НОВИ САД У РАТНОМ ВИХОРУ
1941–1944

КРОЗ ОДАБРАНУ ГРАЂУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ САДА

„Фашизам је болест времена свуда присутна и од које ни једна земља није имуна“
Томас Ман
Ове 2011. године, навршава се 70 година од фашистичке окупације Краљевине Југославије и исто толико од
избијања устанка антифашистичких снага које су након четири године однеле победу. Ова изложба за свој циљ има
да подсети али и упозори на последице које доносе национална мржња, расизам и фашизам.
Након краткотрајног Априлског рата 1941. године, силе Осовине су поразиле и распарчале Краљевину Југославију. Нови Сад и Бачка су окупиране од стране Мађарске. Од првих дана окупације до изражаја су дошле две битне
тенденције фашистичких власти: обрачун са носиоцима југословенске идеје, пре свега Србима и намера да се окупирани крајеви врате у уставно правни поредак од пре распада Аустро – Угарске. Репресија, убиства, масовне депортације и одузимање имовине постали су свакодневница. Након избијања антифашистичког устанка у лето 1941,
наступиће радикализација односа према српском и јеврејском питању, која ће свој врхунац доживети почетком наредне године. У току акције назване „пацификација Делвидека“, догодиће се Рација, један од најстрашнијих злочина над цивилним становништвом у Другом светском рату на овим просторима. И наредне године ће обележити
привид нормалног живота, у којем ће окупаторске власти покушавати да прикажу како се живот у граду одвија уобичајено, док ће заправо бити настављени сви репресивни методи са почетка окупације. Фашистичка идеја „један
језик, један народ, један вођа“ допринеће да Нови Сад претрпи велике људске и материјалне губитке али неће изгубити свој слободарски дух. Све време окупације, напредне снаге се нису мириле са постојећим стањем и вршиле
су саботаже, диверзије и све друге видове опструкције.
Предмет изложбе „Нови Сад у ратном вихору“ је историја Новог Сада 1941—1944. године, посматрана кроз
призму рада градских установа, које је нова власт била устројила. Догађаји који су обележили овај период приказани су на основу архивске грађе из Историјског архива Града Новог Сада. У њој су своје место нашли и фотографије
уласка мађарске армије и извештаји о партизанским акцијама, антибољшевички плакати и евиденције несталих у
Рацији, технички планови склоништа од ваздушних напада и отварање Војне болнице, ратни распореди новосадских
занатлија и решења о престанком са радом јеврејске радње, те инаугурацијe Великог жупана Петера Фернбаха као
и извештај Слободне Војводине о ослобођењу града 23. октобра 1944. године.
На 14 паноа, кроз више тематских целина, приказана је одабрана архивска грађа из следећих фондова: Ф. 228
(Команда места Слободног краљевског града Новог Сада 1941), Ф. 259 (Градско начелство Слободног краљевског
града Новог Сада 1941—1944) Ф. 260 (Велики жупан Слободног краљевског града Новог Сада 1941—1944), Ф. 148
(Збирка мемоарске грађе о народноослободилачком покрету), фотографије, ратна штампа и плакати.

ПОПИС ДОКУМЕНАТА НА ИЗЛОЖБИ
УЛАЗАК ОКУПАЦИОНЕ ВОЈСКЕ У НОВИ САД
ПАНО I

 Фотографија на којој је приказан дефиле мађарске војске поред зграде Бановине 13. априла 1941.
године у Новом Саду, преузета из публикације
Horvath Csaba-Lengyel Ferenc, A Délvidéki hadművelet 1941. április, Puedlo Kiadó
 Фотографија на којој су приказани остаци порушеног моста, који је при повлачењу из Новог Сада у
ноћи између 10. и 11. априла 1941. године дигла у ваздух југословенска војска, која је прузета из
публикације Horvath Csaba-Lengyel Ferenc, A Délvidéki hadművelet 1941. április, Puedlo Kiadó
 Фотографија војника поред порушеног моста на Дунаву код Новог Сада, која је преузета из Horvath
Csaba-Lengyel Ferenc, A Délvidéki hadművelet 1941. április, Puedlo Kiadó
 Предузеће за трговину аутомобилима и ауто-деловима „Autocar” из Новог Сада доставља Команди
места молбу да се изврши процена штете, настале између 14. и 15. априла, на гаражи овог предузећа
у Кумановској улици бр. 18, приликом обрачуна мађарске војске са „четницима” на подручју
Темеринског пута у Новом Саду 1941. године.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 9 листова
ИАГНС Ф. 228 46/1941

