергова жалба на одлуку у 
вези са његовим чланством у Лекарској комори. 
Језик: м. Л. 5 

1536. Ф.260 1429/1943 кут. 2 
Милицијски извештај, који се позива на изјаву домара Ане Филеп рођ. То-
мић из Темплом удвара (Католичке порте) бр. 4, да је др Јанош Цајзел нестао 
у рацији јануара 1942. године. У списима се помиње Цајзелова жалба на од-
луку у вези са његовим чланством у Лекарској комори. 
Језик: м. Л. 5 

1537. Ф.260 1433/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Пољопривредну комору Области између Дунава и 
Тисе, да су за председника и потпредседника Одбора за утврђивање висине 
наднице при Градском начелништву Новог Сада, изабрани директор Средње 
пољопривредне школе др Ференц Ајтаи и економ Карољ Сабо. 
Језик: м. Л. 5 

1538. Ф.260 1513/1943 кут. 2 
Решење министарства унутрашњих послова о ликвидацији Кола српских 
сестара, уз одлуку да се имовина овог кола преда новосадској Православној 
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црквеној општини. 
Језик: м. Л. 3 

1539. Ф.260 1515/1943 кут. 2 
Препис одлуке којом је Министарство унутрашњих послова известило пред-
седништво Државног професионалног синдиката мађарских радника у Будим-
пешти да није одобрен рад новосадске испоставе овог синдиката (односно 
да овом синдикату није никад ни било дозвољено формирање локалних ис-
постава). У прилогу је милицијски извештај у ком је наведено да поменута 
новосадска испостава у својој агитацији омаловажава већ постојећу сличну 
организацију-Национални раднички центар. 
Језик: м. Л. 14 

1540. Ф.260 1577/1943 кут. 2 
Записник извршене анализе завршних рачуна Левенте (мађарског соколског) 
фонда у 1941. и 1942. години. У акту се помиње да није приступљено из-
градњи планиране стрељане (са десет места), а пошто је поплављен терен на 
ком је предвиђена изградња исте. 
Језик: м. Л. 5 

1541. Ф.260 1578/1943 кут. 2 
Писма којима је новосадска испостава Партије мађарске обнове са Деак Фе-
ренц трга (Трифковићевог трга) захтевала од великог жупана да се што пре 
на јавно место постави, већ раније добијена, државна застава. У списима је 
наведено да горепоменута партија нема свог заступника у Градској скуп-
штини. Председник поменуте испоставе је Шандор Ковач. 
Језик: м. Л. 7 

1542. Ф.260 1588/1943 кут. 2 
Велики жупан предлаже Министарству унутрашњих послова да се имовина 
практично расформираног Новосадског пољопривредног удружења додели 
новосадској Мађарској читаоници са удружењем пољопривредника. 
Језик: м. Л. 2 

1543 Ф.260 1636/1943 кут. 2 
Велики жупан предлаже Министарству унутрашњих послова да се одбије 
молба Александра Бикића, бившег официра Војске Краљевине Југославије, 
да му се дозволи повратак-настањивање у Шајкашу. 
Језик: м. Л. 3 

1544. Ф.260 1652/1943 кут. 2 
Распис Министарства унутрашњих послова са наредбом која, због опасно-
сти од претераног оптерећивања телефонских линија, забрањује неовлаш-
ћеним јавним службеницима, да се за време ваздушне опасности путем теле-
фона интересују о тренутној борбеној ситуацији код Центара за противваз-
душну заштиту. 
Језик: м. Л. 2 
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1545. Ф.260 1667/1943 кут. 2 
Велики жупан предлаже Министарству унутрашњих послова да се одбије 
молба бившег официра Војске Краљевине Југославије Бранка Мулића да му 
се дозволи повратак-настањивање у Тителу. 
Језик: м. Л. 2 

1546. Ф.260 1668/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да нема замер-
ки против издавања дозволе Гизели Недељков рођ. Бори, из Доситејеве ули-
це бр. 17, за обављање зубарске делатности. У прилогу је препорука, коју је 
за Гизелу дао државни посланик Милана Л. Поповића. У списима се помиње 
Гизелин муж Лазар грађевински инжењер, те да је исти 1919. године утицао 
на своје колеге – студенте са факултета, који су пореклом били из Сегедина, 
да ступе у редове Националне војске. 
Језик: м. Л. 6 

1547. Ф.260 1710/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Команду милиције да је сагласан да се др Иштвану 
Брихти врати радио-апарат који му је био одузет. 
Језик: м. Л. 2 

1548. Ф.260 1724/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Команду милиције да нема замерки против одлуке 
да се Душану Барјактаровићу изда радио-апарат. 
Језик: м. Л. 2 

1549. Ф.260 1763/1943 кут. 2 
Распис Министарства трговине и саобраћаја са инструкцијама у погледу спо-
љашњег означавања (табли) фирми, трговина и сл. 
Језик: м. Л. 4 

1550. Ф.260 1784/1943 кут. 2 
Концепт пропагандног говора, састављеног из изјава председника Владе и 
Министра финансија, а који (концепт) је председник извесне (ненаведене) 
партије из Будимпеште доставио новосадском великом жупану. 
Језик: м. Л. 9 

1551. Ф.260 1796/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да нема замерки про-
тив враћања гимназијском професору Јожеф Прокопец мађарског држављан-
ства. 
Језик: м. Л. 2 

1552. Ф.260 1804/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Министра унутрашњих послова да нема замерки 
против пријема Јеврејина др Ђерђ Шосбергер, из Вашар (Боре Продановића-
Хероја Тепића) улице бр. 14, у чланство Лекарске коморе. У списима се по-
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миње да је Ђерђ од почетка 1943. године на принудном раду. 
Језик: м. Л. 3 

1553. Ф.260 1809/1943 кут. 2 
Испостава другостепене просветне управе извештава великог жупана да је 
за руководиоца женског чланства окружног Левенте (мађарског соколског) 
удружења при овој испостави именована учитељица уд. Илона Перлер рођ. 
Ман. У списима се помиње да се канцеларија овог новоименованог руково-
диоца налази на другом спрату бивше зграде Бановине (соба бр. 54). 
Језик: м. Л. 1 

1554. Ф.260 1813/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да ће Мађарска на-
родна банка заменити 21.016 куна, које представљају приход од продаје ка-
рата Јавног градског предузећа за превоз скелом између Новог Сада и Пе-
троварадина. 
Језик: м. Л. 3 

1555. Ф.260 1827/1943 кут. 2 
Команда милиције доставља великом жупану препис прогласа Независне 
државе Хрватске са обећањем амнестије за (приморске) партизане. Помену-
ти проглас је 14. септембра бацан из авиона над Петроварадином и Срем-
ском Каменицом. 
Језик: м. Л. 2 

1556. Ф.260 1842/1943 кут. 2 
Молба Матице српске, великом жупану, да овој културној институцији буду 
враћени коњи које им је реквирирао 16. граничарски хонведски батаљон. У 
актима се помиње број коња које је поседовала Матица српска, те датуми 
када су им одузимани поједини од тих коња, а такође је наведено да та ин-
ституција поседује економију од 353 јутара. 
Језик: м. Л. 3 

1557. Ф.260 1844/1943 кут. 2 
Телеграм Министарства унутрашњих послова са обавештењем да је 6. окто-
бра празник посвећен жртвама ослободилачке борбе 1848/1849. године, те 
да тај датум за важи за нерадни дан јавних служби-уз важеће изузетке. 
Језик: м. Л. 1 

1558. Ф.260 1955/1943 кут. 2 
Препис акта којим је новосадски градоначелник обавештен о намери Мини-
старства вера и образовања да се 2. новембра школске 1943/44. године отвори 
Српска мешовита грађанска школа са по једним женским и мушким одеље-
њем. У акту се градоначелнику налаже да у предмету отварања горепоменуте 
школе ступи у контакт са „...вођом новосадског српства...“, државним посла-
ником, др Миланом Поповићем. Школа има бити смештена у пет просторија 
првог спрата куће у улици Кошут Лајоша (Милетићевој) бр. 6. 
Језик: м. Л. 4 
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1559. Ф.260 1957/1943 кут. 2 
Велики жупан предлаже Министарству пољопривреде да се наместо покој-
ног Игнац Годора из Футога, за новог локалног ловачког повереника, имену-
је др Золтан Мађари-Коша из Новог Сада, улица Адолфа Хитлера (Краља 
Александра-Народних хероја) бр. 14. У актима се помиње да функција ловач-
ког повереника представља почасну титулу, односно да се за исту не доби-
јају редовна примања. 
Језик: м. Л. 5 

1560. Ф.260 1988/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да је прихваћен пред-
лог председника Градског сирочадског стола, те да је др Иштван Андраш 
Нађ именован за приседника те градске установе. 
Језик: м. Л. 2 

1561. Ф.260 1993/1943 кут. 2 
Одлука Команде милиције да се одбије молба Јожеф Гашпара да му се дозво-
ли да 7. новембра у десет сати пре подне у Левенте (соколском) дому одржи 
антикомунистички матине. У акту се као учесници наведеног матинеа поми-
њу Ференц Рајнич - главни уредник из Будимпеште, те Ференц Торма – гим-
назијски професор и војни свештеник. 
Језик: м. Л. 2 

1562. Ф.260 2015/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да су на предлог глав-
ног градског лекара, изабране женске чланице надзорништва за новосадска 
обданишта. У списима су наведене изабране чланице. 
Језик: м. Л. 4 

1563. Ф.260 2021/1943 кут. 2 
Министарство вера и образовања упозорава новосадског великог жупана да 
одобрење за организовање сценских активности имају само чланови Позо-
ришне и филмске коморе, а због пријаве ове коморе да је супруга витеза 
Сентирмаија у име Новосадске филхармоније неовлашћено почела прего-
воре за приређивањем десет оперских представа у Новом Саду са следећим 
певачима: Бела Чоком, др Шандор Иштваном и Пал Комаромиом. 
Језик: м. Л. 2 

1564. Ф.260 2034/1943 кут. 2 
Пропратни акт којим је новосадски велики жупан проследио Испостави но-
восадске другостепене просветне управе лични картон професора Душана 
Илина, који је поднео молбу да буде примљен у службу Музичке школе. У 
актима је као Илинова адреса наведена улица Текељ Имреа (Шафарикова) 
бр. 27. 
Језик: м. Л. 3 
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1565. Ф.260 2048/1943 кут. 2 
Команда милиције доставља великом жупану извештај седници Новосадске 
испоставе Савеза мађарских бораца, одржаној 14. новембра 1943. године у 
просторијама Централног католичког круга (седница је завршена свечаном 
поворком чланова овог савеза испред Левенте (соколског) дома). У списима 
су наведени чланови ове испоставе. 
Језик: м. Л. 1 

1566. Ф.260 2064/1943 кут. 2 
Списи у предмету разматрања молбе Јована Смичикласа, бившег капетана 
Војске Краљевине Југославије, да му се дозволи повратак-настањивање у 
Новом Саду. У списима се помиње да је Министарство одбране против из-
давања те дозволе. 
Језик: м. Л. 7 

1567. Ф.260 2078/1943 кут. 2 
Велики жупан поверљиво извештава Председништво Владе да је погрешно 
протумачена молба државног посланика Милана Л. Поповића за раздвајање 
српских принудних радника на католике и православце, те да се уствари 
именовани жалио на чињеницу да део тог радништва који је православне 
вере мора радити и недељом, односно да исти немају могућности услова да 
задовољавају своје религијске потребе. 
Језик: м. Л. 2 

1568. Ф.260 2086/1943 кут. 2 
Извештај Министарству унутрашњих послова о саветовању у вези са степе-
ном дозвољене јавне градске расвете у Новом Саду. Овом саветовању у Се-
гедину су присуствовали: градоначелник и велики жупан Новог Сада, тех-
нички саветник градске управе Новог Сада, управник Новосадског електрич-
ног д. д-а, главни надзорник Службе противваздушне одбране града те заме-
ник команданта војне јединице за противваздушну одбрану. Помиње се да 
граду недостаје 400 пламена (гасних светиљки). 
Језик: м. Л. 2 

1569. Ф.260 2095/1943 кут. 2 
Велики жупан налаже новосадском градоначелнику да пружи сву потребну 
помоћ у спровођењу акције „Пружимо родитеље ратној сирочади“. У спи-
сима се помиње да је супруга премијера Миклош Калаиа у склопу ове акције 
за 9 децембар заказала саветовање са супругама великих жупана у просто-
ријама Лиге за заштиту детета (у Будимпешти). 
Језик: м. Л. 3 

1570. Ф.260 2123/1943 кут. 2 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерке против при-
јема Милоја Арсина из Левенте (Жарка Зрењанина) улице бр. 16, у чланство 
новосадске Адвокатске коморе. 
Језик: м. Л. 3 
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1571. Ф.260 8/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Новосадску испоставу Другостепене просветне 
управе да нема замерке против именовања Беле Тернеи из улице Грофа Чаки 
Иштвана (Мирослава Антића) бр. 19, за директора новосадске државне гра-
ђанске (мушке) школе. 
Језик: м. Л. 3 

1572. Ф.260 22/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерке против из-
давања Марку Шијакову дозволе за обављање апотекарске делатности. 
Језик: м. Л. 7 

1573. Ф.260 53/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерке против изда-
вања дозволе за даљи рад геодети Краљевине Југославије Шандор Шумахе-
ру (Александеру), из улице Петефи Шандора (Железничке-Ласла Гала) бр. 58. 
Језик: м. Л. 3 

1574. Ф.260 62/1944 кут. 2 
Одлука о избору чланства различитих пододсека Управног одбора Слобод-
ног краљевског града Новог Сада. У акту су наведени изабрани чланови. 
Језик: м. Л. 2 

1575. Ф.260 64/1944 кут. 2 
Одлука Управног одбора Градског начелништва Слободног краљевског гра-
да Новог Сада о датумима одржавања редовних седница овог одбора у 1944. 
години (сваког другог понедељка у месецу, са изузетком маја, у једанаест 
сати, у малој сали градске куће). 
Језик: м. Л. 1 

1576. Ф.260 65/1944 кут. 2 
Одлука Управног одбора Градског начелништва Слободног краљевског гра-
да Новог Сада о избору чланова овог одбора за 1944/45. годину. У чланство 
су изабрани: Јанош Абрахам, Ђула Крамер, др Лајош Кекс, Милош Петро-
вић и Ференц Шврака. Последња тројица су уједно била и у старом саставу 
овог одбора заједно са витезом Деже Арвом и Јанош Толнаием. 
Језик: м. Л. 1 

1577. Ф.260 98/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерки против из-
давања Јожеф Тамашију дозволе за трговину вином на велико. 
Језик: м. Л. 3 

1578. Ф.260 160/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерки против до-
деле дозволе за точење пића (алкохола) у Новом Саду особама које су под-
неле молбу. 
Језик: м. Л. 4 
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1579. Ф.260 242/1944 кут. 2 
Велики жупан извештава Министарство пољопривреде да је сагласан са при-
јемом у сталну службу новосадског Огледног пољопривредног института, 
следећих службеника: Лазара Стојковића, Душана Хинића и Сергеја Кис-
ловског. 
Језик: м. Л. 3 

1580. Ф.260 274/1944 кут. 2 
Велики жупан доставља саветнику Министарства унутрашњих послова др 
Ђерђ Јошфаију морално-политичку карактеристику за Михаљ Мајтана, који 
је тражио да се поништи одлука о његовом отпуштању из службе Новосад-
ске окружне благајне Државне осигуравајуће установе. Михаљ је радио при 
Државним железницама, а након осуђивања његовог старијег брата Андра-
ша на осам година затвора због шпијунаже, он се запослио при шећерани у 
Врбасу, где је играо фудбал у клубу „Дулциш“, да би га 1933. године Фуд-
балски клуб Војводина ангажовао и запослио га у Финансијској управи, 
односно од 1938. године у горепоменутој осигуравајућој установи. Одлука о 
Михаљевом отпуштању из службе донета је 1943. године на иницијативу 
великог жупана Петера Фернбаха, а пошто је Мајтан, између осталог, пре-
шао из евангелистичке у православну веру. 
Језик: м. Л. 9 

1581. Ф.260 353/1944 кут. 2 
Записник примопредаје дужности великог жупана за Бачко-бодрошку жупа-
нију, те за градове Сомбор и Нови Сад, са др Леа Деака на витеза др Ерне 
Бајшаиа. Примопредаја је извршена 11. априла 1944. године. У записнику се 
помиње предлог др Леа Деака да се поверљиви списи који се односе на ра-
цију 1942. године чувају на неком сигурнијем месту. 
Језик: м. Л. 2 

1582. Ф.260 378/1944 кут. 2 
Пропратни акт којим је велики жупан проследио Министарству унутрашњих 
послова молбу новосадског удружења Руска колонија, уз предлог да се овом 
удружењу дозволи даљи рад. 
Језик: м. Л. 7 

1583. Ф.260 401/1944 кут. 3 
Велики жупан извештава Председништво Владе да нема замерки против из-
давања Милану Сивачком, из улице Змај Јовановића (Златне греде) бр. 18, 
дозволе за бављење апотекарском делатношћу. 
Језик: м. Л. 4 

1584. Ф.260 409/1944 кут. 3 
Записник примопредаје дужности великог жупана Слободног краљевског 
града Новог Сада, са витеза др Ерне Бајшаиа на др Петера Фернбаха (од 
Апатина), дана 8. маја 1944. године. У записнику се помиње да је извршена 
и примопредаја аката који се односе на рацију 1942. године, а који су били 
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чувани у Сомбору. 
Језик: м. Л. 2 

1585. Ф.260 453/1944 кут. 3 
Министарство унутрашњих послова издаје распис којим се налаже провера 
порекла радника запослених у здравственим установама, а пошто се у складу 
са законом радници јеврејског порекла имају отпустити из јавних служби. 
Језик: м. Л. 3 

1586. Ф.260 470/1944 кут. 3 
Велики жупан извештава Министарство унутрашњих послова да у Новом 
Саду нема потребе за доделом радио-апарата одузетих од Јевреја, а пошто 
већина особа од поверења у овом граду већ има радио-апарат. У распису 
Министарства унутрашњих послова се сугерише расподела горепоменутих 
одузетих радио-апарата пословним локалима где је промет људи велики. 
Језик: м. Л. 6 

1587. Ф.260 475/1944 кут. 3 
Министарство пољопривреде - Испостава за аграрну политику Јужне обла-
сти позива великог жупана др Петера Фернбаха на расправу, која се у пред-
мету формирања у Новом Саду слободне луке и индустријске зоне, има одр-
жати 7. јуна 1944. године у градској кући. У акту је наведено да ће поменутој 
расправи присуствовати представници министарстава привреде, трговине и 
земљорадње. 
Језик: м. Л. 1 

1588. Ф.260 481/1944 кут. 3 
Министарство унутрашњих послова издаје распис којим се налаже спрово-
ђење пописа свих избеглица и дезертера из Јужног Ердеља, рођених између 
1901. и 1924. године (Наведено је да се пописом имају обухватити и непри-
јављене особе наведених годишта, које су пре 1938. године пребегле на те-
риторију мађарске државе). 
Језик: м. Л. 3 

1589. Ф.260 513/1944 кут. 3 
Велики жупан извештава новосадског градоначелника да су за почасне са-
ветнике Градског начелништва Слободног краљевског града Новог Сада 
именовани: др Шандор Патаки, др Андраш Вермеш и др Пал Добаи. 
Језик: м. Л. 2 

1590. Ф.260 516/1944 кут. 3 
Сегединска Лекарска комора прослеђује новосадском великом жупану мол-
бу, којом је ова комора тражила од Министарства унутрашњих послова, да 
јој се додели право за издавање опреме лекарских ординација депортованих 
јеврејских лекара. У молби се помиње да на територији ове коморе постоји 
око 300 таквих ординација. 
Језик: м. Л. 2 
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1591. Ф.260 550/1944 кут. 3 
Велики жупан уз личну препоруку прослеђује Министарству вера и образо-
вања молбу новосадске Државне средње занатске школе да се у овој школи 
поново оснује одељење грађевинске струке. Усписима се помиње да је поме-
нуто одељење било укинуто јуна 1942. године, те да је уместо њега (са мало 
успеха) била организована зимска образовна форма за грађевинску струку. 
У прилогу је нацрт фонда часова по предметима и разредима за горепоме-
нуту струку. 
Језик: м. Л. 4 

1592. Ф.260 552/1944 кут. 3 
Велики жупан доставља Министарству унутрашњих послова карактерис-
тику за Карољ Крала из Будимпеште, а у предмету молбе последњег да му 
се изда дозвола за држање петог биоскопа у Новом Саду (некадашњи Ројал 
биоскоп). У списима се помиње да Крал од 1922. године ради у кинемато-
графској струци, те податак да је именовани био председник Савеза Мађара 
у дијаспори. 
Језик: м. Л. 5 

1593. Ф.260 579/1944 кут. 3 
Министарство унутрашњих послова извештава великог жупана да је др Имре 
Ђармати именован за заменика градоначелника Слободног краљевског града 
Новог Сада. 
Језик: м. Л. 1 

1594. Ф.260 641/1944 кут. 3 
Пета сегединска хонведска команда извештава новосадског великог жупана 
о местима где ће, у циљу спречавања диверзија, бити постављене нове стра-
жарнице на прузи Нови Сад-Тител, уз молбу да се пружи потребна помоћ 
при смештању тих стражарница и њиховог људства. Стражарнице су постав-
љене на: новосадском аеродрому, раскрсници железничке пруге и Темерин-
ског пута, те на железничким станицама - Каћа, Будисаве, Шајкаша, Вилова, 
Лока и Титела. 
Језик: м. Л. 3 

1595. Ф.260 649/1944 кут. 3 
Молба организације Руског црвеног крста да њени сиромашнији чланови и 
даље плаћају минималну таксу приликом добијања дозволе боравка. У мол-
би се наводи да је у Новом Саду 1260 руских избеглица, односно 560 руских 
емигрантских породица смештено. 
Језик: м. Л. 2 

1596. Ф.260 727/1944 кут. 3 
Велики жупан извештава витеза др Алберта Турвелђија, повереника власти 
за решавање питања судбине бивше јеврејске имовине, да су градски и фи-
нансијски службеници тренутно заузети пописом штета начињених бомбар-
довањем Новог Сада, те да ће тражени извештај о поступку са горепомену-



 267 

том имовином бити накнадно урађен. У прилогу је 10 расписа са основним 
начелима, којих се треба придржавати, приликом прикупљања и расподеле 
бивше јеврејске имовине. 
Језик: м. Л. 24 

1597. Ф.260 728/1944 кут. 3 
Извештај организације Руског црвеног крста о њеном раду у 1943. години. У 
списима су наведени чланови њене управе. Ова организација се брине о 
укупно 1757 руских емиграната (на дан 1. јануара 1943. године), односно 
1727 емиграната (на дан 1. јануара 1944. године) на територији: Новог Сада, 
Бечеја, Врбаса, Титела и Бачке Паланке. Ова организација управља: једном 
основном школом, једном гимназијом, једном библиотеком и др. 
Језик: м. Л. 3 

1598. Ф.260 741/1944 кут. 3 
Пропратни акти у предмету достављања Министарству унутрашњих посло-
ва обрачунског извештаја о утрошеним средствима из Фонда за заштиту 
народа и породице (ONSCA) у 1942. и 1943. години. У списима се помиње 
замерка Министарства унутрашњих послова на чињеницу да су за потребе 
новосадске жупаније од средстава овог фонда купљене три уметничке слике. 
Језик: м. Л. 18 

1599. Ф.260 754/1944 кут. 3 
Велики жупан извештава Управу Источне више трговачке школе да са мо-
рално-политичке тачке гледишта нема замерки на рачун Вере Грбић „...и 
других...“, а у предмету: „...Приоритета при упису на Источну вишу трго-
вачку школу кандидата са страним (немађарским) матерњим језиком...“. 
Језик: м. Л. 2 

1600. Ф.260 763/1944 кут. 3 
Министарство унутрашњих послова доставља поверенику власти за евакуа-
цију од ваздушних напада, неколико сугестија у погледу начина измештања 
новосадске државне градске болнице. У списима се помиње да је болница у 
бомбардовању оштећена, те да је стога отежано снабдевање болнице струјом 
и водом. 
Језик: м. Л. 1 

1601. Ф.260 1/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан у својству повереника за јавно снабдевање Новог Сада, извеш-
тава Министра јавног снабдевања да подржава предлог Команде јужне војне 
области да се заведе систем бонова за снабдевање грађанства брашном и 
хлебом. 
Језик: м. Л. 4 

1602. Ф.260 11/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику препис расписа Министарства 
јавног снабдевања са наредбом којом организације „Хомбар“ и „Футура“ 
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имају искључиво право извоза жита и кукуруза из Јужне области у централ-
ну Мађарску. 
Језик: м. Л. 2 

1603. Ф.260 16/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања са одредбом да се организација за откуп пољопривредних култура 
„Хомбар“ овлашћује да врши замену жита за раж оним произвођачима жита 
који имају обавезу предаје држави и извесне количине ражи. 
Језик: м. Л. 2 

1604. Ф.260 17/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања са одредбом којом се исплата у натури (житу) дозвољава само за оне 
извршиоце послова и услуга који имају дозволу за млевење брашна. У акту 
се помиње некадашњи обичај пољопривредног становништва да услуге по-
јединих занатлија, а посебно фризера и бербера, плаћају у житу. 
Језик: м. Л. 2 

1605. Ф.260 20/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања са мерама којима се одређује приоритет у снабдевању за породице 
учесника Источног фронта. 
Језик: м. Л. 2 

1606. Ф.260 22/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан доставља Министарству јавног снабдевања молбу да се за по-
требе снабдевања овог града обезбеди 200 вагона жита. У молби се помиње 
податак да у Београду стациониране немачке војне јединице, преко Култур-
бунда, у Новом Саду набављају брашно, и несметано га војним камионима 
одвозе. У акту је наведено да је у време Војне управе Новог Сада било на-
бављено 250 вагона жита које је, преко организације „Угар“, било самлевено 
и дистрибуирано становништву. 
Језик: м. Л. 2 

1607. Ф.260 26/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Записници саветовања великог жупана са представницима војно значајних 
предузећа а у вези са организовањем снабдевања радника тих предузећа: ме-
сом, машћу, брашном и огревом. 
Језик: м. Л. 7 

1608. Ф.260 41/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања са датим условима под којима се пољопривредницима са поседом 
већим од 50 јутара дозвољава да купе кукуруз. 
Језик: м. Л. 4 
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1609. Ф.260 51/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Препис телеграма којим је велики жупан обавестио Министарство јавног 
снабдевања да на територији Новог Сада има: 1590 издатих карата за жито, 
7686 особа које поседују дозволу за млевење брашна, те да принос жита из-
носи 703 вагона, односно принос ражи 573 вагона. 
Језик: м. Л. 3 

1610. Ф.260 61/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује градоначелнику распис Министарства јавног снаб-
девања са наређењем да се величина следовања основних прехрамбених на-
мирница (хлеба, брашна, масти, сланине) мора усклађивати са величином 
следовања у Будимпешти. 
Језик: м. Л. 2 

1611. Ф.260 72/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Министарство јавног снабдевања о судбини неис-
коришћених бонова издатих од стране некадашње градске војне управе, уз 
напомену да тренутне месечне потребе града износе укупно 40 вагона браш-
на (за око 50.000 особа). 
Језик: м. Л. 3 

1612. Ф.260 73/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Препис извештаја великог жупана, Министарству јавног снабдевања, да је 
на територији Новог Сада економија Бене Форгача склопила уговор о тову 
61 свиње, те да овај град води преговоре за склапање сличних уговора (за око 
1.200 товљеника) са: Ђулом Крамером, Шандор Пастијем и Милошем Пе-
тровићем. 
Језик: м. Л. 2 

1613. Ф.260 95/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Министарство јавног снабдевања да је на терито-
рији Новог Сада (на површини од 6445 јутара земље), у 1941. години доби-
јено 131.547 метарских центи кукуруза. 
Језик: м. Л. 3 

1614. Ф.260 112/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава новосадске испоставе партија њилаша (стреластих 
крстова) и Мађарске обнове, у вези са приликама у јавном снабдевању, а 
поводом понуде тих партија да због несређеног стања у расподели бонова, у 
дистрибуцији истих учествују и по пет припадника поменутих партија. У 
прилогу је акт са горепоменутом понудом наведених партија. 
Језик: м. Л. 3 

1615. Ф.260 115/1941 кут. 3 Уред за снабдевање 
Уред за јавно снабдевање Слободног краљевског града Новог Сада извеш-
тава великог жупана о количинама клипног кукуруза за које је овај уред 
издао дозволу за куповину од 14. новембра (наведено је укупно 505 метар-
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ских центи и 52 килограма кукуруза, купљеног од пољопривредних произ-
вођача са имањем мањим од 50 јутара). 
Језик: м. Л. 1 

1616. Ф.260 4/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Инспекција јавног снабдевања извештава великог жупана о бројчаном стању 
свиња на територији Новог Сада 1. новембра 1941. године (укупном броју 
свиња, те о броју прасади, назимади, крмача и товљеника). 
Језик: м. Л. 1 

1617. Ф.260 21/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Списи у предмету предлога великог жупана Министарству јавног снабде-
вања да се за овлашћене трговце брашном на велико у Новом Саду овласте: 
Бела Цервес, Кара Фриђеш, Прва задруга Јужне области за промет робом 
„ЕДА“, Набавна задруга бакалница и Централна набавно-продајна задруга 
Јужне области „Угар“. У списима је наведено да су две последње поменуте 
задруге од стране градске војне управе биле овлашћене за ту трговину у 
1941. години, те да је у том периоду слично овлашћење имао и Иштван Хаич 
Језик: м. Л. 9 

1618. Ф.260 71/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Пропратни акт којим је велики жупан проследио Министарству вера и об-
разовања молбу новосадске испоставе Руског црвеног крста да се дозволи 
рад Савеза свештеника руских емигрантских православних парохија. 
Језик: м. Л. 1 

1619. Ф.260 200/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава сегединску Огледну станицу за узгој уљарица да 
су учињене мере са циљем ангажовања крупних земљопоседника у експери-
менталном узгоју сунцокрета, рицинуса и кудеље (а због првобитног негатив-
ног одзива за учешће у овом узгоју) У прилогу су смернице узгоја поменутих 
култура, те списак земљопоседника којима је у Јужној области био понуђен 
такав узгој. Наведени су: Петер Фернбах, Ласло Танди, Богдан Дунђерски, 
др Јожеф Штрихлер, Јанош Секереш, Ђула Кусли, Елек Рудић и др. 
Језик: м. Л. 12 

1620. Ф.260 201/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Извештај заменика градоначелника витеза др Казмер Хорвата, о стању јав-
ног снабдевања у Новом Саду (о броју становника и њиховом снабдевању, о 
броју грла стоке и др). У извештају се помиње да су у марту 1942. године у 
Нови Сад премештене следеће институције: курс за поштанске службенике, 
жандарска и милицијска школа, те да су у Новом Саду смештена избегла 
мађарска деца из Хрватске. 
Језик: м. Л. 21 

1621. Ф.260 216/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Министарство јавног снабдевања извештава да су у Новом Саду за трговце 
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текстилом на велико именовани: Пал Ерег, Иштван Фендрик и Пал Перепа-
тич, односно да је за трговца робе од пређе именован Ото Бургхарт, у списи-
ма су наведени и трговци чије су молбе за именовањем одбијене. 
Језик: м. Л. 3 

1622. Ф.260 217/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Извештај Инспекције јавног снабдевања о стању овог снабдевања у Новом 
Саду у априлу 1942. године (помиње се да је инспектор Мађарских држав-
них железница/МАV-а/ Лајош Нобик спречио малверзацију са женским ка-
путима у предузећу“Рот Ференц и синови“, те податак да је из контигента 
јеврејског текстилног трговца Вилхелма Вајнбергера најсиромашнијим ста-
новницима дељена роба). 
Језик: м. Л. 9 

1623. Ф.260 253/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Распис Министарства јавног снабдевања са уредбом о начину снабдевања 
машћу и брашном припадника мађарске жандармерије. 
Језик: м. Л. 5 

1624. Ф.260 254/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава новосадску Инспекцију јавног снабдевања да нема 
замерке против именовања Ђуле Рот, из Кењек (Гајеве) улице бр. 12, за 
овлашћеног трговца текстилом на велико, односно против именовања Ђуле 
Бержењија, из улице Ракоци Ференца II (Јеврејске) бр. 25, за овлашћеног 
трговца обућарским репроматеријалом. 
Језик: м. Л. 3 

1625. Ф.260 302/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Записници извршених ревизорских контроли рада Одсека за јавно снабдева-
ње Новог Сада у априлу 1942. године. 
Језик: м. Л. 22 

1626. Ф.260 306/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Финансијску управу у Сомбору да нема замерки 
против издавања дозволе за трговину пивом на велико Лазару Дунђерском и 
др Душану Дунђерском. 
Језик: м. Л. 2 

1627. Ф.260 315/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан прослеђује новосадском поверенику министра јавног снабде-
вања распис овом министарства са обавештењем о проценту зоби и јечма 
који се обавезно предаје држави. 
Језик: м. Л. 2 

1628. Ф.260 341/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Извештај великом жупану о извршеној ревизорској контроли пословања Од-
сека за јавно снабдевање Новог Сада у јуну 1942. године (дати су подаци о 
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броју становника града, броју издатих различитих бонова, броју предузећа 
која у производном процесу користе петролеј и др). 
Језик: м. Л. 15 

1629. Ф.260 366/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Министарство јавног снабдевања да је на територи-
ји Новог Сада издато три талона са боновима за хлеб за потребе мушкараца 
старијих од 60 година, а ангажованих на посебно тешким пословима. У при-
логу је распис са обавештењем да је за мушкарце горепоменуте старости и 
ангажованости повећано следовање хлеба са годишњих 180 кг. на 240 кг, од-
носно са месечних 15 кг. на 20 кг. 
Језик: м. Л. 4 

1630. Ф.260 384/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Одсек за јавно снабдевање Слободног краљевског града Новог Сада достав-
ља великом жупану евиденцију са подацима о броју Новосађана који имају 
право на бонове за хлеб или жито (наведено је да град има укупно 65.510 
становника, те су дати подаци о броју физичких радника, броју деце испод 
пет година и др). 
Језик: м. Л. 2 

1631. Ф.260 442/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Новосадска Инспекција јавног снабдевања доставља великом жупану еви-
денцију одгајивача свиња чији товљеници треба да задовоље потребе Новог 
Сада (у новосадском, паланачком, тителском и бечејском срезу). 
Језик: м. Л. 3 

1632. Ф.260 472/1942 кут. 3 Уред за снабдевање 
Записник са редовне седнице Пољопривредног одбора Градског начелства, 
одржане 9. октобра 1942. године. На седници је било речи о: организовању у 
Новом Саду дана пољопривредника 7. новембра, припреми заједничке сед-
нице пољопривредних одбора Новог Сада и Бачко-бодрошке жупаније у ве-
ликој Сали Левенте (соколског) удружења, формирању депоније ђубрива, 
проблемима са организацијом „Футура“, о необрађених 370 јутара земље, 
проценту производа који произвођачи кукуруза имају обавезу предати држа-
ви и др. У списима су наведени присутни на седници. 
Језик: м. Л. 7 

1633. Ф.260 7/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Министарство јавног снабдевања да нема замерки 
против повољног решавања молбе новосадских текстилних трговаца да им 
се додели 40 % заплењених залиха робе Николе Танурџића. У списима је 
наведено да се поменуте залихе чувају при новосадском Краљевском јавном 
тужилаштву. 
Језик: м. Л. 2 

1634. Ф.260 20/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Извештај великог жупана Министарству јавног снабдевања о закључцима са 
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седнице, одржане 10 јануара 1944. године, у вези са побољшањем снабдева-
ња грађанства млеком. У прилогу је записник са сличног састанка, одржаног 
30. октобра 1943. године. У списима се помиње да на територији града има 
730 крава (музара). Међу актима је и извештај о стању снабдевености мле-
ком радника и службеника економије Огледне пољопривредне установе на 
Римским Шанчевима. Наведени су радници и службеници економије. 
Језик: м. Л. 15 

1635. Ф.260 29/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Распис Министарства јавног снабдевања са обавештењем да у првој полови-
ни 1944. године Слободни краљевски град Нови Сад има обавезу испоруке 
држави 18.000 грла стоке за клање. 
Језик: м. Л. 8 

1636. Ф.260 64/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Велики жупан извештава Министарство јавног снабдевања да су погрешне 
информације овог министарства, по којим је у Новом Саду извесном јевреј-
ском пекару издата дозвола за млевење брашна по јеврејском ритуалу, однос-
но дозвољена израда ускршњег хлеба (мацеса) од тог брашна. У прилогу је 
препис одлуке Министарства јавног снабдевања о начину решавања питања 
млевења брашна по поменутом ритуалу. 
Језик: м. Л. 5 

1637. Ф.260 159/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Распис Министарства јавног снабдевања са упутством о начину снабдевања 
прехрамбеним намирницама Јевреја ангажованих у предузећима од војног 
значаја, односно о начину снабдевања породица тих радника. 
Језик: м. Л. 1 

1638. Ф.260 171/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Распис Министарства јавног снабдевања са упутством о начину снабдевања 
месом и машћу Јевреја који се налазе у концентрационим логорима и затво-
рима. 
Језик: м. Л. 1 

1639. Ф.260 192/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Расписи Министарства јавног снабдевања са мерама за организовање децен-
трализованог снабдевања у случају ваздушних напада. 
Језик: м. Л. 10 

1640. Ф.260 247/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Новосадска испостава Центра за промет житом доставља великом жупану 
списак овлашћених трговаца житом на територији ове испоставе. 
Језик: м. Л. 4 

1641. Ф.260 281/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Министарство јавног снабдевања извештава новосадског великог жупана да 
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ово министарство није у стању удовољити молби да се обавеза предаје при-
хода са аграрне, колонистима додељене, земље смањи у вредности 12 злат-
них круна, него ће остати на снази ранија уредба о обавези предаје прихода 
у вредности 20 златних круна, уз напомену да ово министарство неће преду-
зимати казнене мере према онима који ту своју обавезу из објективних раз-
лога не испуне. 
Језик: м. Л. 6 

1642. Ф.260 316/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Одлука великог жупана којом се градоначелнику налаже предузимање ван-
редних мера у циљу спречавања застоја у снабдевању грађанства хлебом. 
Поменути застој је настао због престанка рада оба млина који су снабдевали 
град брашном, а све услед бомбардовања новосадске електричне централе. 
Језик: м. Л. 1 

1643. Ф.260 2130/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Списи о дистрибуцији путера (првенствено међу Немцима) у Новом Саду. 
Помиње се да је Војна болница тражила путер за потребе 300 редовних бо-
лесника, те за 300 нових рањеника са фронта. 
Језик: м. Л. 12 

1644. Ф.260 2190/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Извештај новосадског Одсека за јавно снабдевање, будимпештанском Цен-
тру за промет млека и млечних прерађевина, у вези са снабдевањем млеком 
новосадских Јевреја. У акту је наведено: да се у складу са законом од 1. маја 
у Новом Саду води евиденција о 1666 Јеврејина, да је до поменутог датума 
Јеврејима било издато 12.105 литара млека, да у граду има укупно 6 јевреј-
ских трудница и јеврејске деце испод три године, те да се Јеврејима дневно 
издаје по пет децилитара млека. 
Језик: м. Л. 1 

1645. Ф.260 2277/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Списи у предмету организовања мера ради евентуалног измештања болнице, 
у случају ваздушних напада, у просторије Државног мушког интерната у 
улици Сент Миклоша (Николајевској) бр. 1. Предвиђен је смештајни капа-
цитет од 160 болесничких кревета. 
Језик: м. Л. 3 

1646. Ф.260 2284/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Списи у предмету организовања акције насилног одузимања кукуруза од оних 
произвођача ове пољопривредне културе, који нису испунили своју обавезу 
испоруке кукуруза држави. У прилогу је списак преко 320 оваквих дужника, 
са наведеним адресама и количином кукуруза коју су били дужни предати. 
Језик: м. Л. 27 

1647. Ф.260 2427/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Суботичка хладњача Задруге „Ханђа” издаје потврду преузимању на чување 
800 килограма димљене сланине, преузете из складишта д. д-а „Камендин”, а 
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која је власништво Градског начелништва Новог Сада. Након предаје поме-
нуте сланине новосадски градски службеник Ласло Фелеги је био дужан 
преузети маст. У прилогу су потврде о издавању сланине из залиха помену-
тог начелништва за потребе ватрогасаца и радника ангажованих на рашчиш-
ћавању рушевина. Помиње се бомбардовање Новог Сада од 1. IX 1944. 
Језик: м. Л. 11 

1648. Ф.260 2467/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Препис решења Градског начелништва Слободног краљевског града Новог 
Сада са констатацијом да је Јаков Дорнштетер из улице др Бардоши Ласла 
(Дунавске) бр. 2, привремено затворио своју посластичарницу на Орсагзасло 
тргу (Тргу слободе) бр. 9. 
Језик: м. Л. 1 

1649. Ф.260 2473/1944 кут. 4 Уред за снабдевање 
Одсек за јавно снабдевање Слободног краљевског града Новог Сада извеш-
тава будимпештански Центар за промет кромпира да потребе Новог Сада за 
кромпиром у сезони 1944/45. износе 30.000 килограма, те да ће дистрибу-
цију овог артикла вршити повереник Централне задруге пољопривредних 
произвођача (METESZ) Шандор Хосподарски из улице Ракоци Ференца II 
(Футошке) бр. 84. 
Језик: м. Л. 4 

1650. Ф.260 /1941 бб кут. 4 Уред за снабдевање 
Акта у предмету планирања изградње дечијег базена (капацитета 50 места). 
У прилогу је пројекат тог базена те прорачун цене радова на изградњи истог. 
Међу актима је извештај др Илона Кострухе из улице Јована Бошковића бр. 
7, о организовању бриге над децом у граду, са предлозима за побољшање 
тог посла. 
Језик: м. н. Л. 10 

1651. Ф.260 /1942 бб кут. 4 Уред за снабдевање 
Извештаји о раду фирми у саставу установе Јавна градска предузећа у дру-
гој половини 1941. године. У питању су следеће фирме: Градска плинара, 
Аутобуско предузеће, Циглана, скела на релацији Нови Сад - Петроварадин, 
те фирма за чишћење септичких јама. Дати су основни подаци о овим фир-
мама, такође, се наводе службеници ових установа. У списима су наведени: 
број потрошача гаса (2.100), број гасних лампи за јавно осветљење (345), 
линије аутобуског градског саобраћаја, возни парк аутобуског и скелског 
предузећа, ценовници и број радника свих ових јавних фирми, број возача 
ангажованих при Градском начелништву Слободног краљевског града Но-
вог Сада. 
Језик: м. Л. 33 