 Пропратни акт којим Градско начелништво доставља Централној статистичкој управи у Будимпешти
евиденцију о штети начињеној у Новом Саду на приватној имовини, приликом ратних дејстава 1941.
године.
Нови Сад, 1941.
Мађарски, српски, немачки; 11 листова
ИАГНС Ф.259 34108/1941
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АНТИКОМУНИСТИЧКА ПРОПАГАНДА
ПАНО II

 Плакат са прогласом генерала Беле Новаковича о увођењу преког суда од 15. јула 1941. године.
Нови Сад, 1941.
Српски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 148. Збирка мемоарске грађе о Народноослободилачком покрету

 Извештај новосадске Команде милиције упућен великом жупану слободног краљевског града Новог
Сада у вези са саботажом за коју се предпоставља да су је починили комунисти у ноћи између два и
четири сата, 11. септембра 1941. године, пресекавши 55 телеграфско-телефонских жица на деоници
пруге која се налази између вијадукта и штранда.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 53/1941

 Извештај Команде милиције слободног краљевског града Новог Сада о мерама предузетим за
сузбијање диверзантских акција, и разбијању једне комунистичке диверзантске групе 26. јула 1941.
године.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 75/1941

 Молба новосадског великог жупана упућена Информативном одељењу Председништва владе да се
убудуће у средствима јавног информисања о саботажама и диверзијама не пише, а да се о казнама
изреченим над починиоцима таквих дела, извештава крајње штуро, због тога што се дотадашњим
начином извештавања о тим делима у српском менталитету стварала представа да су актери тих
акција хероји.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 116/1941

3

 Новосадска Команда милиције извештава да су Грозда Гајшин и Наталија Станков, обе као
комунистичке диверзанткиње судски кажњене, прва на смрт вешањем, а друга на четрнаест година
затвора, с напоменом да је Гајшинова обешена 3. октобра 1941. године у Сегедину.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 134/1941
ПАНО III

 Новосадска Команда милиције доставља великом жупану слободног краљевског града Новог Сада
летак са прогласом председника Министарског савета Милана Недића, у коме се српски народ
упозорава на штетно деловање комуниста.
Нови Сад – Београд, 1941.
Мађарски и српски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 260. 22/1941

 Плакат за антибољшевичку изложбу која ће се у организацији МОВЕ одржати у Будимпешти, у
децембру 1941. године.
Будимпешта, 1941.
Мађарски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 259. 42568/1941
ПАНО IV

 Плакат Мађарство, дневног листа Мађарског националсоцијалистичког покрета.
Будимпешта, 1941.
Мађарски; 11 листова
ИАГНС, Ф. 259. 44585/1941
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ИНАУГУРАЦИЈА НОВОСАДСКИХ ЖУПАНА
ПАНО V

 Позивнице, списак званица и програм рада за седницу Градског начелства на којој ће велики жупан
др Петер Фернбах, темерински велепоседник положити заклетву.
Нови Сад, 1942.
Мађарски; 34 листа
ИАГНС, Ф. 259. 17460/1942

 Списи у предмету инаугурације великог жупана Новог Сада др Леа Деака, иначе жупана БачБодрошке жупаније и града Сомбора са списком званица, концептима говора и планом протокола
инаугурације.
Нови Сад, 1943.
Мађарски; 48 листова
ИАГНС, Ф. 259. 12006/1943

„ХЛАДНИ ДАНИ“
ПАНО VI

 Списак Новосађана убијених у Рацији, јануара 1942. године са подацима о националној припадности,
полу, старости и професији страдалих.
Нови Сад, 1942.
Мађарски; 172 листа
ИАГНС, Ф. 259 /1942 б.б.