1652. Ф.260 /1942 бб кут. 4 Уред за снабдевање 
Упутство за употребу интерне телефонске мреже у градској кући. У упут-
ству су дати и телефонски бројеви важнијих градских установа. 
Језик: м. Л. 2 
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А 
Аба, Шандор 1495 
Абрахам, др Деже, адвокат 996 
Абрахам, Иштван 775 
Абрахам, Јанош, трговац, књижар 95, 

628, 879, 1141, 1431, 1495, 1496, 1576 
Абрахам, Липот 1160 
Абрахам, Мор, трговац 1169 
Абрахам-Клајн, др Бланке 425 
Абт, Јакоб, лимар 654 
Адамовић, Иса, посластичар 647 
Адамовић, др Петар, градски физик 

451, 484 
Адамовић, др Стеван, адвокат 1268 
Адамовић, др Федор, адвокат 165 
Адлер, Геза, пекар 876, 1209 
Адлер, Шандор, власник предузећа 1172 
Адоњи, др Миклош, тржишни 
инспектор 1391 

Ађагаши, Шандор, власник предузећа 
710 

Ајзенхут, Ђерђ, власник фабрике 
„Меркур“ 875 

Ајзлер, Бела, кројач 1203 
Ајлер, Хенрих, ватрогасни инспектор 

257 
Ајтаи, Ференц, директор школе 1420, 1537 
Акс, Карољ, наставник 807 
Аларгић, Светозар, апотекар 1197 
Албрехт, Драгутин К., рударски 
надзорник 422 

Алијевић, Рамадан, посластичар 647 
Алмослино, Емил, трговац 1162 
Алтман, Габор 775 
Алторјаи, Лајош, владин повереник 

991, 1025 
Алфелд, др Бартуц Лајош, директор 
научног института 1512 

Анау, др Дезидер 1227 
Андахази, Иштван, школски надзорник 

853 
Андре, Деже, председник Левенте, 
службеник 584, 1393 

Андрека, Еден, државни посланик 1412 
Ангели, Терка рођ. Новосел 921 
Ангели, Шандор, власник фабрике 921 
Аника, Ђула, вајар 576 
Антал, Јанош, наставник 727 
Антуновић, др Никола 155 
Апор, Иштван, министарски саветник 

1468 

Апухтин, Константин, генерал 
потпуковник руске армије 137, 166, 
616, 1451 

Апић, Љубомир, фризер 655 
Арва, Деже, витез 1576 
Арнолд, Ендре, апотекар, владин 
повереник 164, 546 

Арсенијевић, Милан, адвокат 68, 1366 
Арсенијевић, Милорад, адвокат 68, 1367 
Арсин, Милоје, адвокат 1570 
Асановић, Асан, посластичар 647 
Атијас, Нисим 448 
Атријаски, Димитрије, четкар 699 

Б 
Бадер, Регина рођ. Барна 1368 
Бајић, Душан, кочијаш 1311 
Бајић, Марко, кочијаш 1311 
Бајловић, Станко, трговац 76 
Бајлони, Игнац, индустријалац 465 
Бајор, Ференц, генерал, командант града 
Новог Сада 84, 346, 636 

Бајрам, Хамид, посластичар 647 
Бајчев, Никола, угоститељ 1050 
Бајшаи, др Ерне, велики жупан Бач – 
бодрошке жупаније 1581, 1581 

Бако, Жужана 449 
Бактаи, Иштван, старатељ над 
радионицом 1230 

Бакша, Лајош, службеник 584 
Бала, др Пал, надзорник над Матицом 
српском 1508 

Балаж, Јожеф, пољар 848 
Балаж, Михаљ, старатељ над имовином 

1191, 1200 
Балатон, Ева 128 
Балатон, Јожеф 128 
Балаш, др Виктор, владин повереник 

1189 
Балаш, Реже, диригент 506 
Бали, Јанош, старатељ над имовином 

1206 
Балинт, др Ференц, градски референт 

273 
Балог, Илонка, фризерка 645 
Банфалви, Карољ, директор Берзе рада 

952 
Бањец, Јованка, неговатељица 600 
Барањи, Карољ, вајар, председник цеха 

96, 589, 1041, 1118, 1166 
Бараћ, Ангелина рођ. Николић 447 
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Бараћ, др Јован, лекар 447 
Барачкаи, Ђерђ, старатељ над имовином 

1201 
Бардоши, др Ласло, владин повереник 

1452 
Барјактаровић, Душан 1548 
Барта, Вилмош, фотограф 1037 
Бартфаи, Јожеф, старатељ над 
имовином 1368 

Барчи, Лајош, председник удружења 
518 

Бауер, Јанош, власник грађевинске 
фирме 938 

Бауер, др Јожеф, лекар 405, 618, 980, 1015, 
1409, 1427 

Бауер, Корнел, службеник 584 
Бауер, Ференц, власник фирме 938 
Бачер, Ференц, владин повереник 304 
Баш, др Ференц, председник удружења 

1526 
Башић, Лука, старатељ над кућом 422 
Бегович, Иштван, управник радионице, 
пољопривредник 1199, 1416 

Бегојевић-Пушић, Марица, трговкиња 
27 

Бедеч, Михаљ, инжењер 535, 1263 
Безић, Марјан, инжењер 670 
Бек, Вилмош, привредник 472 
Бек, Карољ, председник задруге 513 
Бек, Шандор, власник радионице, 
трговац 1038, 1189 

Белегишан, Милан, „четнички вођа“ 447 
Белохорски, др Адолф, старатељ над 
кућом 441 

Бене, Јолан, градски службеник 870 
Бенџал, Пал – Болдижар, милиционер 

954 
Бер, Адолф, власник радионице 1155 
Бербић, Вејсил, посластичар 647 
Бергер, Ђула, власник радионице 1122 
Бергер, Иштван 588, 820 
Бергер, Магдолна, власница радње 1218 
Бергер, Шаму 588 
Бердер, Маркус, аутомеханичар 1224 
Берестоци, др Миклош, министарски 
саветник 1063 

Берец, Ђула, владин повереник 1144, 
1219 

Бержењи, Ђула, трговац 1466 
Беркович, Деже, власник радионице 

1230 

Берлет, Самуел, владин повереник 1358 
Бернолд, Силвестер, власник фабрике 

485, 514, 628 
Берталан, др Винце, наставник 685 
Берталан, др Јожеф, наставник 727 
Бечкехази, Шандор, службеник, 
предузимач 399, 506, 584, 628, 1431, 1496 

Беше, Данијел, председник удружења 
524 

Бјелобаба, Илија, кочијаш 1311 
Бикади, Лајош, пекар 1217 
Бикић, Александар, официр 1543 
Бињеи, Ђула, службеник 1388 
Биркаш, др Геза 467 
Блажек, Јожеф, трговац, владин 
повереник за М. српску 293, 295, 360, 
640, 695,  

Блазек, Геза, власник фабрике 875 
Бланка, Герхилда рођ. Франц, власница 
фабрике 888 

Блау, др Ђерђ 574 
Боборони, Велизар, велепоседник, 
добротвор 1125 

Богданов, Љубомир, издавач 1501 
Богдановић, Дејан 402, 1263 
Богдановић, Живорад, директор банке 

435 
Богдановић, Милена 435 
Богдановић, Радмила 402 
Богнар, Иван, пекар 1217 
Бода, Јене, економ 708 
Бода, Јожеф 253 
Боди, Балинт 276 
Бокшан, Катица 491 
Бокшан, Косара 491 
Бокшан, др Милош, адвокат 491 
Бордаш, Јанош, владин повереник 1009, 

1204 
Боричић, Божидар, занатлија 667 
Боровски, Реже, наставник 662 
Борота, др Павле, лекар 1343, 1477 
Борош, Ласло, владин повереник 1100 
Бошњаковић, Стеван, старатељ над 
кућом 425 

Бошковић, Бела 588, 820 
Брајнер, Адолф 479 
Брајнер, Реже, власник фабрике 1238 
Брандајс, Арон, трговац 329 
Брандајс, Естер рођ. Каф, трговкиња 329 
Бранковић, Божидар 57 
Бранчић, Тихомир, гостионичар 275 
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Бредер, Маркус 1291 
Бредер, Петер, гостионичар 49 
Бренер, Шандор, занатлија 1195 
Бреслауер, Ерне, власник радње 1214 
Бреслауер, Мартон, привредник 473 
Брихта, др Иштван 1547 
Бубенхајмер, Петер, издавач 313, 1430 
Бркић, др Војин 1467 
Буда, др Иштван 99 
Буда, Ђерђ 458 
Бујак, Петер, грађевински предузимач 

550 
Бујандрић, Никола, привредник 471 
Бујандрић, Павле, привредник 471 
Буњик, Јожеф, библиотекар 510 
Бурански, Јожеф, власник фабрике 698 
Бургхарт, Ото, трговац 1621 
Бутер, Ференц, владин повереник 1150 
Бухбиндер, Јакоб, трговац 1210 
Бухвалд, Ида, привредница 473 
Бухвалд, Лајош, трговац 1143 
Бухсбаум, Јожеф, власник фабрике 

„Арборит“ 987, 1231 
Бучић, Антон, кочијаш 1311 

В 
Вадас, Бела, трговац 1244 
Вадас, Ержебет, власник радње 1013 
Вадаси, Михаљ, привредник 471 
Вагнер, Јакоб 1227 
Вагнер, др Јанош, јавни бележник 299, 

608 
Вагнер, др Петер 1141 
Вајбергер, Исак, привредник 472 
Вајда, Ласло, фотограф 1154 
Вајда, Миклош, фотограф 1154 
Вајнбергер, Вилхелм, трговац 1622 
Вајнбергер, Лајош, привредник 472 
Вајнгартнер, Иштван 402 
Вајнгартнер, Розалија рођ. Модричин, 
апотекарка 912 

Вајс, Андор, лекар 614 
Вајс, Бела, трговац 1226 
Вајс, Иванка 443 
Вајс, Иштван, старатељ над кућом 444 
Вајс, Јене, власник фабрике 472, 1012, 

1201 
Вајс, Јожеф, власник фабрике 472, 574, 

1012, 1201 
Вајс, Ласло, привредник 472 
Вајс, Марко 443 

Вајс, Шандор, лимар 654 
Вајснер, Золтан, кројач 1221 
Вајферт, Јене, власник фабрике 896, 1112 
Ваки, Ђерђ, власник фабрике 206 
Варади, Калман, директор гимназије 753 
Варга, Јанош, трговац 211 
Варга, Корнел, столар 1108 
Варга, др Ласло 1108 
Варга, Мартон, трговац 186 
Варга, Михаљ, пољпривредник 1416 
Вардић, Даринка, апотекарка 1479 
Вари, Шандор, пуковник 149 
Васерман, Артур, власник радионице 

1202 
Васиљевић, Жарко, драматург 1126 
Вашарњи, Ђерђ, пољопривредник 1416 
Вашарњи, Шандор, кочијаш 126 
Вашархељи, др Јанош 99 
Вашка, Ана, наставница 685, 728 
Вашковић, Коста 1227 
Вегвари, Вилмош, поштански 
службеник 668 

Вегвари, Маћаш, наставник 727 
Векеш, Јожеф, старатељ над кућом 458 
Велчек, Ханс, стручњак за рибарство 

639 
Венер, Ђерђ, владин повереник 1145, 

1188, 1234 
Венгрин, Октавијан, службеник 706, 1370 
Вереш, Габор, владин повереник 779 
Вербер, Мор, власник предузећа 173 
Вермеш, власник фабрике 1192 
Вермеш, др Андраш, почасни саветник 

1589 
Верни, Марија Фелиција, управитељица 
Конвикта 1211 

Вертеш, Арпад, трговац 1433 
Вертеш, Јохана рођ. Хегедиш 1433 
Вертхајм, Деже, трговац 1235 
Вертхаум, Тибор 820 
Верховски, Георгије, бивши руски 
царски саветник 137 

Верчко, Ђерђ, владин повереник 1012 
Вецл, Геза, старатељ над имовином 1242 
Вечеи, Јожеф, председник друштва 637 
Видаковић, др Реже, адвокат 435, 1389 
Видак, Иван, студент 691 
Видерком, Јанош, адвокат 68, 95, 506, 813, 

1366, 1367 
Визи, Михаљ, привредник 471 
Вилд, Бела 475 
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Вилд, Јохан 1227 
Вилети, Лајош, грађевински предузимач 

738, 915 
Вили, Јанош, трговац 58 
Вилић, Марко, секретар СНП 1125 
Виловски, Божидар, службеник 869 
Вилчек, Вилмош, поштански службеник 

668 
Виндиш, Иштван, службеник 337 
Вираг, Јожеф, наставник 1404 
Висингер, Карољ, дизајнер 1108 
Влалукин, др Ђорђе, службеник 484 
Влалукин, Милорад, официр 1170 
Влаовић, Милош, аутомеханичар 86 
Возаревић, Богдан, пекар 1217 
Војновић, Јован Ј., службеник 18 
Волф, Александар 490 
Вртунски, Милета, службеник 484 
Вујић, др Светозар, адвокат 447 
Вујков, Прока, гостионичар 458 
Вукадиновић, др Михајло, лекар 799, 

1457 
Вукелић, Теодор, занатлија 667 
Вулановић, др Марија, лекар 441 
Вурмсер, Пал 574 
Вученић, Тома, службеник 1489 
Вучков, Драгиња рођ. Врањанин 714 
Вучков, Тоша 714 

Г 
Гадо, др Антал, лекар 799 
Газдак, Јанош, лекар 1217 
Гајин, Коста, службеник 1489 
Гајшин, Грозда, револуционарка 1419 
Гал, Реже – Јанош, капетан коњице 1166 
Галамбош, Јанош, наставник, директор 
школе 312, 685, 727 

Гаљаш, Јанош, наставник 685 
Гараи, Јожеф, калфа 538 
Гарамвелђи, др Карољ, лекар 1428 
Гартнер, Карло 422 
Гаус, Ђезе 346, 640 
Гашпар, Деже, наставник 807 
Гашпар, Имре, директор школе 1004, 

1469 
Гашпар, Јанош, старатељ 1241 
Гашпар, Јожеф 1561 
Геб, Јанош, пекар 32, 1217 
Гебхард, Јозеф, власник штампарије 314 
Гегеш, Арпад, градски благајник, 
директор школе 59, 152, 640 

Гедра, Јанош, наставник 969 
Гелер, Бела, штампар 390 
Гер, Мор, трговац 1148 
Герден, Антон, директор штедионице 

296 
Гириц, Јанош, пекар, владин повереник 

1171, 1209, 1217 
Гирлихс, Херман, власник фабрике 1194 
Главач, Јанош, владин повереник 1185 
Глигић, Љубомир, власник фабрике 102 
Годор, Игнац, повереник за лов 1559 
Гозоњ, Јене, трговац 1144 
Голд, Бела, трговац 819 
Голдберг, Вилма 813 
Голдберг, Имре, инжењер 813 
Голдберг, др Лео, лекар 813, 1535 
Горзо, Илона, наставница 728 
Гостојић, Тоша, лимар 654 
Готвалд, Рајмунд 95 
Границ, Јохан војник 476 
Граф, Адам, стоматолог специјалиста 

592 
Граф, Леонид, трговац 44 
Грбић, Вера 1599 
Гргинчевић, Иван, архитекта 26 
Гринбергер, Адолф 475 
Гринбергер, Шандор, привредник 473 
Гринфелд, Марко, пекар 1171 
Гринфелд, Шандор, пекар 1171 
Гринфелд, – Вај Емина, привредник 473 
Гросингер, Јанош 1141 
Гросингер, Карољ, апотекар 331, 1197 
Гросман, Жигмонд, привредник 473 
Грујић, др Корнел, лекар 799 
Грујић, Ђорђе, власник штампарије 811 
Грујић, Тодор, службеник, 
комунистички симпатизер 1489 

Губаш, др Милутин 1535 
Гулачи, Андраш, трговац 209 
Гуљаш, Геза, трговац 262 
Гутман, Агнеш 177, 1370 
Гутман, Имре 1369 
Гутман, Марија, трговац 46 
Гутман, Тибор 574 
Гутман, Хуго 488 
Гутман, Шандор 475 

Д 
Давидовић, др Никола, лекар 1477 
Дагмајер, Вилмош, пекар 652 
Дaјч, Иштван 820 
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Дајч, Јене, привредник 473 
Дaјч, Ференц, власник фабрике 372, 1138 
Дани, др Пал 1141 
Данилов, руски генерал 166 
Данко, Иштван 1141 
Деак, др Лео, новосадски велики жупан 

99, 560, 922, 1504, 1581 
Дежефи, Софија рођ. Дунђерски, 
грофица 979 

Деманд, др Антал, лекар 391, 681, 890 
Деме, Шандор, владин повереник 990 
Демењ, др Алајош 399 
Деметер, Ференц, кочијаш 126 
Дера, Аристид 485 
Дивилд, Јоца, апотекар 1197 
Димтер, Јожеф, трговац 1207 
Димитријевић, Боривој, посластичар 

647 
Димитров, Слободан, „цигански 
војвода“ 1246 

Динер, Мартин, грађевински 
предузимач 1274 

Динић, – Тодоровић др Јованка, зубарка 
69 

Дињашки, Нестор, крзнар 1437 
Дињашки, Сава 1437 
Дирбек, Ђерђ, старатељ над имовином 

1232 
Дитрих, Јакоб, директор школе, 
наставник 152, 728 

Дицген, Габор 400 
Дицген, Имре 400 
Добаи, др Пал, службеник, почасни 
саветник 624, 1585 

Добренов, Војин, фризер 644 
Добша, др Ласло 399 
Довијарац, Владимир 1418 
Довијарац, Лазар 1418 
Домокош, Геза, наставник 727 
Домокош, Шандор, владин повереник 

367, 483 
Донавалд, Ђерђ, војник 646 
Донерт, Антал, власник циркуса 140 
Доротка, Едуард, директор фабрике 

„Кабел“ 1004 
Дорнштетер, Јакоб, посластичар 830, 

1648 
Дорословачки, Деже 332 
Дотлић, Стеван, службеник 881 
Дудаш, др Тибор, лекар 1477 
Дукавић, Стеван, инжењер 418 

Дунђерски, Богдан, велепоседник 1619 
Дунђерски, др Гедеон, велепоседник 

705, 979 
Дунђерски, Драгица рођ. Коларић 486 
Дунђерски, др Душан 905, 1626 
Дунђерски, Ђорђе, велепоседник 539, 

566, 832, 1253 
Дунђерски, Лазар, инжењер 141, 362, 748, 

951, 979, 1377, 1514, 1626 
Дунђерски, Новак 486 
Дунђерски, Олга 486 
Дунђерски, Софија 816 
Дунђерски, Стеван 486 
Дусин, Алфред 480 

Ђ 
Ђаков, Александар 484 
Ђарамати, др Имре, заменик 
градоначелника, саветник 453, 624, 628, 
1158, 1593 

Ђеремов, Ђорђе, лекар 484, 766, 1489 
Ђимеши, Иштван, милиционер 971, 979 
Ђисаловић, Марија, издавач 61 
Ђовани, др Марио, професор 1410 
Ђорђевић, Јован, пекар 1217 
Ђорђевић, Љуба, пекар 32 
Ђорђевић, Радмило 1382 
Ђорђевић, Стојан, пекар 32 
Ђукић, Богдан, судија 822 
Ђукић, Бранислав, студент 822 
Ђукић, Велимир, трговац 822 
Ђукић, Душан, инспектор министарства 

822 
Ђукић, Љубица рођ. Хајдуковић 822 
Ђуричко, Стеван 240 
Ђурић, др Иштван 399 

Е 
Евингер, Каталин, наставница 728 
Еделсхаим, – Ђулаи Илона, грофица, 
супруга Иштвана Хортија 607 

Едл, Јанош, милиционар 970 
Екштајн, Симон, власник предузећа 

1035 
Ембер, Ђерђ, наставник 685, 727 
Епштајн, Имре, привредник 472 
Епреши, Јанош, види Едл Јанош 
Ердег, Бела, наставник 727 
Ерег, Пал, трговац 1621 
Ернст, Бернат, члан јеврејског „Савета 
стараца“ 982 
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Ерњеши, Ференц, фризер 655 
Ертл, Реже, старатељ над имовином 1244 
Ечењи, Шандор 1141 

Ж 
Жадањи, Тереза 53 
Живанић, Дејан, столар 866 
Жикић, Ђорђе, председник задруге 1454 
Жикић, Милош, управник задруге 1179 
Жолдош, др Густав, члан руководства 
Туранских ловаца 1146 

Жуженко, Миклош, инжењер 1 

З 
Заварко, Петер, старатељ над имовином 

458 
Закањи, витез 288 
Закањи, Лајош мл., службеник 885 
Замуровић, Душан, службеник 815 
Замуровић, Олга 815 
Занаи, Иштван, власник фабрике 909 
Заплетал, Штолц Карло, власник хотела 

303 
Зечевић, Душан, директор банке 304 
Зјалић, Бранко, професор 428 
Зличић, Жарко, револуционар 1159 
Зличић, Сава, резервни војни официр 

941 
Золич, Јожеф, старатељ над имовином 

428 
Зорад, Иштван, старатељ над имовином 

1195 
Зурковић, Ђорђе, гостионичар 1266 

И 
Иван, Јанош 717 
Иванич, др Иштван, лекар 405, 618, 980, 

1015, 1409, 1427 
Иванов, Петар 479 
Иванчевић, Јован, трговац 113 
Иванчевић, – Чудић др Стојанка, 
лекарка 1343 

Ивањи, Енре 717 
Ивковић, Арсен 554 
Ивковић, Душан, стипендиста Матице 
српске 695 

Ивковић, Ђорђе 554 
Ивковић, Меланија рођ. Марковић 554 
Ивковић, Никола 554 
Ивковић, Радовић 554 
Ивковић, Светислав, занатлија 554 

Илеш, Пал, грађевински предузимач 910 
Илин, Владислав, владин повереник 779 
Илин, Душан, апотекар 779, 785, 1191 
Илић, др Бранко, лекар 1458, 1467 
Илић, др Душко, лекар 1467 
Илић, Емил, грунтовничар 1489, 1503 
Илић, др Радослав, председник СНП 

1125 
Иљеш, Јанош, заменик председника 
Сирочадског стола 459, 730, 1281 

Имреи, Карољ, превозник 833 
Исекуц, Магдолна рођ. Фајт 489 
Исмаиловић, Зејбек, посластичар 115 
Исмаиловић, Сулејман, посластичар 432 
Ишпан, Андраш 480 

Ј 
Јаборек, Нандор, наставник 662 
Јакабфи, Деже, управник позоришта 231 
Јакшић, др Жарко, члан управе Матице 
српске 695 

Јан, Иштван, лимар 654 
Јан, Јакоб, наставник 685 
Јан, Каталин рођ. Ајденмилер 641 
Јан, Геза 641 
Јан, др Роберт, градски саветник 641 
Јанко, др Јожеф 964 
Јанковић, Веселин, надзорник 442 
Јанковић, Гавра, добротвор 1125 
Јанкулов, Ђорђе, студент 651 
Јанкулов, Владислав, свештеник 651 
Јанкулов, Милош, службеник 706, 1281 
Јараи, Ференц, владин повереник 1037 
Јаракула, Богдан, пољопривредни 
инспектор 451, 457, 488 

Једели, Јохан 476 
Јекић, др Никола 446 
Јеленик, Гизела, трговкиња 1103 
Јеленик, Јожеф, старатељ над имовином 

1168 
Јеленик, Тибор, трговац 1168 
Јеремић, др Стојан 424 
Јесенски, др Лехел, лекар 1477 
Јесенски, др Шандор, старатељ над 
имовином 1414 

Јовановић, Димитрије, фризер 655 
Јовановић, др Ђорђе, лекар 764, 1489 
Јовановић, Марица, добротворка 655 
Јовановић, Миливој, наставник 807 
Јовановић, Павле, „цигански војвода“ 

1245 
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Јовановић, Предраг, инжењер 710 
Јовић, Васа, занатлија 667 
Јојкић, др Владан, лекар 1160, 1489 
Јошић, Марија, трговац 388 
Јошфаи, др Ђерђ, саветник 1580 
Јуранић, Никола 1141 
Јустус, Карољ, антиквар 213 
Јухас, Иштван, гостионичар 851 
Јухас, Јожеф, пољопривредник 1416 
Јухас, Карољ Калман, службеник 267 

К 
Кабиљо, Исидор 465 
Кабош, комичар 423 
Кадар, Ласло, професор 1229 
Кадвањ, Лајош, занатлија 667 
Кадебург, Игнац, трговац 1205 
Кајл, Шандор, власник предузећа 1233 
Кајнер, др Деже 479 
Калаи, Миклош, председник мађарске 
владе 1052, 1452, 1502, 1569 

Калан, Видосава, учитељица плеса 983 
Калембер, Милорад, четкар 699 
Каленић, Димитрије, бравар 866 
Каленић, др Радивој, члан управе 
Матице српске 695 

Кало, Бела, инжењер 420 
Камрат, Јожеф, столар 1108 
Каназир, Душан, стипендиста Матице 
српске 695 

Кантарџић-Јелашев, Марија, 
привредник 471 

Капота, Франц, војник 476 
Кара, Фридрих 346 
Каћански, Данијел, инжењер 597, 1271 
Каћански, Љубица 416 
Каћански, Радован, столар 866 
Кацаф, Ференц 820 
Кедвеш, Шандор, боксер 608 
Кезеш, др Бела, лекар 405, 618, 980, 1015, 

1409, 1427 
Кекс, др Лајош, адвокат, службеник 

584, 879, 1158, 1518, 1576 
Келе, Золтан 1435 
Келемен, др Антал, зубар 69 
Келемен, Габор, трговац, старатељ над 
имовином 684, 1210 

Келемен, др Јене, зубар 69 
Келенфи, Карољ, витез 1166 
Келер, Игнац, члан „Савета стараца“ 

982 

Келч, Ласло Иштван, полицијски агент 
1439 

Кемпл, Ђерђ, наставник, директор 
школе 685, 728 

Кепиро, Шандор, жандармеријски 
капетан 940 

Керењи, др Иштван 479 
Керестеш, Хризостом, фрањевац 616 
Керњеи, др Елемер, лекар 1477 
Кертес, Имре, трговац 1219 
Кертес, Шандор, инжењер 1237, 1402 
Кеслер, Јожеф, председник друштва 

666, 982 
Кечкемети, Јожеф, такси превозник 85 
Килар, Карољ, директор школе 685 
Кираљ, Иштван, фотограф 42 
Кирти, Јанош, директор Градске 
плинаре 804 

Кисловски, Сергеј 1579 
Киш, Андраш, поручник 7 
Киш, др Андор 574 
Киш, Ђула, власник зубнотехничке 
радионице 992 

Киш, Иштван, старатељ над имовином 
1103 

Киш, Јанош, млинар, старатељ над 
имовином 171, 1176 

Киш, Калман, наставник 662 
Киш, др Лајош, композитор, директор 
Конзерваторијума 377, 467, 662, 806, 972 

Киш, Миклош, „цигански војвода“ 1246 
Кишбери-Еплин, Јанош, новинар, 
уредник часописа 648, 1000 

Клајн, Армин, власник фабрике, члан 
„Савета стараца“ 982, 1190 

Клајн, Бела, власник зубнотехничке 
радње 1027 

Клајн, Жигмонд, привредник 472 
Клајн, Јене 490 
Клајн, др Липот 1372 
Клајн, Маргита, власница 
зубнотехничке радње 992, 1027 

Клајн, Шандор 820 
Клампфер, Имре, старатељ над 
имовином 1121 

Клаубер, Карољ 820 
Клернер, Јакоб, трговац 1466 
Клипел, Јанош, старатељ над имовином 

1231 
Клицин, Предраг, службеник 484 
Клопфер, Цила 448 
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Клонка, Шандор, привредник 471 
Клуцка, др Ђерђ, лекар 405, 618, 980, 1015, 

1409, 1427 
Ковар, Јожеф, старатељ над имовином, 
трговац 821 

Ковач, Александар, власник фабрике 
102 

Ковач, Иштван, наставник 727 
Ковач, Карол, трговац 1025 
Ковач, Пал, директор школе 152 
Ковач, Петер, војник 161 
Ковач, Ференц 1079 
Ковач, Шандор, партијски активиста 

1541 
Ковачевић, Петар, службеник, 
комунистички активиста 1489 

Ковачевић, Радивој 1291 
Ковачрети, Имре 717 
Коваш, Ђерђ 1143 
Којнман, Исак, привредник 473 
Колар, Иван, старатељ над имовином 

1102, 1238 
Коларски, Паја 705 
Колб, Херман 574 
Колтаи, Ференц, власник забавног парка 

139 
Колтер, Јене, власник биоскопа 1441 
Компошт, Јанош, генерал 308 
Кон, Бела, кројач 1047 
Кон, Ђула 1371 
Кон, Јелена, добротворка 1139 
Кон, Соломон, гостионичар 49 
Кон-Мојзеш, Олга, привредник 472 
Константин, Ђовани, посластичар 531 
Константин, Феделе, посластичар 531 
Корани, др Елемер 510 
Корах, др Бела, лекар 1134 
Корел, Филип, уредник часописа 264, 

1393 
Кориж, Михаљ, привредник 471 
Короди, Андраш, старатељ над 
имовином 1205 

Корчек, Јанош, гостионичар 411 
Косировић, Славко, службеник 484 
Костић, породица 814 
Костић, Ана рођ. Екштајн, власница 
фабрике 372 

Костић, Никола, власник пивнице 1138 
Коструха, др Илона, лекар 1650 
Кох, Ференц, фризер 655 
Кочонди, др Ђула 399 

Кошицки, Ференц, гостионичар 187 
Кракснер, Мартон, бунарџија 108 
Крал, Карољ, кинематограф 975, 1592 
Крал, Ђерђ 1429 
Крамер, Ђула, индустријалац 99, 120, 371, 

395, 399, 586, 879, 1141, 1431, 1496, 1576, 1612 
Крамер, Карољ, индустријалац 120 
Крамер, Мартон, јорганџија 1360 
Краус, Миклош, трговац 1225 
Краус, Самуел, привредник 472 
Кремер, Јакоб, издавач 264, 265, 357, 864 
Крижак, Марија, фијакериста 25 
Крисхабер, Шандор, привредник 473 
Крсмановић, Милица 440 
Крстић, Тодор 131 
Крупиров, Емил, привредник 473 
Кулици, др Бела, председник судског 
савета 1004 

Кун, Миклош, власник фабрике 1191 
Курле, Ерне, пекар 1217 
Кусли, Ђула, велепоседник 1619 
Кусли, Петер, председник удружења 512 
Куцораи, Андраш, пуковник 560 

Л 
Лазаревић, др Војин, лекар 1456 
Лазаревић, Ђорђе 1439 
Лајстнер, Карл, војник 476 
Лампел, др Бела 479 
Лампел, Ласло, власник фабрике 1374 
Лампел, Пал, власник фабрике 1374 
Ланг, др Фелиција 430 
Лањи, др Деже 479 
Лафлојер, Николас, уредник часописа 

264, 265, 864 
Латинчић, Јован, адвокат 1262 
Лауберт, Ласло, старатељ над имовином 

1172 
Лебар, Иштван 1227 
Лебл, Адолф, привредник 473 
Лебл, Золтан, привредник 472 
Лебл, Иштван, трговац 1207 
Лебхерц, Миклош, председник 
Сирочадског стола 459, 624, 1281 

Леваи, др Јожеф 1141 
Леваи, Маћаш, старатељ над имовином 

1208 
Левенбергер, Деже, привредник 473 
Леви, Маћаш, трговац 105 
Леви, Оскар, обућар 1206 
Ледерер, др Мирослав 488 
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Лекић, Сима, грађевински предузимач 
863 

Лембергер, Алојз, сувласник Свиларе 947 
Лен, Деже, управник предузећа 1231 
Ленард, Бела, наставник 727 
Ленкеш, Иштван, војник 161 
Ленц, Иштван, старатељ над имовином 

1162 
Лере, Вилмош, грађевински предузимач 

949 
Лерер, Деже, трговац 125 
Летић, Драгољуб 1170 
Летић, Марија, власница радионице 162 
Летић, Рада, трговац 127 
Лех, Геза, трговац 627 
Лех, Јакоб, диригент 1063 
Лех, Маћаш 469 
Лех, др Тибор, јавни бележник 640, 993 
Лех, Флорис, трговац 627 
Лех, Шандор, службеник 1281 
Лехоцки, Клара рођ. Секе, наставница 

685 
Лехицки, Ференц 1308 
Лили, др Пал, секретар Бач – бодрог 
жупаније 1504 

Липаи, Илона рођ. Палатинуш, 
наставница 662 

Лихт, Шандор, трговац 1121 
Лонгавер-Шпак, Роза, привредница 471 
Лоц, Александер, војник 476 
Лошонци, Иштван, наставник 726, 807 
Лукач, Агоштон, такси превозник 107 
Лукач, др Борбала, професорка 415, 726, 

807 
Лукач, Жигмонд, трговац 1239 
Лустиг, Адолф, трговац 1039 
Лустиг, Лајош, правни заступник 43, 372 
Лустиг, др Нандор, члан јеврејског 

„Савета стараца“ 982 
Лустиг, др Фердинанд, правни 
заступник 372 

Лучић, Стеван, привредник 471 

М 
Магарашевић, др Александар, члан 
управе Матице српске 695 

Мађар, Ђерђ, пољопривредник 1416 
Мађар, Петер, старатељ над имовином 

1156 
Мађари, Коша др Золтан, јавни 
бележник 1559 

Мајорош, Пал, власник радионице 50 
Мајтан, Андраш 1580 
Мајтан, Михаљ, службеник 1580 
Мак, Марија, трговкиња 60 
Макањ, Тамаш, пекар 35 
Макра, Ласло, старатељ над имовином 

1221 
Макша, Михаљ, власник биоскопа 383 
Мандић, Даринка рођ. Могин, 
председница Кола српских сестара 
636 

Мандл, Јоланка рођ. Дојч 1358 
Мандл, Лајош 1358 
Мандл, Шандор 1358 
Манојловић, Милан, управник 
новосадске електране 8 

Марјаи-Сабо, др Ласло, старатељ над 
имовином 1044, 1053, 1147, 1214, 1235, 
1236, 1240 

Марјански, Милош 487 
Марко, Золтан, трговац 757 
Мароти, Миклош, наставник 685 
Мартенс, Липот, старатељ над 
имовином 544 

Мартин, Роберт, месар 831 
Мартинчевић, Фрањо, 
сремскокаменички жупник 442 

Мартон, Бела, витез 976 
Мартон, Ференц, старатељ над 
имовином 1371 

Марши, Јожеф 717 
Матајић, Милорад, власник ливнице 

866, 1251 
Матић, Душан, службеник 484 
Матић, Ирена рођ. Кунц 816 
Матић, др Милан, адвокат 491, 816 
Матић, Мирјана 816 
Матковић, Бела, наставник 726, 807 
Маутнер, Хенрик, обућар 1208 
Мацедонић, Озрен, власник агенције 

101 
Машић, Никола, апотекар 1197 
Медаковић, Паула 487 
Медер, Лајош 43 
Мелка, Јанош, архитекта 937 
Менрат, Јожеф, филателиста 519 
Месарош, Шандор, адвокат 1412 
Мике, Ерне, командант батаљона 560 
Микеш, Аладар, трговац 150, 1151 
Микулинац, Јулијана, трговкиња 724 
Миланковић, Лука, добротвор 656 
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Милер, Адолф, власник предузећа 121 
Милисавац, Живан, стипендиста 
Матице српске 695 

Милић, др Срећко 425 
Милутиновић, др Никола, секретар 
Матице српске 695 

Милутиновић, др Обрад 1467 
Милутиновић, Славко, председник 
спртског удружења 133 

Миодраговић, Озрен 1498 
Миљковић, Јосиф, власник фабрике 626 
Минић, Мина 488 
Мирковић, Андрија, директор предузећа 

1086 
Миросављевић, Мила 3 
Михајлов, Мирослав, власник предузећа 

23 
Михајловић, Љубинка 487 
Михајловић, Милан 1285 
Михајловић, Милан К., инжењер 117 
Михел, Иштван, председник спортског 
друштва 133 

Михелс, Ђула, апотекар, владин 
повереник 2, 294, 1197 

Милићев, Зорка рођ. Станојевић 1360 
Милићев, Михајло, јорганџија 1360 
Мицић, Нада, феминисткиња 174 
Младеновић, Арсен 487 
Мога, др Милан, службеник 484 
Могин, Ђорђе, трговац 1361 
Могин, Косана рођ. Поповић 1361 
Могин, Лазар 1361 
Мојзеш, Исак, трговац 988, 1200 
Молнар, др Ђула 288 
Молнар, Јанош 1097 
Молнар, Ласло, занатски калфа 538 
Морбергер, Жужана рођ. Блау 1359 
Морбергер, Исак, привредник 473, 1161 
Морбергер, Исидор, члан јеврејског 

„Савета стараца“ 982 
Морбергер, Ласло 1359 
Морбергер, Реже, трговац 1046 
Моргенштерн, Андор, привредник 473 
Моргенштерн, Јожеф, гостионичар 49 
Моргенштерн, Микша, привредник 473 
Морнау, Фриђеш, наставник 807 
Моч, др Александар, председник 
Матице српске 485, 695, 748, 1256 

Мочари, Еден, потпуковник 149 
Мошковић, Емил, фотограф 1242 
Мошкович, Деже, привредник 473 

Мулић, Бранко, официр 1545 

Н 
Нађ, др Андраш, почасни председник 
Сирочадског стола 712, 1560 

Нађ, Габор, власник биоскопа, глумац 
354, 1450 

Нађ, Геза, члан Туранских ловаца 1146 
Нађ, Ђезе, директор градске 
штедионице 346, 485, 674 

Нађ, Ерне, командант батаљона 560 
Нађ, др Иван, адвокат, власник листа 

99, 165, 263, 327, 648, 1393, 1431, 1462 
Нађ, Иштван, службеник, старатељ над 
имовином 423, 445, 1271, 1472 

Нађ, др Миклош, градоначелник Новог 
Сада 67, 153, 239, 297, 308, 318, 586, 609, 
628, 639, 673, 706, 1141, 1401, 1513 

Нађ, Шандор, трговац 95, 852, 1269, 1416 
Нађвински, Јанош, владин повереник 

367, 483 
Најзер, Лајош, трговац 1249 
Најхарт, Јурај, архитекта 218 
Нанаши, Иштван, библиотекар 517 
Напхолц, др Јене, лекар 799 
Наранчик, Иштван, види Ђимеши 
Иштван 

Недељков, Гизела рођ. Бори, зубарка 
1546 

Недељков, Лазар, инжењер, грађевински 
предузимач 701, 738, 749, 751, 1077, 1258, 
1266, 1269, 1546 

Недељковић, Ђорђе, добротвор 1125 
Недић, Милан, председник српске владе 

1390 
Немет, Ђерђ, ватрогасни инспектор 257 
Немет, Лајош, службеник 894 
Ненадовић, Владислав, апотекар 294, 

861, 1197 
Ненадовић, Олга рођ. Глигоровић, 
апотекарка 861 

Неофитовић, Иван 673 
Нетел, Илона рођ. Јавец 1376 
Нетел, Сало, крзнар 1177 
Нетел, Шаломон 1376 
Нехлих, Јакоб, војник 646 
Нехлих, Михаљ, гостионичар 204, 580 
Нехлих, Ференц 580 
Нешић, Борислав, власник фабрике 74 
Никодиновић, Митко, пекар 32 
Николић, др Александар 1467 
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Николић, др Бранко, адвокат 1260 
Николић, др Милан, лекар 457 
Николић, Радослав, службеник 1417 
Николић, Сима, трговац 501 
Николић-Огњановић, др Марија, 
лекарка 1481 

Нинков, др Стеван, службеник 484 
Нобик, Лајош, железнички инспектор 

1622 
Новаковић, Никола 1467 
Новакович, Бела, генерал 99, 288 
Новачек, Драгутин, официр 440 
Новачек, Меланија 440 
Новицки, Анатолиј, продавац 38 
Новобацки, др Иштван, лекар 1481 

О 
Обердинг, Ференц, обућар 179 
Обрадовић, Милан, привредник 471 
Огризовић, Сретен, шегрт 854 
Олоши, Шандор, ковач 848 
Оноди, Јанош, службеник 786 
Опри, Лајош, старатељ над имовином 

1038, 1122 
Орел, Геза, владин повереник 304 
Оренди, Марија, власница радионице 64 
Орловски, Александар, инжењер 170 
Оршош, Ференц, „цигански војвода“ 

1246 
Офенбахер, Јанош, старатељ над 
имовином 1220 

Офенбахер, Пал 117 

П 
Павловић, Јован, царински инспектор 

815 
Пазмандл, Золтан, руководилац 
ватрогасне јединице 298 

Паквор, Оскар, инжењер 1261, 1265 
Пакос, Михаљ, власник радионице 212 
Пал, Реже, лекар 1217 
Палавичино, Алесандро, италијански 
конзул 616, 1522 

Палавичино, Марија рођ. Шенборн 485 
Паланачки, Милоје, резервни војни 
официр 1170 

Палашти, Шимон, старатељ над 
имовином 1120, 1223 

Палвелђи, Јожеф, наставник 662 
Палинкаш, др Шандор 433 
Палич, др Емил, власник предузећа 1016 

Палко, Иштван, трговац 1466 
Палош, др Карољ, градски саветник, 
управник хотела 208, 318, 702, 978 

Панајотовић, Павле, управник 
Електране 8, 1455 

Пандуровић, Ђорђе, трговац 189 
Панић, Бранко, кочијаш 1311 
Паничан, Јозеф, аутобуски превозник 349 
Пап, Андраш, старатељ над имовином 

1222 
Пап, др Деже лекар 1141, 1487 
Пап, Ђерђ, члан Левенте 474 
Пап, Јанош, посластичар 115, 432 
Пап, Шандор, фирмописац 904 
Пастор, Розалија, добротворка 214 
Патај, др Бела, адвокат 423 
Патаки, Бела, привредник 473 
Патаки, др Пал 99 
Патаки, др Тибор 99 
Патаки, др Шандор, почасни саветник 

624, 1382, 1589 
Паткош, Калман, наставник 662 
Паточ, др Иштван, економиста 453 
Паст, Ерне 640 
Пасти, Шандор, земљопоседник 1612 
Пауловић, Миодраг, члан Левенте 474 
Паунц, Фридрих, привредник 473 
Пашић, Никола, председник српске и 
југословенске владе 1179 