 Списак гостију хотела „Ержебет“, са Трга Слободе бр. 4, у Новом Саду, који су 23.јануара 1942.
године боравили у хотелу, међу којима је био и генерал Јожеф Граши.
Нови Сад, 1942.
Мађарски
ИАГНС, Ф. 259. Књига пореза хотела „Ержебет“
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 Генералштабски суд из Будимпеште извештава да је у судском процесу против групе окупљене око
пензионисаног генерал-лајтнанта, витеза Ференца Фекетехалми Цајднера, жандармеријски капетан
др Шандор Кепиро осуђен на десет година затвора, и да затворску казну издржава у Будимпешти.
Будимпешта, 1944.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 259. 15099/1944

ВОЈНА БОЛНИЦА ЦРВЕНОГ КРСТА
ПАНО VII

 Одломци из писма удовице витеза Иштвана Хортија у коме се захвалила на гостопримству приликом
њеног једнодневног боравка у Новом Саду.
Нови Сад; 1943.
Мађарски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 259. 23448/1943

 Фотографија удовице витеза Иштвана Хортија приликом њеног обиласка Новог Сада у друштву
највиших представника градских власти. Преузето из публикације Vöröskereszt hadikórházak a
délvidéken, Ujvidék 1943.
 Фотографија удовице витеза Иштвана Хортија приликом њеног обиласка новоформиране Војне
болнице Црвеног крста. Преузето из публикације Vöröskereszt hadikórházak a délvidéken, Ujvidék 1943.
 Фотографија Војне болнице бр. 271 Црвеног крста у Новом Саду из 1943. године. Преузето из
Vöröskereszt hadikórházak a délvidéken, Ujvidék 1943.
 Списи у предмету организовања дочека возова са рањеним војницима на железничкој станици у
Новом Саду, пошто је довршена Војна болница Црвеног крста.
Нови Сад, 1943.
Мађарски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 259. 20895/1943
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 Фотографија дочека рањених војника на новосадској железничкој станици 1943. Године. Преузето из
публикације Vöröskereszt hadikórházak a délvidéken, Ujvidék 1943.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИВРЕДНОГ ЖИВОТА
ПАНО VIII

 Команда места слободног краљевског града Новог Сада издаје решење којим се констатује да је д.д.
„Камендин“ затворило своју радњу у улици Народних хероја бр. 11, за коју поседује овлашћење
Градског поглаварства Новог Сада за отварање радње из 1939. године.
Нови Сад, 1939/1941.
Мађарски и српски; 2 листа
ИАГНС, Ф. 228. 30344/1941

 Решење које Команда места слободног краљевског града Новог Сада издаје Марији Бегојевић Пушић,
да јој се дозвољава обустава рада њене продавнице шешира „Кармен“, за коју власница поседује
дозволу за рад из 1935. године.
Нови Сад, 1941.
Мађарски и српски, 4 листа
ИАГНС, Ф. 228. 24426/1941

 Решење Градског начелства слободног краљевског града Новог Сада с констатацијом да су Ђерђ
Ајзенхут и Геза Блазек, власници бачкопаланачке Фабрике ташни „Меркур“ затворили новосадску
радњу ове фабрике на Тргу слободе бр. 6, за коју поседују обртницу из 1935. године.
Нови Сад, 1935/1944.
Мађарски и српски; 23 листа
ИАГНС, Ф. 259. 3926/1944

 Решење Градског начелства слободног краљевског града Новог Сада с констатацијом да је Геза
Адлер, поново отворио своју привремено затворену пекару за прављење јеврејског кошер хлеба, за
коју поседује обртницу из 1933. године.
Нови Сад, 1933/1944.
Мађарски и српски; 8 листова
ИАГНС, Ф. 259. 3944/1944

7

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ
ПАНО IX

 Команда места слободног краљевског града Новог Сада издаје решење којим се прописује радно
време градских посластичарница.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 5 листова
ИАГНС, Ф. 259. 27575/1941

 Команда места слободног краљевског града Новог Сада издаје решење којим се прописује радно
време градских продавница.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 7 листова
ИАГНС, Ф. 259. 27579/1941

 Извештај Уреда за јавно снабдевање о јавном снабдевању основним животним потребштинама
(хлебом, млеком, машћу, обућом, огревом) у првом кварталу 1942. године.
Нови Сад, 1942.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС; Ф. 259. 2203/1942 Уред за јавно снабдевање

 Министарство јавног снабдевања из Будимпеште издаје списак бомбона са ценовником који је
одобрен новосадским посластичарима.
Будимпешта; 1942.
Мађарски; 7 листова
ИАГНС, Ф. 259. 3594/1942 Уред за јавно снабдевање