Пентек, Јожеф, поручник 1341 
Перваз, Ђорђе 1498 
Перваз, Јоца, грађевински предузимач 

916 
Перепатич, Пал, трговац 1621 
Перлер, Илона рођ. Ман, учитељица 

1553 
Перц, Ференц, издавач 264, 1393 
Песинг, Давид, власник „Париског 
магазина“, члан јеврејског „Савета 
стараца“ 982, 1156 

Петервари, Шандор, добротвор 756 
Петерка, Андраш 126 
Петнеки, Јене, наставник 662 
Петровић, Марија, добротворка 656 
Петровић, Милан, чиновник 163, 465 
Петровић, др Милош, градоначелник 

584, 673, 879, 1158, 1467, 1576, 1612 
Петровић, Нада рођ. Поповић, 
наставница 728 

Петрушић, Иван 1308 
Пилишер, Јожеф, привредник 473, 1232 
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Пилц, Лајош, пољопривредник, члан 
туранских ловаца 1146, 1416 

Пиперски, Жарко, надзорник 
Сиротињског дома 20, 871 

Пиперски, Јулија 818 
Пиперски, Марко 818 
Пиперски, Милица рођ. Граврилов 818 
Пиперски, Милорад 818 
Пиперски, Милош 818 
Пиперски, Стеван, службеник 818 
Пирошки, Петар 1432 
Пирошки, Стеван, студент 1432 
Плавшић, Никола, инжењер, 
грађевински предузимач 407, 592, 671, 
949, 1260, 1489 

Платаи, Пал, генерал мајор 560, 1141 
Плати, Арпад, витез 898 
Плац, Ласло, старатељ над имовином 

1207 
Подола, Нандор, старатељ над 
имовином 1036, 1169, 1216, 1239,  

Позњаков, Сергеј, грађевински 
предузимач 88, 225, 226, 227 

Пожар, Јожеф 1141 
Полак, Ласло, гостионичар 49 
Ползовић, Јанош, фотограф 104 
Попић, Душан, апотекар 546, 1197, 1480 
Попадић, Катарина, добротворка 546 
Попић, Милан, фармацеутски поручник 

1480 
Попадић, Петар, добротвор 656 
Попић, Катица рођ. Љубибратић, 
апотекарка 546 

Попов, Милан 1467 
Попов, Никола, инжењер 664 
Попов, Светозар 480 
Поповић, др Богдан, лекар 1477 
Поповић, Бранко, студент, учитељ плеса 

697, 849 
Поповић, Вида 436 
Поповић, Даниел 1467 
Поповић, Живота, судија 434 
Поповић, др Јован, лекар 765 
Поповић, Јован, адвокат 436 
Поповић, др Милан 456 
Поповић, Милан Л., градски сенатор, 
посланик 326, 1467, 1487, 1546, 1558, 1567 

Поповић, Стеван, апотекар 164, 561, 779, 
1197, 1525 

Поповић, Пеци Павле, велепоседник 
566, 1079, 1467 

Правадовски, Александар, службеник 
1382 

Прекајски, Добрила рођ. Шикопарија, 
учитељица 817 

Прекајски, Милица 817 
Прекајски, Нада 817 
Прекајски, Петар, просветни инспектор 

817 
Прибићевић, Светозар, југословенски 
министар 1179 

Продановић, Зорка, председница 
друштва 1109 

Прокопец, Јожеф, професор 1551 
Профума, Бела, градоначелник 1087 
Профума, Вилмош 1087 
Прук, Роза рођ. Харпачи, власница 
предузећа 710 

Поштић, Светозар, лекар 390. 681, 890, 
1261 

Пуха, Јожеф 1227 
Пушић, Стеван Н., порески службеник 

16 
Пушкаш, Еде, руководилац ватрогасне 
јединице 298 

Пушкаш, Михаљ, трговац 379 
Пушкерт, Марко, власник предузећа 

1145 
Пфајфер, Хинко, трговац 19 
Пфистер, Игнац, аутобуски превозник 

341 

Р 
Рабин, Ђерђ, фотограф 340 
Радивојевић, Раја, гостионичар 224 
Радић, Душан добротвор 1125 
Радић, др Федор, лекар 681, 1482 
Радичевић, Александар, уредник листа 

263, 474, 648, 1393 
Радонић, Димитрије, привредник 473 
Радошевић, Ђорђе, службеник 14, 484 
Радуловић, Душан, службеник 484 
Рајић, Лука, занатлија 667 
Рајић, др Милорад, градски записничар 

256, 484 
Рајман, Валентин, власник фабрике 1247 
Рајнер, Ержебет, власница предузећа 

173 
Рајнер, Симон, власник предузећа 682 
Рајнич, Ференц, уредник 1561 
Рајх, Ладислав, инжењер 1138 
Рајх, Тибор 820 
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Рајхел, Реже 95 
Ракић, Цвета, земљопоседник 640 
Ралетић, Владимир, власник фабрике 720 
Ралетић, Мирко, апотекар 1197 
Ранков, др Миливојев 490 
Реб, Маргита, рођ. Заварго 1167 
Рек, др Андор 1079 
Ремер, Арпад, привредник 473 
Релић, Срета, власник фабрике 21 
Ретфалви, Реже, старатељ над имовином 

1013, 1037, 1173 
Реш, Ема, директорица школе 419 
Риненфелд, Емануел, привредник 473 
Ристић, Драгољуб, власник Свиларе 

353, 947 
Розенфелд, Шандор, регрут 475 
Рожа, Бела, командант батаљона 560, 591 
Рожа, Ференц, трговац 385, 686, 841, 989, 

1151 
Рожњаи, Јанош 533 
Роздианко, Владимир, руски емигрант 

1451 
Розир, Антон, старатељ над имовином 

1225 
Розмајер, Антал 1436 
Рока, Имре, пољопривредник 1416 
Роман, Елемер, економ 708, 848 
Романовић, Славко, благајник 1245 
Росфалви, Јанош, лекар 1477 
Рот, Антал, месар 122 
Рот, Ђула, трговац 1624 
Рот, Имре 43, 574 
Рудић, Елек, земљопоседник 1619 
Руђ, Јакоб 422 
Ружин, Младен, наставник 728 
Руњанин, Зорка 485 
Руткаи, др Ласло 1141 
Рушкуц, Ђорђе, револуционар 1159 

С 
Сабади, Јене, власник предузећа 33 
Сабадош, Ласло, столар 472, 1009, 1204 
Сабо, Денеш, владин повереник 148, 372 
Сабо, Ђула, директор школе 152, 415 
Сабо, др Иштван 467 
Сабо, Јанош, пољопривредник 1416 
Сабо, Јожеф, милиционер 948 
Сабо, Карољ, економ 1537 
Сабо, Ласло, гостионичар 134 
Сабо, др Михаљ Миклош, владин 
повереник 147, 748, 1240 

Сабо, Рожа 54 
Сабо, Тереза 54 
Савић-Шпиљер, Петар 1467 
Сагмајстер, Данијел, инжењер 509, 660, 

1158, 1213 
Сагмајстер, Ђула, директор школе 1160 
Сајферт, Јанош, посластичар 835 
Саквари, Ласло, командант Аеродрома 

560 
Салаи, Имре 1372 
Салкаи, Ференц 480 
Самарџија, Богдан 1517 
Самарџија, Ђорђе, бележник 1517 
Самарџија, др Јован, адвокат, комуниста 

1517 
Самсонијевски, Сергеј, руски емигрант 

1451 
Санто, Емил, грађевински предузимач 

553, 1255 
Санто, Иштван 829 
Санто, Ференц, наставник 726, 807 
Сатлер, др Ева, лекарка 1533 
Сатлер, др Маћаш, лекар 1534 
Сауер, др Пал, лекар 1477 
Себењи, Ференц, синдикалиста 638 
Сегеди, Шандор, наставник 662 
Седлачек, Лајош, наставник 662 
Секе, Калман, власник фабрике 346, 382 
Секе, Карољ, власник фабрике 346, 382 
Секе, др Лајош 382 
Секе, Марија, лекарка 681 
Секељ, Ибоља рођ. Гринбергер, 
трговкиња 1222 

Секељ, Камила, власница предузећа 1026 
Секулић, др Милан, јавни бележник 

1467 
Секереш, Имре, старатељ над имовином 

1203 
Секереш, Јанош, земљопоседник 1619 
Сел, Шандор, хералдичар 37 
Селеши, Имре, такси превозник 73 
Сенаши, Шандор, антиквар 725 
Сенткути, Феликс, инжењер 1272, 1276 
Сервански, Валерија рођ. Кремер, 
наставница 662 

Сервански, Јене, наставник 727 
Сереуц, Иштван, старатељ над 
имовином 1039 

Сеслер, Хенрих, трговац 1176 
Сечењи, Марија, грофица 166 
Сечујски, др Даниел, службеник 1382 
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Сивачки, Милан, апотекар 1583 
Сигети, Иштван, наставник 727 
Силађи, Јанош, занатлијски калфа 538 
Сили, Јанош, власник фабрике 713 
Сили, Калман, саветник 1462 
Симић, др Милутин, лекар 600 
Сирак, Ендре, старатељ над имовином 

1369 
Сирањи, Бела, старатељ над имовином 

544 
Сич, Ференц 95 
Сланкаменац, Раде 596 
Славик, Ерне 591 
Слежар, Иван, „цигански војвода“ 1246 
Смајић, Димитрије, службеник 59 
Смичиклас, Јован, официр 1566 
Смоленски, др Јожеф 99 
Снизаревски, Александар, официр 430 
Солга, Пал 1141 
Сокол, Хуберт, ађутант Бајор Ференца 

84 
Солдатовић, Никола, обућар 600 
Солонтаи, др Золтан, лекар 1477 
Сомолањи, Ђула, наставник 726, 807 
Соцек, Јожеф, занатлија 135 
Спасић, др Драгољуб 433 
Спасић, Велислав, уредник часописа 

945 
Спорић-Савић, Славна, привредница 

471 
Станић, Адријана рођ Вејшак 1528 
Станић, др Славко 1528 
Станко, Јожеф, службеник 509 
Станков, Наталија, револуционарка 

1419 
Станковић, Владе, „четник“ 450 
Станковић, Светозар 1467 
Стевановић-Гавриловић, Илона, 
привредница 471 

Стефановић, др Жарко, градоначелник 
378, 625, 760, 1489 

Стефановић, Зорка, председница 
друштва 378, 523, 625 

Стефановић, др Милена, лекарка 484 
Стефановић, Нада, наставница 726, 807 
Стипић, Мате, сувласник Свиларе 947 
Стојадиновић, др Милан, председник 
југословенске владе 822 

Стојановић, Бранко, власник фабрике 74 
Стојаи, Деме, председник мађарске 
владе 1052 

Стојковић, Лазар, службеник 1579 
Страјков, Ержебет 449 
Страјков, Милан 449 
Страхињић, др Софија, лекарка 1477 
Стрехарски, Јанош, директор школе 152 
Стричевић, Ана, трговкиња 16 
Сударевић, Војислав, трговац 39 

Т 
Табаковић, Ђорђе, инжењер 141, 364, 670, 

951, 1254, 1256, 1257, 1259, 1260, 1270, 1277 
Такаш, Иштван, наставник 728 
Такач, Ђезе, милицајски инспектор 1439 
Такач, Калман, инжењер 418, 673 
Талоши, Ђерђ 781 
Тамаши, Јожеф, трговац, старатељ над 
имовином 1035, 1577 

Танди, Ласло, земљопоседник 1619 
Танурџић, Никола, индустријалац 103, 

354, 426, 427, 670, 707, 1023, 1257, 1262, 1270, 
1277, 1633 

Танчевић, Ласло, бербер 887 
Тарнаи, Антал, наставник 662 
Тарнок, Нандор, наставник 727 
Татић, Илеш, старатељ над имовином 

1123 
Татић, Милутин, инжењер, службеник 

509, 1213 
Тахи, др Иштван, лекар 609, 952, 1004, 

1141 
Тауш, Јанош 95 
Ташкоњ, Ђула, инжењер 731 
Темеши, др Ерне, службеник 624 
Теодоровић, Марко, издавач 548, 642, 

1011, 1501 
Теофановић, Душан, привредник 471 
Терек, Јанош, старатељ над имовином 

1154 
Терек, Карољ, старатељ над имовином 

1122 
Терек, Ференц, старатељ над имовином 

1177 
Тернеи, Бела, директор школе 1571 
Тихи, др Калман 399 
Тишма, Олга рођ. Милер, власница 
радионице 1220 

Токарев, Олга, руска племкиња 373 
Толнаи, Јанош, службеник 584, 1576 
Томан, Иштван 95 
Томасов, Светозар, лекар 406 
Томић, Бошко, професор 429 
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Тончић, Јосип, секретар удружења 13 
Торма, Ференц, професор и војни 
свештеник 1561 

Тот, Андраш 707 
Тот, Фишер Иштван, старатељ над 
имовином 814 

Тошић, Душан, председник задруге 1454 
Травањ, Марко, службеник 484 
Трандафил, Марија, добротворка 656, 

695, 1175 
Тратнер, Ендре 820 
Требич, Јанош, привредник 474, 1100 
Тривић, Милорад 423 
Тривић, Михајло 449 
Трифковић, др Коста 606 
Тришлер, др Аладар, службеник 410 
Тришлер, др Јожеф 1141 
Тртица, Никола, лимар 654 
Трунквалтер, Еден, капетан ратна речне 
морнарице 560 

Трунквалтер, Хенрик, власник фабрике 
1251 

Тукач, Шандор 1469 
Турани, Ковач, скулптор 1166 
Турвелђи, др Алберт, витез, владин 
повереник 1596 

Туцаковић, Јован, инжењер 964 
Туха, Лудвиг 476 

Ћ 
Ћирић, Душан, инжењер 488 
Ћирић, др Иринеј, владика бачки 616, 1141 
Ћирић, др Милош 456 
Ћирић, др Никола, лекар 1481 
Ћирић, Славко, власник радионице 223 
Ћирић, Татјана 456 
Ћулум, Јован, председник црквене 
општине 1467 

У 
Урбан, Иштван, управник скеле 338 
Урбањи, др Јанош 1141 
Ури, Андраш, старатељ над имовином 

1155 
Удвархељи, др Тибор, старатељ над 
имовином 429, 431, 433, 434, 450 

Улакош, Симон, фризер 887 
Улрих, Ђула, владин повереник 360, 399, 

624, 695, 1484, 1516 
Ухљарик, др Албин, председник ауто 
клуба 522 

Ф 
Фађони, Винко, трговац 55 
Фајт, др Балтазар, адвокат 489, 755, 1032 
Фајт, Болдижар 1032 
Фајт, Гизела 489 
Фајт, Ференц 1032 
Фајт, Шандор 489 
Фалционе, др Арпад 1079 
Фараго, др Ђерђ 574 
Фараго, Карољ, гостионичар 1051 
Фаркаш, Јожеф, старатељ над имовином 

1101 
Фаркаш, Карољ млађи, руководилац 
ватрогасне јединице 298,  

Фаркаш, Карољ, четкар 699 
Фаркаш, Олга, трговкиња 22 
Фаркаш-Лакатош, Ана, привредница 471 
Фекете, Петер, занатлијски калфа 538 
Фекете, др Тибор, старатељ над 
имовином 433, 1442 

Фелеги, Ласло, службеник 1647 
Фелтнер, Јенка, трговкиња 1123 
Фендрик, Иштван, трговац 672, 1141, 

1495, 1621 
Фење, др Ђезе, лекар 763, 1489 
Фење, Пал, лекар 614 
Фернбах, Петер, велики жупан Новог 
Сада 310, 342, 343, 511, 522, 628, 1079, 1386, 
1397, 1503, 1504, 1525, 1580, 1584, 1587, 1619 

Фехер, Вилмош, гостионичар 1511 
Фехер, Ђерђ, власник биоскопа, владин 
повереник 383, 1408 

Фехер, Иштван, председник куглашког 
клуба 520 

Фехер, Ласло, трговац 70 
Фехер, Ференц 646 
Фехервари, Арпад, срески судија 430 
Филеп, Ана рођ. Томић, домарка 1536 
Филеп, Балинт, старатељ над имовином 

1148 
Фићи, Катинка рођ. Силађи, трговкиња 12 
Фићи, Ференц, трговац 12 
Фишер, Антал, четкар 699 
Фишер, Еден 479 
Фишер, Исидор, занатлија 1147 
Фишер, Јожеф, старатељ над имовином 

813, 1226, 1249 
Фишер, Конрад, старатељ над имовином 

1046, 1161 
Фишер, др Лео 479 
Фишер, Пал, привредник 473 
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Фиштеш, Илеш, старатељ над имовином 
1048 

Фодор, Иштван, геометар 509 
Форгаш, Бене, земљопоседник 1612 
Форгаш, др Деже, адвокат 165 
Фрај, Петер, трговац 383 
Франкл, др Енре, лекар 1090 
Франц, Инге, власница фабрике 888 
Фриђеш, Кара, трговкиња 1617 
Фројнд, Марсел, власник гвожђаре 1185 
Фукс, Реже, старатељ над имовином 

1202 
Фусгенгер, Јанош, директор 
штедионице 485 

Х 
Хаберзак, Миклош, старатељ над 
имовином 1224 

Хаберфелд, Јожеф, власник предузећа 
1149 

Хавран, Јанош, трговац 1493 
Хаич, Иштван, трговац 160, 403, 640, 674, 

1431, 1494, 1617 
Хајду, Иштван, пекар 1217 
Хајду, др Иштван, службеник 1435 
Хајду, Шандор, привредник 472 
Хајм, Регина рођ. Вајнфелд 1533, 1534 
Хајниш, Ђула, апотекар 333, 561 
Хајнц, Лајош, инжењер 738, 749, 949, 950, 

1264, 1277 
Хајош, Едита рођ. Шварц 1364 
Хајош, Ерне филмски режисер 1364 
Хајош, Ђула 1365 
Хајош, Роза рођ. Шефер 1365 
Хајцман, Карољ, председник удружења 

511 
Хајцман, Ференц, старатељ над 
имовином 1372, 1374 

Халас, др Ласло, лекар 405, 618, 1015, 1409 
Халмаи, Барна, официр 1422 
Хампер, Артур, власник фабрике 206 
Хандлер, Алфред, привредник 472 
Хандлер, Емил, привредник 472 
Хандлер, др Лазар 705 
Харваи, Хенрих, официр 149 
Хафнер, Тибор, председник спортског 
друштва 515 

Хегедиш, др Ласло, председник 
новосадског ДМКС 396, 672 

Хегеши, др Андор, старатељ над 
имовином 1376 

Хелајс, Ференц, кожар 124 
Хелд, Адам, старатељ над имовином 1218 
Хелмлингер, Андраш, часовничар 111 
Хербих, Јожеф, директор фабрике 640 
Херцел, Јожеф 588, 820 
Херцог, др Ерне 820 
Хидвеги, Пал, види Бенџал Пал 
Болдижар 

Хинић, Душан, службеник 1579 
Хинтерзех, Јанош 1291 
Хип, Золтан, старатељ над имовином 

1034 
Хирш, Мартин 1227 
Хиршл, Самуел, трговац 1150 
Хлаваи, др Ана, лекарка 1477 
Хован, Јанош, владин повереник 544 
Хојман, Адам, трговац 501 
Холендер, Оливер 588, 820 
Холер, Јанош, обућар 62 
Холичер, Лео, власник предузећа 1037, 

1173 
Хонек, Јанош, аутомеханичар 1224 
Хорват, Ђула, управник предузећа 1191 
Хорват, Иштван, трговац 185 
Хорват, Јанош, свештеник, народни 
посланик 508 

Хорват, др Јожеф, витез, лекар 99, 405, 
618, 1015, 1409, 1427 

Хорват, др Казимир, заменик 
градоначелника 136, 158, 308, 399, 467, 
591, 624, 715, 1045, 1620 

Хорват, Лајош, председник читаонице, 
посланик 517, 584, 1518 

Хорват, Ласло, службеник 882, 1382 
Хорват, Петер 910 
Хорват, Ференц, службеник 399, 584, 1431 
Хорватић, Алфонсо, привредник 472 
Хорти, Иштван, витез, син Миклоша 

607 
Хорти, Миклош, витез, регент Мађарске 

1495 
Хосподарски, Шандор, старатељ над 
имовином 1649 

Хошек, Јулијана рођ. Кремер 612 
Хошек, Фрања, власник радње 612 
Хрубиани, Деже, секретар новосадске 
НЕП 1532 

Хуберт, Давид, власник фабрике 268 
Хуска, Ласло, наставник 727 
Хутфлус, Маћаш, наставник 728, 807 



 295 

Ц 
Цајзел, др Јанош, лекар 1536 
Цар, Гизела, васпитачица 1153 
Царић, Лазар, финансијски повереник 

444 
Цвејић, Карло, кочијаш 1311 
Цветинов, Госта, гостионичарка 1050 
Цветковић, Благоје, пекар 652 
Цветковић, Велимир, пекар 652 
Цвијановић, Теодор, гостионичар 56 
Цвип, Бела, трговац 116, 1010 
Цидлик, Ференц 673 
Цимерман, Винце, привредник 471 
Ципрес, Оскар, члан јеврејског „Савета 
стараца“ 982 

Цоцек, Пал, инжењер 141, 530, 550, 916, 
953, 1196, 1237, 1252, 1273 

Црнић, Славко, фризер 644, 887 

Ч, Џ 
Чабаи, Лајош, службеник 1382 
Чаки, Пал, трговац 87 
Чаковац, др Урош, лекар 799, 1343 
Чала, Миклош, старатељ над имовином 

535 
Чањи, Јанош, пекар 652 
Часар, др Ђезе, лекар 676 
Часар, Ђула, директор школе 312 
Червеш, Бела трговац 346, 1617 
Червински, Ержебет – Марија 1428 
Черепов, Александар, руски генерал 

166, 1451 
Черничек, Имре, штампар 390 
Челиковић, Вилим, трговац 386, 403 
Челиковић, Ото, трговац 403 
Чер, Јожеф 427 
Черфаи, Ференц, жандармеријски 
официр 560 

Чичаревић, Јован, привредник 471 
Човић, Јожеф, оптичар 167 
Чолаковић, Миливој, службеник 1489 
Чомор, Каталин рођ. Цимерман, 
трговкиња 1092 

Чонка, Ласло, грађевински предузимач 
301 

Чонка, Ференц, инжењер 535, 579, 1132, 
1292, 1310 

Чонка, Ференц, ромски старешина 660, 
1246 

Чорба, Јанош 1091 
Џеладиновић, Реџеп 490 

Џинић, др Армин, директор болнице 
1343, 1447 

Ш 
Шајдл, Антон 476 
Шајниц, Јанош 574 
Шаламон, Вилмош, привредник 473 
Шаламон, Ендре 574 
Шаламон, Лајош, превозник 1236 
Шаламон- Бергентал, Ирене, 
привредник 472 

Шаму, Јожеф, старатељ над имовином 
1047 

Шандор, Лајош 253 
Шаркези, др Ђерђ, закупац ливнице 

1124, 1402, 1449 
Шаш, др Елемер 99 
Шварц, Егон, трговац 1152 
Шварц, др Ендре, лекар 676 
Шварц, др Ласло 574 
Шварц, Марија рођ. Бенчик, наставница 

728 
Швахула, Виктор, аутомеханичар 1198 
Шврака, Ференц, свештеник 584, 879, 1576 
Шебешћан, др Геза 1108 
Шевић, Ђорђе, четкар 699 
Шегешди, др Шандор, ветеринар 848, 1445 
Шеј, др Ласло, службеник 624, 1488 
Шејпеш, Јожеф 483 
Шеленс, Георг, власник фабрике 8 
Шенбергер, Бела 479 
Шенк, Егон 775 
Шенк, Нина рођ. Шер, власница 
радинице 1199 

Шенк-Зодор, Етелка, привредник 471 
Шепреги, Лајош, службеник 883 
Шер, Гизела, рођ. Вајс 1362 
Шер, Ђула – Липот, старатељ над 
имовином 1362 

Шер, Оскар, трговац 991, 1362 
Шер, Ференц, трговац 1362 
Шерег, Калман 474 
Шереш, Јанош, кочијаш, старатељ над 
имовином 126, 992, 1027 

Шереш, Михаљ, старатељ над 
имовином 446 

Шефер, Бела, заступник 372 
Шефер, Геза, млинар 252 
Шефер, Имре, млинар 40 
Шефер, Розалија рођ. Робичек, власница 
млина 1241 
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Шијаков, Марко, апотекар 1572 
Шилић, Милутин, градски дневничар 

762 
Шимањи, Ержебет, наставница 662 
Шимић, Станоје 1467 
Шинко, Калман, витез 911 
Шинко, Ференц, наставник 662 
Шипош, Јанош 95 
Шипош, Лајош, службеник 884 
Шлагетер, др Нандор, управник 
Санаторијума 541 

Шлангер, Деже, трговац 990 
Шлангер, Мор, трговац 1010 
Шлигхабер, Антал, посластичар 24 
Шмецлер, Јожеф, трговац 501 
Шмит, Лудвиг, власник фабрике 626 
Шмит, Филип, грађевински предузимач 

893, 951, 1133 
Шмолка, Жигмонд, трговац 1236 
Шнауфер, Лајош 95 
Шовљански, Владимир 863 
Шоман, Јанош, каменорезац 1041 
Шомођи, Ержебет 411 
Шомођи, Золтан, трговац 45 
Шомођи, Илона рођ. Тајслер, трговкиња 

860 
Шосбергер, др Ђерђ, лекар 1552 
Шосбергер, Иштван, власник фабрике 

1240 
Шосбергер, Јене, трговац 989 
Шосбергер, Мартон, трговац 989 
Шосбергер, Оскар, власник фабрике, 
члан јеврејског „Савета стараца“ 982, 
1240 

Шосбергер, Шандор, аутопревозник 
1120 

Шотоњи, др Габор 99 
Шпилер, Лоренц, трговац 55, 736 
Шпиц, др Јене 479 
Шпицер, власник Свиларе 1192 
Шпицер, Армин, трговац 1145 
Шпицер, Деже, трговац 1100 
Шпицер, Шандор, апотекар 404, 1478 
Шрајбер, Армин, старатељ над 
имовином 1358 

Штајгер-Казал Бела, инжењер 141 
Штајн, Андор 821 
Штајн, Бењамин 821 
Штајн, Ђерђ 821 
Штајн, Исак 821 
Штајн, Карољ 574 
Штајн, Каталин рођ. Шлезингер 821 
Штајн, Ласло 820 
Штајн, Пал, старатељ над имовином 

1048 
Штамлер, Ернст, власник фабрике 102 
Штефко, др Жужана, лекарка 1477 
Штрихлер, др Јожеф, земљопоседник 

1619 
Штухлик, Јанош, посланик државног 
парламента 1092 

Шуј, Јакоб, власник фарбаре 966 
Шултес, др Ференц, адвокат 436, 624 
Шумоња, Никола, власник млина 921 
Шумахер, др Јожеф, лекар 799 
Шумахер, Шандор, инжењер, геодета 

509, 1213, 1573 
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А, Б 
Ада 268, 822 
Алмашфизито 1307 
Аранђеловац 743 
Баја 351, 716 
Балатон 410 
Балатонлеле 969 
Банат 276, 956,  
Бачка 6, 956, 959, 1396 
Бачка Паланка 341, 390, 391, 1395, 1532, 

1597 
Бачка Топола 12, 1309, 1335, 1432, 1433, 

1436, 1437,  
Бачки Брестовац 752 
Бачки Јарак 243 
Бачки Петровац 349, 770 
Бачко Ново село 1395 
Бегеч 341, 349, 1395 
Бела Црква 871 
Беч 52, 1198, 1404 
Бечеј 276, 933, 1597 
Београд 22, 40, 64, 69, 70, 74, 103, 107, 115, 

223, 423, 435, 436, 518, 766, 770, 822, 871, 1291, 
1606 

Беочин 939 
Богојево 1395 
Бођани 1414 
Бољевац 947 
Босна 457 
Будимпешта 5, 8, 12, 28, 29, 37, 51, 67, 141, 

154, 156, 60, 161, 165, 166, 177, 180, 189, 208, 
238, 240, 247, 250, 254, 259, 261, 263, 266, 289, 
295, 297, 302, 313, 317, 319, 323, 330, 331, 333, 
334, 341, 348, 349, 379, 390, 391, 410, 461, 519, 
531, 573, 585, 587, 593, 595, 598, 616, 631, 713, 
757, 770, 819, 840, 859, 933, 940, 941, 968, 969, 
987, 1124, 1159, 1166, 1251, 1263, 1267, 1268, 
1274, 1306, 1315, 1324, 1331, 1339, 1359, 1389, 
1445, 1453, 1468, 1561, 1569, 1592, 1610,  

Будисава 309, 1174, 1216, 1475, 1532, 1594 
Букин 341 

В 
Вајска 1395, 1414 
Вардиште 408 
Велики Лиман (Лиман), део Новог Сада 

228, 462, 710, 793, 1093, 1138, 1142, 1167, 1237 
Велики рит, део Новог Сада 245, 410, 767 
Ветерник 836 
Видовданско насеље, део Новог Сада 

179, 1197 

Вилово 309, 1594 
Војводина 614 
Врбас 479, 865, 1514, 1526, 1580, 1597 
Вршац 1126 

Г 
Галиција 7 
Гардиновци 1395 
Гложан 349 
Госпођинци 309, 1475 
Госпић 408 

Д 
Дарањи Телеп, део Новог Сада, види 
Телеп 

Детелинара, део Новог Сада 157 
Диожђер 1306 
Доброта, место код Котора 36 
Добоз, општина 1428 
Дунав 112, 233, 301, 532, 1115, 1396 

Ђ, Ж 
Ђер 1476 
Ђерсентиван 845 
Ђур 1306 
Ж 
Жабаљ 309, 417 

З 
Загреб 444, 822, 921, 1498 
Земун 301, 447 
Змајево 349, 722, 832 
Зрењанин (Велики Бечкерек) 871, 1092 

И, Ј 
Ивањданско насеље (Детелинара), део 
Новог Сада 259, 583, 1193, 1197, 1464 

Ириг 678 
Јерменовци 1404 
Југославија, краљевина 38, 66, 71, 90, 130, 

311, 400, 627, 901, 1092, 1095, 1108, 1163, 1216, 
1245, 1442, 1468, 1511 

К 
Камендин 767, 1498 
Кањижа 40, 1335 
Капошвар 537 
Каћ 309, 654, 1174, 1594 
Каћки рит 410 
Кечкемет 1115, 1311, 1396 
Кикинда 869 
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Кишкунфелеђхазе 978 
Книн 408 
Ковиљ 818, 1395, 1414 
Коложвар (Клуж) 537 
Крањ 60 
Кула 391 
Кулпин 349 

Л, Љ 
Лалић, манастир 1414 
Лок 1594 
Лондон 819 
Лошонц 208 
Љубљана 557, 1455 

М 
Маглић 1475 
Мађарска 10, 12, 244, 264, 387, 533, 627, 959, 

1059, 1129, 1137, 1189, 1195 1602 
Мезехеђеш 1284 
Мишколц 165, 537 
Мол 268 
Москва 170 

Н, Њ 
Немачка 1081, 1309 
Нештин 14 
Нови Футог 834 
Њујорк 819 

О 
Огулин 408 
Омишаљ 752 
Орловска губернија, Русија 44 
Осијек 425 
Офлаг, логор 435 
Оџаци 770, 1526 

П 
Палестина 1402, 1449 
Панчево 871 
Параге 770 
Параћин 132 
Париз 822 
Печуј 1045 
Петроварадин 13, 17, 18, 20, 30, 71, 275, 292, 

338, 366, 579, 871, 906, 908, 939, 1084, 1088, 
1480, 1554, 1555 

Призрен 432 

Р 
Равно село 349 
Ратково 770 
Ратно острво, код Новог Сада 224, 410, 

572, 1088, 1174 
Рибарско острво, део Новог Сада 665, 

718, 867, 1088, 1186 
Ријека 955 
Римски шанчеви, потез код Новог Сада 

1472, 1634 
Роткварија, део Новог Сада 1197 
Рума 1498 
Румунија 370, 1463 

С 
Сајлово 704, 1363 
Сатмартен 1069 
Сегедин 367, 582, 606, 665, 758, 1069, 1112, 

1170, 1306, 1342, 1416, 1419, 1496, 1546, 1568 
Сента 447, 871, 1125 
Силбаш 770 
Сириг 1414 
Сједињене Америчке Државе 8, 1189 
Слана бара, део Новог Сада 159, 275, 

1193, 1246 
Словенија 1189 
Сокољи, Пештанска жупанија 1250 
Сомбор 139, 151, 320, 338, 351, 394, 537, 578, 

651, 752, 770, 961, 1204, 1338, 1480, 1504, 1581, 
1584 

Србија 276, 370, 402, 423, 424, 449, 678, 1189, 
1366, 1367,  

Србобран 258, 486, 816 
Срем 251, 450, 1517 
Сремска Каменица 1395, 1556 
Сремска Митровица 428 
Сремски Карловци 366, 424 
Суботица 6, 7, 90, 121, 351, 478, 722, 911, 961, 

1092, 1130, 1335, 1404, 1417 

Т 
Тел Авив 819 
Телеп, део Новог Сада 72, 117, 159, 194, 

228, 273, 290, 392, 462, 630, 741, 882, 935, 1015, 
1115, 1179, 1197, 1280, 1464,  

Темерин 187, 1092, 1441 
Тетеш, општина у Мађарској 1134 
Тиса 1115, 1396 
Темишвар 819 
Торонто 1189 
Тител 309, 391, 1130, 1545, 1594, 1597 
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Трансилванија (Ердељ) 244, 389, 1588 
Турија 130, 678 
Тушкањац, део Загреба 921 

У, Ф 
Ужице 408 
Унгвар (Ужгород) 345, 537 
Футог 341, 485, 1311, 1559 

Х 
Ходмезевшархељ 574, 588 
Хортивар 1306 
Хортилигет 1285 
Хрватска 129, 387, 389, 654, 678, 752, 1189, 

1418, 1621 

Ц, Ч 
Цетиње 822 
Челарево (Чиб) 1475 
Ченеј 365, 704, 848, 1015, 1193, 1405 
Чепел 1291 
Чортановци 678 

Ш 
Шабац 87 
Шајкаш 309, 840, 1383, 1543, 1594 
Шангај, део Новог Сада 159, 275 
Шарвар 600 
Швајцарска 1493 
Шмихел, Ново Место 422 
Шодрош, рукавац Дунава 1133 
Шопрон 537, 1069 
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А 
„АГРАР ИМПОРТ“ предузеће за 
трговину машинама 897, 1106 

АГРАРНИ ИНТЕРЕСЕНТИ 533 
АДВОКАТСКА КОМОРА 165, 1570 
АЕРОДРОМ 914 
„АЕРОМЕХАНИКА“ ливница 866, 1251 
„АЛБА“ фабрика стакла 1374 
„АЛБУС“ фабрика сапуна 493, 553, 633, 

682, 827, 850, 962, 1085 
АМНЕСТИЈА 1555 
АНГЛО – АМЕРИКАНСКИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ КЛУБ 455 

АНТИБОЉШЕВИЧКА ИЗЛОЖБА 247 
АНТИКВАРНИЦЕ 213, 725 
АНТИКОМУНИСТИЧКИ МАТИНЕ 

1561 
АПОТЕКЕ, АПОТЕКАРИ 164, 238, 331, 

333, 347, 404, 546, 561, 779, 785, 791, 861, 912, 
1197, 1478, 1479, 1480, 1525, 1572, 1583 

„АРБОРИТ“ фабрика за производњу 
предмета од синтетичких смола 987, 
1231 

АРХИВА 366, 630, 1084 
„АРИОЛ“ трговина уљима и другим 
хемијским производима 329 

„АУДИОН“ предузеће за производњу 
електро-техничке опреме 1191 

АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ 341, 349, 927, 1279 
АУТОМЕХАНИЧАРСКИ СЕРВИС 86 

Б 
БАБИЦЕ 585 
БАЗЕН 1650 
„БАЈЛОН ИГЊАТ И СИНОВИ“ 445 
БАНКЕ 106, 304, 465 
„БАТА“ фабрика обуће 755 
БАЧКА ЕПИСКОПИЈА СПЦ 1446 
„БАЧКА ЛИВНИЦА“ д. д. 1402, 1449 
БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ 563, 593, 886 
БЕРБЕРИ 644, 887 
БЕСПЛАТНИ ОБРОЦИ 300, 551 
БИБЛИОТЕКЕ 305, 643, 696, 808, 859, 986, 

1108, 1135, 1531 
БИОСКОПИ 328, 354, 363, 383, 423, 449, 593, 

1398, 1429, 1441, 1450, 1592 
„БЕРНОЛД СИЛВЕСТЕР“ фабрика за 
израду ролетни 645 

БОЛЕСТИ 733, 759, 774, 868, 890, 948, 969 
БОЛНИЦА 452, 591, 593, 739, 1280, 1384, 

1600, 1643, 1645 

БОМБАРДОВАЊЕ 1647 
БОМБОНЏИЈЕ 485 
„БРАЈНЕР И ДРУГ“ фабрика тепиха 

1102, 1116, 1238 
„БРАЋА БАУЕР“ фабрика бетонске 
робе 254, 938 

„БРАЋА ГРУЈИЋ“ штампарија 811 
„БРАЋА КРАМЕР“ фабрика 41, 120, 493, 

962 
„БРАЋА ЧЕЛИКОВИЋ“ трговачка 
фирма 385, 403 

БРОДОГРАДИЛИШТЕ 893, 1133 
БУНАРЏИЈЕ 108 

В 
„ВАЈФЕРТ ЈЕНЕ“ предузеће за 
производњу сирћета 682 

ВАКЦИНАЦИЈА 284, 285, 286, 287, 405, 
846, 847, 980, 981, 1082, 1385 

ВАСПИТАЧИЦЕ 958 
ВАТРОГАСЦИ, ВАТРОГАСНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 143, 257, 298, 351, 526, 563, 
594, 632, 633, 634, 635, 693, 962,  

ВЕЛЕПОСЕДНИЦИ 539 
ВЕЛИКИ ЖУПАН 342, 343, 560, 1386, 

1581, 1584 
ВЕРОИСПОВЕСТИ 346, 1567 
ВЕТЕРИНА 772, 1445 
ВИНОГРАДИ, ВИНОГРАДАРСТВО 

350, 732 
ВИТЕШКИ СТО БАЧ – БОДРОШКЕ 
ЖУПАНИЈЕ 394, 578 

ВЛАДА МАЂАРСКЕ 1052 
ВОЈСКА, ВОЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ 245, 266, 

417, 758, 899, 914, 1117, 1490, 1174, 1406, 1407 
ВОЈНИЦИ 98, 161, 320, 347, 578, 591 
ВОЗНИ ПАРК 907 
„VOTEX“ фабрика чарапа 1053, 1164, 

1240 

Г 
ГЕНЕРАЛШТАБСКИ СУД У 
БУДИМПЕШТИ 940, 941, 1159 

ГЛАВНА ДРЖАВНА ИНСПЕКЦИЈА 
ЈАВНИХ ЗБИРКИ 1135 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 526, 1401, 1513 
ГРАДСКА БЛАГАЈНА 34, 43, 54, 59, 65, 

84, 89, 110, 719, 805, 1094, 1178 
ГРАДСКА ЕКОНОМИЈА 708, 723, 895, 

1093 
ГРАДСКА КЛАНИЦА 767, 831 
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ГРАДСКА КУЋА 664 
ГРАДСКА ЛЕКАРСКА СЛУЖБА 118, 

283 
ГРАДСКА ПЛИНАРА 719, 767, 804, 1531, 

1651 
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА 961 
ГРАДСКА ПРИВРЕДА 251, 1388 
ГРАДСКА РАСВЕТА 89, 527, 1568 
ГРАДСКА САНИТЕТСКА УПРАВА 

282 
ГРАДСКА СКУПШТИНА 755 
ГРАДСКА ЦИГЛАНА 532, 719, 1531, 1651 
ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА 485 
ГРАДСКЕ ТАКСЕ 233, 979, 1158 
ГРАДСКИ ПРЕВОЗ 769 
ГРАДСКИ СЛУЖБЕНИЦИ 92, 267, 328, 

438, 484, 505, 509, 526, 577, 624, 706, 789, 802, 
809, 812, 855, 862, 881, 882, 883, 884, 885, 894, 
922, 1127, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 
1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1382, 1387, 
1417, 1527 

ГРАДСКО ЗЕМЉИШТЕ 290 
ГРАДСКО ПОГЛАВАРСТВО 
ПЕТРОВАРАДИН 30 

ГРАЂАНСКА МАЂАРСКА КАЗИНА 
674 

ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 26, 96, 155, 
296, 307, 353, 362, 364, 381, 400, 420, 555, 589, 
597, 602, 629, 731, 863, 910, 915, 916, 937, 950, 
964, 966, 1133 

ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗИ 1395 
„ГРАФИКА“ уметнички графички завод 

1083 
ГРОБЉА 96, 414, 604, 656, 932 

Д 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА 622 
„ДЕЛДРОГ“ д. д. за производњу и 
трговину лековима 1086, 1187 

„ДЕНТАЛИЈА“ трговина 
зуботехничким материјалом 1027 

ДЕПОРТАЦИЈА 994, 995, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1026, 1030, 1043, 1046, 1047, 1048, 1080, 1090, 
1100, 1101, 1238, 1309, 1342, 1521, 1590 

ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉА 678 
ДИВЕРЗИЈЕ, САБОТАЖЕ 1399, 1405, 

1415, 1498, 1594 
„ДИЈАНА“ купалишно д. д. 1040 
ДИРЕКЦИЈА ШУМА 75 
ДОБРОВОЉНЕ ПРИРЕДБЕ 84 

ДОБРОВОЉЦИ 10, 337, 409, 476, 549, 561, 
646, 1227 

ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ 505 
ДОБРОТВОРНИ ФОНДОВИ 292 
ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 12, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 

27, 41, 42, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 70, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 104, 106, 107, 113, 115, 122, 124, 125, 
127, 134, 135, 150, 162, 212, 214, 299, 331, 333, 
382, 384, 387, 388, 404, 531, 548, 615, 617, 626, 
627, 642, 672, 684, 686, 690, 698, 896, 897, 898, 
904, 908, 909, 911, 938, 945, 947, 983, 1051, 1124, 
1132, 1137, 1194, 1196, 1198, 1216, 1237, 1245 

ДОМ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РОДИТЕЉА У 
ТУРИЈИ 130 

ДОМ ЗДРАВЉА 288, 1015 
ДРВНОИНДУСТРИЈСКО Д. Д. 236 
ДРЖАВНА ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ 677 

ДРЖАВНА КОМОРА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ 297 

ДРЖАВНА СОЦИЈАЛНА 
ОСИГУРАВАЈУЋА УСТАНОВА 799 

ДРЖАВНИ САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ 
ЗДРАВЉА 502 

ДРЖАВНИ САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ 410 

ДРЖАВНИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 575, 
587, 595, 605, 608, 620, 621, 628, 653, 658, 920 

ДРЖАВНИ ФОНД ЗА НАРОДНУ И 
ПОРОДИЧНУ ЗАШТИТУ 598, 1461, 798, 

1598 
ДРЖАВНО ОСИГУРАВАЈУЋЕ 
ДРУШТВО 460 

ДРЖАВЉАНСТВО 326, 340, 612, 641, 646, 
1551 

ДРУШТВА 306 
Добровољно ватрогасно друштво 257, 

455 
Добротворно друштво „Кора хлеба“ 

75, 113, 183, 540, 1139 
Добротворно друштво „Магдолна“ 

540, 598, 741, 1139 
Државно (туранско) ловачко друштво 

508, 1146 
Друштво за развој Телепа 392 
Друштво за уређење Слане баре 657 
Есперанто друштво 172, 637 
Јеврејско певачко друштво „Хашира“ 

666 
Католичко добротворно женско 
друштво 516, 598 



 307 

Књижевно друштво „Сентелеки 
Корнел“ 586 

Мађарско грађанско певачко друштво 
47, 197, 506, 598, 1059 

Мађарско државно есперанто друштво 
637 

Немачко певачко друштво „Фрозин“ 
47, 188, 564, 1131 

Новосадско добровољно ватрогасно 
друштво 334 

Новосадско друштво за наводњавање,  
одводњавање и заштиту од поплава 

544, 944, 1454 
Певачко друштво српских занатлија 

„Невен“ 559 
Планинарско друштво „Фрушка гора“ 

216 
Римокатоличко женско добровољно 
друштво 439 

Руско добротворно друштво 1109 
Соколско друштво из Петроварадина 

30 
Туристичко друштво „Фрушка гора“ 

620 
ДУНАВСКА БАНОВИНА, зграда 77, 

146, 358 

Е 
„ЕВА“ модистичка радња 1044, 1214 
ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОНИ 
ИМОВИНЕ 1378, 1379 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 359, 596, 705, 921, 
973, 1035, 1036, 1039, 1532 

„ЕМАНИТ“ фабрика дугмади 1190 
ЕНГЛЕЗИ 539 
„ЕТИЛЕН“ хемијска чистиона и 
фарбара текстила 966 

Ж 
ЖЕЛЕЗНИЦА 1130 
ЖЕНСКЕ ХОНВЕДСКЕ ДОБРОВОЉ-
НЕ РАДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 1515 

З 
ЗАДРУГЕ 
Бачка задруга за производњу и промет 
меса 831 

Добротворна задруга „Кап млека“ 248 
Добротворна задруга српкиња 

„Новосаткиња“ 378, 523, 625, 749 
Виноградарска задруга 1179 

Задруга за здравствену потпору 
занатлија 513 

Задруга Јужне области за промет 
рибом 387, 639 

Задруга „Ханђа“ 1647 
Здравствена задруга са Детелинаре 

157, 259 
Културно туристичка задруга 

„Култура и пропаганда“ 631 
Немачка задруга за узгој стоке 

„Селектор“ 421, 501 
Немачка набавно-продајна столарска 
задруга 865 

Новосадска општа занатлијска задруга 
за међусобно помагање 330 

Општа занатска задруга 80 
Прва трговачка задруга јужне области 

„ЕДА“ 346, 385, 737, 1617 
Српска добровољачка задруга 368 
Српска штедно – кредитна задруга 

207 
Централна земљорадничка задруга 

„Аграрија“ 613, 747 
Новосадско-тителска водна задруга 

892, 1158 
ЗАДУЖБИНЕ 293, 295, 756 
ЗАКОНОДАВНИ ОДБОР ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛСТВА 532, 640, 643 

ЗАКУПЦИ АГРАРНОГ ЗЕМЉИШТА 
700, 889, 1028, 1029 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 1593 
ЗАНАТЛИЈЕ 877, 891, 1104 
ЗАНАТЛИЈСКЕ КАЛФЕ 538 
ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ 64, 111, 124, 162, 170, 

223, 1047, 1100, 1122, 1123, 1147, 1155, 1161, 
1177, 1185, 1195, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203, 
1204, 1205, 1206, 1208, 1218, 1220, 1221, 1224, 
1230 

ЗАНАТСКИ ДОМ 20 
ЗАНАТСКО-ИНДУСТРИЈСКА 
КОМОРА 16, 108, 399, 866 

ЗАПОШЉАВАЊЕ СИРОМАШНИХ 
1476 

ЗАСТАВА 29, 37, 1166, 1403, 1541 
ЗАТВОР 576, 738, 775 
ЗАТВОРЕНИЦИ 759, 771, 775, 868, 1528 
ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛСТВА 900 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 69, 118, 
157, 541, 600, 681, 694, 801, 856, 1585 

ЗЕЛЕНИ КРСТ, служба 118, 1193, 1465 
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ЗЕМЉИШНЕ КЊИГЕ 716 
ЗЕМЉИШТЕ 539, 643, 645, 1500 
ЗЕМЉОПОСЕДНИЦИ 365, 837 
ЗИМСКА ЛУКА 867 
ЗЛАТАРИ 734 
ЗУБАРИ 69, 1546 

И 
„ИБУС“ туристичка агенција 690 
ИГРАЛИШТА 542 
ИЗБЕГЛИЦЕ 11, 276, 370, 389, 968, 1463 
ИЗБОРИ 528 
ИЗЛОЖБЕ 631, 858 
ИЛЕГАЛНА ТРГОВИНА 1483 
ИНВАЛИДИ 169, 599 
ИНДУСТРИЈСКА ПРУГА 236, 254 
ИНЖИЊЕРИ 1022, 1213 
ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА 141 
ИНТЕРНАТИ 702, 946, 1078, 1211 
ИСЕЉЕНИ 14, 17, 18, 465 
ИСПЛАТА У НАТУРИ 1604 
ИСПОСТАВА ЈУЖНЕ ОБЛАСТИ ЗА 
АГРАРНУ ПОЛИТИКУ 1435, 1485, 
1532, 1587 

ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ 1549 
ИСТОРИЈА ШАНГАЈА 275 
ИТАЛИЈАНИ 1522 
ИТАЛИЈАНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

1410 

Ј 
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ 299 
ЈАВНА ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА 338, 

418, 493, 579, 673, 780, 797, 927, 1068, 1651 
ЈАВНА СЛУЖБА 244, 1499 
ЈАВНИ РАДОВИ 273 
„ЈАДРАНСКА СТРАЖА“ Новосадски 
обласни одбор 36 

ЈЕВРЕЈИ 119, 384, 394, 437, 464, 478, 479, 539, 
543, 578, 588, 676, 688, 775, 924, 994, 996, 997, 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1020, 1030, 1050, 1080, 1100, 1101, 
1104, 1111, 1113, 1114, 1121, 1122, 1123, 1129, 
1143, 1144, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 
1154, 1155, 1156, 1161, 1162, 1164, 1168, 1169, 
1172, 1173, 1176, 1177, 1180, 1185, 1188, 1189, 
1190, 1191, 1192, 1195, 1193, 1200, 1201, 1202, 
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 
1214, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1225, 1226, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 
1239, 1240, 1241, 1242, 1244, 1249, 1309, 1342, 

1344, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 
1375, 1376, 1486, 1586, 1596, 1637, 1638, 1644 

ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА 97, 437, 534 
„ЈЕВРЕЈСКО ПИТАЊЕ“ 345 
ЈЕВРЕЈСКИ САВЕТ, ТЗВ. „САВЕТ 
СТАРАЦА“ 982 

ЈЕЗИК 90, 412, 530, 1599 
ЈЕРМЕНИ 539 
ЈОДНА БАЊА 755 
„ЈУГОСИЛК - БРАЋА СЕКЕ“ свилара 

382, 420, 602, 915 
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦРВЕНИ КРСТ 

1474 

К 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ 

616 
„КАЗЕИН“ хемијско предузеће 1172 
„КАЈЛ И ДРУГ“ предузеће за 
производњу трака и ремења 1233 

КАЛДРМИСАЊЕ 205, 701 
„КАМЕНДИН“ Д. Д. предузеће за 
производњу серума 9, 144, 493, 767, 842, 
1308, 1647 

КАНАЛ 933 
КАНАЛИЗАЦИЈА 949 
„КАРБОН“ трговина за промет угља 

125 
КАТАСТАР 924 
КАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА 72 
„КЕЛЕР И КИШ“ велетрговина 
папирног и писаћег прибора 908 

„КЕНИГШТЕТЛЕР“ фабрика алкохола 
590 

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ 1471 
КОВАЧИ 504, 877 
КОЛАРИ 667 
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА 636, 1538 
КОЛОНИСТИ 10, 154, 190, 1641 
КОМАНДА БАТАЉОНА 
ПРИНУДНИХ РАДНИКА 574 

КОМАНДА БОЛНИЦЕ 5. ГАРНИЗОНА 
606 

КОМАНДА МИЛИЦИЈЕ 112, 126, 409, 
773, 1081, 1128, 1390, 1397, 1398, 1399, 1405, 
1412, 1418, 1419, 1426, 1432, 1436, 1437, 1438, 
1440, 1471, 1483, 1489, 1497, 1498, 1503, 1547, 
1548, 1555, 1561 

КОМАНДА РАДНОГ ШТАБА БР. 653 
1338 

КОМАНДА РЕЧНЕ КАПЕТАНИЈЕ 1395 
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КОМАНДА 5. ХОНВЕДСКОГ 
КОРПУСА 665, 776, 778, 905, 1342, 1594 

КОНФИСКАЦИЈА 986, 1038 
КОНЦЕСИЈА 160 
КОЊОГОЈСТВО 679, 848, 1422 
„КОСТИЋ И ДАЈЧ“ ливница 4, 148, 372, 

1138 
КОЧИЈАШИ 25, 1311 
КРАЉЕВСКИ СУДСКИ СТО 299, 1416 
КРАЉЕВСКО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 

771 
КРОЈАЧИ 877 
„КУЛПИН“ фабрика конзерви 4, 241, 

362, 493, 962, 1112, 1336 
КУЛТУРНИ ЖИВОТ 631 
КУПАЛИШТА 112, 918, 932, 1040 
КУПОПРОДАЈНИ УГОВОРИ 1167, 1179 
КУРСЕВИ 322, 373, 619, 691, 697, 798 
КУЋЕ 1369, 1370, 1371, 1372, 1376  
КУЋЕВЛАСНИЦИ 15, 128, 131, 266, 336 

Л 
„ЛАЗИЋ И ЈЕГЕР“ фирма 1446 
„ЛЕВЕНТЕ“ соколско друштво 339, 395, 

397, 462, 687, 707, 718, 751, 786, 794, 932, 952, 
1077, 1157, 1183, 1431, 1540, 1553 

ЛЕДАРА 445 
ЛЕКАРИ 255, 391, 526, 562, 585, 614, 618, 

676, 683, 791, 799, 890, 935, 980, 1015, 1114, 
1384, 1409, 1425, 1427, 1428, 1443, 1477, 1481, 
1482,  

ЛЕКАРСКА КОМОРА ЈУЖНЕ 
ОБЛАСТИ 1425, 1433, 1456, 1457, 1458, 
1520, 1552, 1590 

ЛЕКОВИ 562, 733, 791, 800 
ЛИВНИЦА 710 
ЛИГА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
ТУБЕРКУЛОЗЕ 502, 1212 

ЛИГА ЗА ЗАШТИТУ ДЕТЕТА 1569 
ЛИГА ПРОТИВАВИОНСКЕ 
ЗАШТИТЕ 308, 715, 880 

ЛИМАРИ 654 
ЛЕТАК 963, 976, 1390 
ЛОВАЧКИ ПОВЕРЕНИК 1559 
ЛОВИШТА 905 
ЛОГОРИ 10, 208, 857, 1163, 1309, 1335, 1342, 

1433, 1436, 1437, 1521 
ЛОКОМОТИВЕ 1250 
ЛУКА, ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА 112, 956, 

1587 

М 
МАЂАРИ 545, 583, 674 
МАЂАРСКА КРАЉЕВСКА ДРЖАВНА 
ЖЕЛЕЗНИЦА 950 

МАЂАРСКА ЛИГА ЗА РЕВИЗИЈУ 
ДРЖАВНИХ ГРАНИЦА 1096, 1403 

МАЂАРСКА НАРОДНА БАНКА 1554 
МАЂАРСКИ КРАЉЕВСКИ 
ЦЕНТРАЛНИ ЗАВОД ЗА 
СТАТИСТИКУ 350 

МАЂАРСКИ СОЦИЈАЛНИ ПОКРЕТ 
638 

МАЂАРСКИ ЦРВЕНИ КРСТ 258, 545 
МАЂАРСКО КРАЉЕВСКО 
ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО 

ЗА РЕЧНО И МОРСКО БРОДАРСТВО 
233 

„МАЈНЛ ЂУЛА“ предузеће за промет 
кафе 242, 615 

МАЛОЛЕТНИЦИ ПОД 
СТАРАТЕЉСТВОМ 492, 815, 816, 817, 
818, 822 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 529, 639, 920, 1017, 
1018, 1127, 1129, 1141, 1243, 1249, 1357, 1387 

МАСЕЦ, јеврејски ускршњи хлеб 1636 
МАТИЦА РУСКА 47, 557 
МАТИЦА СРПСКА 36, 47, 295, 360, 695, 

745, 1363, 1484, 1508, 1516, 1556 
МАТИЦА ХРВАТСКА 47, 745 
МАТИЧАРСКО ЗВАЊЕ 366 
„МЕРКУР“ фабрика ташни 875 
МЕСАРИ 122, 667 
МИЛИЦИЈСКЕ ИСПОСТАВЕ 117 
МИНИСТАРСКИ САВЕТ 357 
МИНИСТАРСТВО ВЕРЕ И 
ОБРАЗОВАЊА 319, 653, 923, 946, 1099, 
1410, 1411, 1413, 1414, 1423, 1424, 1434, 1446, 
1459, 1462, 1526, 1530, 1558, 1563, 1591, 1618 

МИНИСТАРСТВО ЈАВНОГ 
СНАБДЕВАЊА 344, 500, 823, 824, 828, 
1391, 1392, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 
1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1617, 1621, 
1623, 1629, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 
1639, 1641 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 302, 646, 
676, 866, 905, 1114, 1529, 1566 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
544, 547, 583, 682, 1420, 1454, 1483, 1500, 1521, 
1559, 1579 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 928, 
1402, 1449 
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МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И 
САОБРАЋАЈА 301, 341, 348, 421, 555, 
556, 579, 590, 1054, 1448, 1549 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА 99, 259, 314, 317, 330, 331, 333, 
334, 335, 336, 337, 374, 389, 391, 392, 439, 452, 
541, 548, 573, 577, 625, 637, 638, 642, 646, 661, 
668, 674, 675, 683, 689, 810, 857, 906, 921, 926, 
934, 942, 954, 957, 970, 1011, 1020, 1113, 1117, 
1394, 1406, 1409, 1421, 1427, 1434, 1441, 1442, 
1445, 1450, 1455, 1456, 1457, 1458, 1460, 1465, 
1470, 1477, 178, 1479, 1480, 1481, 1482, 1484, 
1499, 1506, 1508, 1509, 1510, 1515, 1519, 1520, 
1524, 1525, 1528, 1538, 1539, 1542, 1543, 1544, 
1545, 1546, 1552, 1557, 1568, 1580, 1582, 1585, 
1586, 1590, 1592, 1593, 1598 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 1164, 
1550 

„МИЦИЋ И КАМЛЕР“ фабрика 739 
МЛИНОВИ 171, 252, 268, 1241, 1642 
МОБИЛИЗАЦИЈА 588 
МОРАЛНО ПОЛИТИЧКА 
ПОДОБНОСТ 1459, 1493, 1494, 1514, 
1517, 1580 

МОСТАРИНА 71 
МОСТОВИ 301, 462, 770, 899, 1279 
МРТВАЧНИЦА 604 
МУЗИЧКИ КОНЗЕРВАТОРИЈУМ 
ЈУЖНЕ ОБЛАСТИ 319, 369, 377, 526, 
662, 795, 806, 972, 1099 

МУНКАШИ 574 

Н 
НАРОДНЕ КУХИЊЕ 53, 57, 214,  
НАСИП 462, 703 
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 67 
НАСТАВНИЦИ 687, 709, 726, 727, 728, 744, 

903, 913, 1459 
НАУЧНИ ИНСТИТУТ 1512 
НАЦИОНАЛНИ РАДНИЧКИ ЦЕНТАР 

976, 1487 
НАЦИОНАЛНОСТ 356, 468, 539 
НЕКРЕТНИНЕ 355, 394, 464, 465, 488, 490, 

492, 665, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1344, 
1368, 1373, 1375, 1407, 1509, 1510 

НЕМЦИ 92, 476, 581, 977 
НОВОСАДСКА ИНЖЕЊЕРСКА 
КОМОРА 930 

НОВОСАДСКА ИСПОСТАВА ЗА 
АГРАРНУ ПОЛИТИКУ 1165 

НОВОСАДСКА КАПЕТАНИЈА 1473 
НОВОСАДСКА ЛИВНИЦА СА 
ФАБРИКОМ МАШИНА И 

МЕТАЛНЕ РОБЕ 1237 
НОВОСАДСКА ПРОСВЕТНА 
ИСПОСТАВА 913 

НОВОСАДСКА ФАБРИКА АЛАТА И 
МЕТАЛНЕ РОБЕ 626 

НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА  
Д. Д. 364, 375, 381, 493, 634, 962, 1085 

НОВОСАДСКА ФАБРИКА ШРАФОВА 
И ГВОЗДЕНЕ РОБЕ 307, 493, 635, 962 

НОВОСАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА 
1563 

НОВОСАДСКО ЕЛЕКТРИЧНО Д.Д 8, 
359, 393, 493, 632, 1274, 1294, 1295, 1314, 1316, 
1455, 1568 

НОВОСАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРЕРАДУ АЛКОХОЛА 

И НАФТНИХ ДЕРИВАТА 590, 731 
НОВОСАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ МЕТАЛНЕ И 

ЕМАЈЛИРАНЕ РОБЕ 493, 962, 1124 

О 
ОБДАНИШТА 97, 109, 437, 671, 781, 798, 

958, 1153, 1531, 1562 
ОБУЋАРИ 667 
ОДЛИКОВАЊА 599, 1524 
„ОМНИКОЛОР – ШУЈ И СИН“ 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА БОЈЕЊЕ 

ТЕКСТИЛА 530 
ОПТИЧАРСКА РАДЊА 167 
ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА 51, 78, 

79, 792, 1492 
ОСТАВИНСКЕ РАСПРАВЕ 486, 819, 

1364, 1365, 1377 
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 467, 649 
ОТПАДНЕ ВОДЕ 682 

П 
„ПАКС“ предузеће за производњу 
погребне опреме 1164, 1179 

„ПАРАГОВО“ каменолом 88 
ПАРИСКА РОБНА КУЋА 1008, 1156 
ПЕКАРЕ 32, 35, 652, 825, 876, 974, 1171, 1209, 

1217 
ПЕНЗИЈЕ, ПЕНЗИОНЕРИ 163, 280, 760, 

761, 763, 764, 765, 766, 1503, 1506 
ПИВАРА 445 
ПИЈАЦЕ 462, 643, 650, 735, 921 
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„ПИЛИШЕР И ДРУГ“ графички завод 
1232 

ПИТОМЦИ 1363 
ПЛАКАТИ 253, 959, 1018, 1033 
ПЛАТНИ СПИСКОВИ 789, 809, 1346, 

1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1355, 1356 

ПЛАЦЕВИ 206 
ПОГРАНИЧНЕ ВЛАСТИ 939 
ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 228, 583 
ПОЗОРИШНА И ФИЛМСКА КОМОРА 

1563 
ПОЗОРИШТА 231, 460, 631, 1125, 1126, 

1408, 1460 
ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Југословенска радикална заједница 

465 
Мађарска национал-социјалистичка 
партија 975 

Мађарска партија живота 1464, 1532 
Мађарска партија обнове 963, 1541, 

1614 
Партија стреластих крстова – њилаши 

175, 1397, 1412, 1426, 1614 
ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС 1215 
ПОЉОПРИВРЕДНА КОМОРА 
ОБЛАСТИ ИЗМЕЂУ ДУНАВА И 
ТИСЕ 1115, 1396, 1537 

ПОЉОПРИВРЕДНА ОГЛЕДНА И 
КОНТРОЛНА СТАНИЦА 597, 610, 
1472, 1579 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ОДБОР 
ГРАДСКОГ НАЧЕЛСТВА 1632 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ 
(жито; кукуруз; кромпир) 499, 1392, 
1606, 1608, 1609, 1613, 1615, 1627, 1646, 1649 

ПОЉОПРИВРЕДНИ РАДОВИ 967 
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 1416 
ПОМИРИДБЕНИ ОДБОР ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛНИШТВА 538 

ПОПИС НЕКРЕТНИНА 146 
ПОПИС СТАНОВНИШТВА 742, 1282 
ПОПЛАВЕ 218, 892, 1444 
ПОРЕЗ НА НЕКРЕТНИНЕ 235 
ПОСЛАСТИЧАРНИЦЕ, 
ПОСЛАСТИЧАРИ 24, 93, 115, 432, 496, 
531, 593, 647, 826, 835, 1648 

ПОСЛОВНИК ГРАДСКЕ 
СКУПШТИНЕ 269, 1072 

ПРАВИЛНИЦИ 272, 279, 295, 309, 310, 314, 
325, 330, 334, 361, 374, 392, 393, 396, 398, 413, 

421, 439, 547, 552, 555, 571, 573, 575, 595, 605, 
608, 620, 625, 628, 637, 639, 653, 658, 659, 674, 
675, 696, 727, 737, 752, 754, 797, 808, 865, 923, 
931, 934, 942, 1015, 1068, 1069, 1070, 1071, 
1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1097, 1110, 1117, 
1128, 1180, 1228, 1243, 1248 

ПРАВОСЛАВНИ СВЕШТЕНИЦИ 1424 
ПРАЗНИЦИ 154, 959, 1557 
„ПРВА СИРЋЕТАНА ЈУЖНЕ 
ОБЛАСТИ“ 896 

„ПРВА ХЕМИЈСКА ФАБРИКА ЈУЖНЕ 
ОБЛАСТИ“ 147 

„ПРВА ФАБРИКА ЈУЖНЕ ОБЛАСТИ“ 
748 

ПРВОСТЕПЕНА ПРОСВЕТНА 
УПРАВА 468 

ПРЕВОЗНИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ 833, 
1120, 1123 

ПРЕДСЕДНИК МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ 
263, 1389, 1452, 1511, 1514, 1517, 1550 

ПРЕДСЕДНИШТВО ВЛАДЕ 1430, 1447, 
1494, 1501, 1567, 1570, 1584 

ПРЕДУЗЕЋА 23, 33, 40, 60, 61, 102, 132, 173, 
222, 250, 324, 328, 464, 465, 593, 617, 677, 698, 
710, 713, 898, 909, 919, 1026, 1035, 1037, 1111, 
1142, 1149, 1173, 1180, 1188, 1194 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПОРЦЕЛАНА И МАЈОЛИКЕ Д. Д. 
268 

ПРЕКИ ХОНВЕДСКИ СУД 1170 
ПРИВРЕДНИ ОДБОР БАЧ – 
БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ 539 

„ПРИВРЕДНИК“ хуманитарни фонд 
367, 483 

ПРИВРЕДНИЦИ 471, 472, 473, 543 
ПРИВРЕДНО – ФИНАНСИЈСКО 
ОДЕЉЕЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
31 

ПРИМАЊА, ЗАРАДЕ 158, 239 
ПРИНУДНИ РАД 1557 
ПРОМЕНЕ ПРЕЗИМЕНА 668, 954, 970 
ПРОСТОРНИ ПЛАН 77 
ПРОТИВАВИОНСКА ОДБРАНА 302, 

332, 415, 572, 676, 1081 
ПУНИОНИЦА СОДА ВОДЕ 1196 
ПУТЕВИ 537, 596, 721, 770, 943, 1278 
ПЧЕЛАРИ 582 

Р 
РАДИО АПАРАТИ 1547, 1548, 1586 
РАДИО СТАНИЦЕ 717 
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РАДНИЦИ 539, 776, 825 
„РАЈМАН ВАЛЕНТИН“ хемијска 
индустрија 1247 

„РАЈХ ЈАКОБ И СИНОВИ“ ливница 
854 

„РАЛЕТИЋ М. МИЛОШ И СИН“ 
фабрика текстила 720 

РАТНА СИРОЧАД 901, 1569 
РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ 149 
РАТНИ ЗАРОБЉЕНИЦИ 1163 
РАТНИ РАСПОРЕД (РАДНИ ЛИЧНИ 
КАРТОНИ) 119, 123, 474, 477, 480, 481, 
776, 777, 820, 1090, 1127, 1134, 1283, 1286, 
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 
1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1311, 
1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 
1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1406 

РАЦИЈА 466, 492, 588, 606, 813, 814, 821, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1365, 1439, 
1533, 1534, 1535, 1536, 1581, 1584 

РЕВАКЦИНАЦИЈА 405, 503, 618, 846, 980, 
1082 

РЕВИЗОРСКЕ КОНТРОЛЕ 1626, 1628 
РЕГРУТАЦИЈА 100, 138, 139, 475, 478, 479, 

778 
РЕФОРМАТСКА ЦРКВЕНА 
ОПШТИНА 414, 1105 

„РЕКЛАМ“ агенција за пропаганду 101 
РЕЧНА РАТНА ФЛОТИЛА 43 
„РИСТИЋ М. ДРАГОЉУБ“ свилара 

407, 629, 937, 947, 953 
РОТАРИ КЛУБ 455 
РУСИНИ 47 
РУСКИ ЕМИГРАНТИ 38, 44, 66, 136, 137, 

166, 558, 1109, 1468, 1595, 1597 
РУСКА КОЛОНИЈА, организација 926, 

1470, 1582 
РУСКИ ОФИЦИРСКИ ДОМ 536 
РУСКИ ЦРВЕНИ КРСТ 136, 137, 166, 536, 

1451, 1468, 1595, 1597, 1618 

С 
САОБРАЋАЈНИ ЗНАЦИ 1019 
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 532, 780, 

927, 1280, 1651 
САВЕЗИ – новосадске испоставе 
Државни савез „Барош“ 82, 234, 611, 

649 

Државни савез за помоћ учесницима 
фронта и 

њиховим породицама 1502 
Државни савез мађарских градова 153 
Државни савез мађарских 
индустријалаца Јужне области 431 

Државни савез ратних инвалида и 
удовица и деце без родитеља 310 

Државни савез трговаца дуваном 1519 
Мађарски културни савез Јужних 
области (ДМКС) 318, 322, 332, 396, 
458, 874, 1453 

Немачки народни савез 142 
Савез за здравствену заштиту и 
здравствених радника 609 

Савез ловачких удружења Дунавске 
бановине 547, 1507 

Савез мађарских бораца 325, 521, 1565 
Савез мађарских Немаца 754, 977, 1119 

„САВЕТ ДЕСЕТОРИЦЕ“ 133 
САХРАНЕ 1023 
СВИЊОГОЈСТВО 1612, 1631 
СЕКВЕСТРАЦИЈА 172, 463, 748, 752, 987, 

988, 989, 990, 991, 1009, 1010, 1012, 1013, 1025 
1027, 1034 

„СИЛЕЗИЈА“ трговина мануфактурне 
робе 1023 

СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Државни синдикат мађарских радника 

180, 295, 638, 1539 
Синдикат мађарских штампарских 
радника 361, 1421 

СИРОТИШТА 20, 680, 856 
СИРОЧАДСКИ ДОМ 1363 
СИРОЧАДСКИ СТО 459, 712, 730, 810, 

812, 1281, 1357, 1488, 1560 
„СЛАВИЈА“ трговина фармацеутских 
производа 294 

СЛУЖБА ЗА ДРЖАВНУ ИЗГРАДЊУ 
770 

СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ПОРОДИЦЕ 
И ПОЈЕДИНЦА 957 

СЛУЖБА ПРОТИВАВИОНСКЕ 
ЗАШТИТЕ 693 

СКЕЛА 71, 338, 532, 579, 663, 719, 767, 1554, 
1651 

СКЛОНИШТА 535, 580, 592, 630, 749, 753, 
951, 960, 1094, 1186, 1252, 1253, 1254, 1255, 
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277 
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СНАБДЕВАЊЕ СТАНОВНИШТВА 
190, 352, 493, 494, 497, 769, 788, 824, 825, 831, 
1089, 1473, 1601, 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 
1622, 1629, 1630, 1637, 1638, 1639 

СПОМЕНИЦИ 1095 
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ДРУШТВА 

1017 
Атлетски клуб „Железничар“ 746 
Веслачки клуб „Данубиус 1885“ 605, 

1061 
Војвођански коњички клуб 566 
Јужно бачки ауто клуб 522 
Куглашко друштво „Башћа“ 520, 621 
Куглашко друштво „Бочкаи“ 454, 570 
Куглашко друштво „Керамија“ 454 
Куглашки клуб „Зриње“ 601, 611, 923 
Куглашки клуб „Раднички“ 601 
Куглашки клуб „Хераклес“ 217 
Новосадски атлетски клуб 454, 550, 

608, 787, 788, 1017 
Новосадски ауто клуб 198 
Новосадски детелинарски атлетски 
клуб 658 

Новосадски коњички клуб 566 
Новосадски спортски клуб 454 
Новосадски спортски клуб 

„Тереквеш“ 202, 568, 587 
Новосадско спортско друштво „Вилм“ 

515, 575 
Новосадски тениски клуб 195, 567, 595 
Новосадски фудбалски клуб 375 
Новосадски железнички атлетски 
клуб 375 

Новосадско грађанско стрељачко 
друштво 

„Нови Сад 1790“ 95, 200, 628, 1057 
Први новосадски куглашки клуб 601 
Спортска удружења 746 
Спортски клуб „Дунав“ 193, 575 
Спортски клуб Јужне области 746, 920 
Спортско друштво „Берсил“ 645, 653, 

1057 
Спортско друштво „Војводина“ 542 
Спортско друштво „Јуда Макаби“ 542 
Спортско удружење „Железничар“ 787 
Спортско удружење Националног 
радничог центра 659 

Удружење спортских пилота Јужне 
области 672 

Удружење спортски риболоваца 934 
Фудбалски клубови 920 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
(СПЦ) 600, 636, 1414, 1423 

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА 
656, 1413 

СРПСКИ УЧИТЕЉСКИ КОНВИКТ 
752, 1243, 1442 

СТАДИОНИ 787, 920 
СТАНИЦА ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 
ПРЕХРАМБЕНИХ 

ПРОИЗВОДА 803 
СТАКЛАРИ 877 
СТАРАЧКИ ДОМ 368, 680, 917 
СТАРАТЕЉСКА КОМИСИЈА 
ГРАДСКОГ НАЧЕЛСТВА 1518 

СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 52, 63, 151, 
159, 219, 270, 274, 277, 278, 281, 350, 461, 623, 
773, 856, 890, 906, 929, 1021, 1033, 1098, 1165, 
1282, 1338, 1440, 1510, 1620 

СТАТУТ ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛНИШТВА 271 

СТИПЕНДИРАЊЕ 925, 1055, 1084 
СТОЧНИ ФОНД 498, 500, 539, 593, 623, 

842, 843, 936, 1616, 1635 
СТРАЖАРНИЦА 692, 1594 
СТРЕЛИШТЕ НА РАТНОМ ОСТРВУ 

224 
СТРУЈНИ ВОДОВИ 1093 
СУБВЕНЦИЈЕ 715, 740, 853, 1056, 1057, 

1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1066, 1067, 1118, 1119, 1152, 1211 

Т 
ТАКСИ ПРЕВОЗ 73, 85, 107 
ТЕЛЕФОНСКЕ ГОВОРНИЦЕ 873 
ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ 1544, 1652 
ТЕХНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛСТВА 509 

ТРГОВАЧКА ПРИВРЕДНА КОМОРА 
367, 1496 

ТРГОВИНА, ТРГОВАЧКЕ РАДЊЕ 22, 
27, 38, 39, 44, 45, 46, 58, 62, 70, 74, 76, 87, 94, 
105, 113, 116, 120, 125, 127, 135, 144, 145, 185, 
186, 189, 209, 211, 249, 256, 262, 289, 324, 385, 
386, 388, 400, 627, 686, 724, 757, 839, 852, 860, 
896, 992, 1046, 1048, 1054, 1092, 1101, 1103, 
1121, 1143, 1148, 1150, 1151, 1152, 1162, 1168, 
1169, 1176, 1200, 1205, 1207, 1210, 1216, 1219, 
1222, 1225, 1226, 1234, 1235, 1236, 1239, 1244, 
1249, 1466, 1514, 1577, 1626 

ТРГОВАЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОДАЈУ 
ГВОЖЂА 371 
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ТРГОВИНА И СНАБДЕВАЊЕ 
МЛЕКОМ 379, 823, 828, 832, 834, 840, 844, 
1380, 1383, 1475, 1634, 1644 

ТРГОВЦИ 323, 344, 501, 827, 839, 841, 891, 
1621, 1624, 1633, 1640 

ТРОШАРИНЕ 167 
ТУРИЗАМ 593, 722, 767 
ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТРИ 348 
„ТУРМ БЕШКЕ“ фабрика лакова 493, 

711 

У 
УГОСТИТЕЉИ 411, 984, 1511, 1578 
УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ 56, 134, 204, 

525, 593, 1051 
УДРУЖЕЊА 237, 745, 1182 
Државно удружење кућепазитеља 

199, 512 
Државно удружење поштанских 
службеница 571 

Државно удружење судија и јавних 
тужилаца 380 

Државно удружење трговаца обућом 
261 

Јужнобачко удружење одгајивача 
голубова и расне живине „Галамб 
1922“ 181, 552, 565 

Југословенско национално удружење 
„Карађорђе“ 745 

Католичко удружење 750 
Мађарско апотекарско удружење 561 
Мађарско државно димничарско 
удружење 5, 240 

Мађарско удружење штампара 524 
Мађарско фармацеутско удружење 

238 
Међународно мађарско удружење 1059 
Новосадско женско јеврејско 
удружење 669 

Новосадско ловачко удружење 
„Нимрод“ 1248 

Новосадско пољопривредно 
удружење 1542 

Новосадско удружење војних 
ветерана 314 

Новосадско удружење жртава рата 
1062 

Новосадско удружење љубитеља 
позоришта 581 

Новосадско удружење превозника 
робе 555 

Новосадско удружење кочијаша и 
фијакериста 126, 191, 507, 942 

Новосадско удружење штампара 315 
Прво новосадско радничко удружење 

514 
Пчеларско удружење 518 
Српско удружење за пружање 
узајамне помоћи 790 

Удружење академски образованих 
жена 745 

Удружење антибољшевичке омладине 
1091, 1128 

Удружење баштована и аранжера 196 
Удружење димничарских мајстора 
Дунавске бановине 240 

Удружење за бригу о малолетним 
осуђеницима 210 

Удружење за здравствену потпору 
радника 81 

Удружење за међусобну здравствену 
потпору „Хуманус“ 203 

Удружење за развој Телепа 184 
Удружење занатлија 83, 504, 831, 1505 
Удружење занатске омладине 335, 558 
Удружење земљопоседника са 
читаоницом 194, 315, 392, 454, 657, 700, 
1065 

Удружење југословенских 
поштанских радника 316 

Удружење кућевласника и 
земљопоседника 176 1228 

Удружење љубитеља музике при 
новосадској филхармонији 413 

Удружење мађарске ратне морнарице 
220 

Удружење новосадске трговачке 
омладине 133, 317, 744, 807 

Удружење новосадских фризера и 
бербера 192 

Удружење одгајивача стоке Јужне 
области 1079 

Удружење општинских службеника 
Дунавске Бановине 573, 1491  

Удружење добровољаца Првог 
светског рата 1434 

Удружење пријатеља Источне 
трговачке школе 1141 

Удружење пријатеља Француске 859 
Удружење продаваца дувана 1245 
Удружење просветних радника 305 
Удружење ратних инвалида 511 
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Удружење руских избеглица 66 
Удружење руских ратних инвалида 

1110 
Удружење студената „Гроф Сечењи 
Иштван“ 925, 955 

Удружење учесника револуције 
„Фехерхаз“ 28 

Удружење учесника фронта 1056 
Удружење фабриканата Дунавске 
бановине 431 

Удружење „Цецилија“ Новосадске 
жупе 931 

Учитељско удружење у Новом Саду 
215 

Учитељско удружење Бачко бодрошке 
жупаније за новосадски, тителски и 
жабаљски срез 309 

Феминистичко удружење 174, 745 
Филателистичко удружење 455, 519, 689 
Хрватски радиша, удружење за бригу 
о шегртима 13 

Централно градско католичко коло 
1117 

„УЗОР“ фабрика кожних производа 74 
УМЕТНИЧКИ ЦЕХ ЈУЖНЕ ОБЛАСТИ 

1118 
УНИЈА ЗА ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 502, 

1212 
„УНИОН“ кућа чоколаде 684 
УЛИЦЕ 21, 88, 225, 226, 227, 229, 416, 527, 

701, 705, 949 
УЉАРИЦЕ 1619 
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ 221, 407, 530, 

535, 553, 556, 590, 592, 670, 720, 750, 910 
УПРАВА ПТТ 89 
УПРАВА ЧАСНИХ СЕСТАРА 
МАРИЈИНОГ РЕДА 917 

УПРАВНИ ОДБОР ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛСТВА 376, 397, 584, 768, 879, 
1523, 1574, 1575, 1576 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДА 1049 
УСТАНОВА ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА 
РАТА 1021 

УЧИТЕЉИ 468 

Ф 
ФАБРИКЕ види Предузећа 
„ФАЈТ БАЛТАЗАР“ Д. Д. парни млин 

493, 556, 793, 1032, 1112, 1142 
ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА 
ДУНАВСКЕ БАНОВИНЕ 561 

ФИРМОПИСЦИ 904 
ФОНД ЗА ИЗГРАДЊУ И 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 943 

ФОНД ЗА ЈАВНЕ ПУТЕВЕ ГРАДСКОГ 
НАЧЕЛСТВА 721, 965 

ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
ЗАНАТЛИЈА И ТРГОВАЦА 783, 1014 

ФОНД ЗА ШКОЛОВАЊЕ МЛАДИХ 
СИРОМАШНИХ 

НОВОСАЂАНА У СРЕДЊИМ 
ВОЈНИМ ШКОЛАМА 1529 

ФОТОГРАФИ, ФОТОГРАФСКЕ 
РАДЊЕ 42, 104, 1154, 1242 

„ФРАНЦ ЛАЈОШ И СИНОВИ“ фабрика 
теста 888 

ФРАНЦУСКА АМБАСАДА 859 
ФРАНЦУСКИ КЛУБ 465 
ФРАЊЕВАЧКИ РЕД „СВЕТОГ 
ЈОВАНА КАПИСТРАНА“ 469 

ФРИЗЕРИ 644, 655, 887 
„ФУТУРА“ трговачка организација 1602 

Х 
„ХАРТМАН“ живинарска индустрија са 
хладњачом 1396 

ХИДРАНТИ 298, 563 
ХИТНА ПОМОЋ 328, 796 
„ХОМБАР“ Организација за откуп 
пољопривредних култура 1392, 1602, 
1603 

ХОНВЕДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
ДОБРОВОЉНО АНГАЖОВАЊЕ 
ЖЕНА 1469 

ХОРОВИ 201, 569, 661, 675, 740, 931, 1063, 
1136 

ХОТЕЛИ 103, 277, 303, 702, 951 
„ХОФЕР – ШРАНЦ – КЛАЈТОН – ШУТ 
ЛЕЈВОРТ“ Д. Д. предузеће Јужне 
области 1386 

Ц 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМЕТ ЖИТОМ 841, 

1640 
ЦЕНТАР ЗА ПРОМЕТ МЛЕКА И 
МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА 1644 

ЦЕНТРАЛНА ДРЖАВНА СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 375 

ЦЕНТРАЛНА СТАТИСТИЧКА 
УПРАВА 177, 461, 585 

ЦЕНТРАЛНА УСТАНОВА ЗА 
ПРОМЕТ ДРВЕТОМ 1088 
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ЦЕНТРАЛНИ ОБУЋАРСКИ ОДСЕК 
323 

ЦИГАНИ (РОМИ) 660, 1246 
ЦИРКУС 140 
ЦРВЕНИ КРСТ 230, 505, 592, 1394 
ЦРКВЕНА ЗВОНА 928 

Ч 
ЧАНГОВИ, МАЂАРИ ИЗ ГАЛИЦИЈЕ 

7 
ЧАСОВНИЧАРИ 734 
ЧЕТКАРИ 699 
ЧЕХОСЛОВАЧКО КУЛТУРНО 
ДРУШТВО 47 

ЧИТАОНИЦЕ 
Новосадска католичка читаоница 178, 

398, 454, 510, 598 
Новосадска русинска читаоница 47, 

246, 1180 
Реформатска читаоница 454, 517, 755, 

1229 
Српска читаоница 182, 729 

Ш 
„ШКОДА“ чешки завод 1396 
ШКОЛЕ 48, 152, 156, 232, 243, 266, 300, 311, 

312, 339, 352, 356, 397, 401, 412, 419, 503, 603, 
685, 709, 726, 727, 728, 741, 744, 745, 753, 758, 
782, 784, 807, 853, 878, 902, 903, 913, 955, 978, 
1067, 1160, 1175, 1184, 1277, 1411, 1413, 1420, 
1462, 1526, 1530, 1558, 1564, 1571, 1591, 1599 

„ШПИЦЕР И ВЕРМЕШ“ свилара 1036, 
1116, 1164, 1192 

ШТАМПА 22, 165, 260, 264, 265, 297, 313, 
321, 327, 357, 548, 618, 642, 648, 714, 864, 945, 
1011, 1058, 1067, 1107, 1389, 1393, 1400, 1430, 
1438, 1497, 1501 

ШТАМПАРИЈЕ 462 
ШТАМПАРСКО ИЗДАВАЧКО Д. Д. 

1137 
„ШТРАНД“ купалиште д. д. 112, 453, 

1041 
ШУМЕ 470, 1088 
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