 Градоначелник слободног краљевског града Новог Сада извештава Министарство јавног снабдевања о
снабдевености Новосађана са млеком.
Нови Сад, 1943.
Мађарски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 259. 1103/1943 Уред за јавно снабдевање
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 Распис Министарства јавног снабдевања са упутством о начину снабдевања прехрамбеним намирницама породица Јевреја који су ангажовани на раду у предузећима од војног значаја.
Будимпешта, 1944.
Мађарски: 1 лист
ИАГНС. Ф 260. 159/1944

„КУЛТУРНИ ЖИВОТ“
ПАНО X

 Поверљива молба Команде милиције града Новог Сада да се у циљу стишавања незадовољства дела
локалног немачког становништва укине обавеза приказивања слике владара пре биоскопских
пројекција, с обзиром да је власник биоскопа „REX“ био бојкотован од представника Култутбунда,
пошто је одбио да поред слике мађарског владара прикаже и Хитлерову слику.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 43/1941

 Команда милиције града Новог Сада извештава великог жупана да је због безбедности наложено да
се у биоскопу „Rex“ приликом пројекције филма „Ултиматум“, који се приказивао од 29-30. октобра
1941. године, изоставе звуци српске химне, те масовне ратне сцене.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 2 листа
ИАГНС, Ф. 260. 177/1941

 Списак безбедоносних и хигијенских услова под којима се дозвољава даљи рад новим закупцима
новосадских биоскопа.
Нови Сад, 1942.
Мађарски; 14 листова
ИАГНС, Ф. 259. 27072/1942

 Градско начелство слободног краљевског града Новог Сада доставља Културно-туристичкој задрузи
„Култура и пропаганда“ из Будимпеште извештај о програму приређених концерата, позоришним
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представама, изложбама организованим у граду.
Нови Сад, 1943.
Мађарски; 18 листова
ИАГНС, Ф. 259. 28748/1943

 Команда милиције подноси извештај о тиражу дневних и недељних новина, које се достављају у Нови
Сад.
Нови Сад, 1941.
Мађарски, листова 1
ИАГНС, Ф. 260. 268/1941

 Сугестија новосадског великог жупана Председништву владе да се издавање српског периодичног
часописа „Илустрована недеља“ дозволи само у случају да часопис излази у виду подлиска „Нове
поште“ јединог листа на српском језику.
Нови Сад, 1941.
Мађарски; 1 лист
ИАГНС, Ф. 260. 350/1942

РАДНИ КАРТОНИ
ПАНО XI

 Списак новосадских радника, углавном радника металске струке, који су упућени на рад у Челичану
„Вајс Манфред“ на Чепелу.
Будимпешта, 1944.
Мађарски; 19 листова
ИАГНС, Ф. 259. 272/1944 Уред о кретању становништва

 Списак милиционера чије је ратне распореде Уреду о кретању становништва Градског начелства
доставила Команда милиције.
Нови Сад, 1944.
Мађарски; 14 листова
ИАГНС, Ф. 259. 544/1944 Уред о кретању становништва
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 Логор из Бачке Тополе доставља Уреду о кретању становништва Градског начелства списак
новосадских Јевреја који су депортовани на рад у Немачку.
Бачка Топола-Нови Сад, 1944.
Мађарски; 43 листа
ИАГНС, Ф. 259. 1017/1944 Уред о кретању становништва

 Списак новосадских радника, углавном бравара који су ратним распоредом упућени на рад у
Индустрију авиона у близини Будимпеште.
Нови Сад-Будимпешта 1944.
Мађарски; 4 листа
ИАГНС, Ф. 259. 1176/1944 Уред о кретању становништва

ПРОЈЕКТИ СКЛОНИШТА ОД ВАЗДУШНИХ НАПАДА
ПАНО XII

 Пројекат склоништа од ваздушних напада у згради Бановине.
Нови Сад, 1944.
Мађарски; 5 листова
ИАГНС, Ф. 259/1944. б.б.

 Пројекат склоништа од ваздушних напада у Градској кући.
Нови Сад, 1944.
Мађарски и српски; 3 листа
ИАГНС, Ф. 259/1944. б.б.
ПАНО XIII

 Пројекат склоништа од ваздушних напада испод „Аполо биоскопа“ на Тргу слободе бр. 6.
Нови Сад, 1944.
Мађарски; 4 листа
ИАГНС, Ф. 259/1944 б. б.
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 Пројекат за склониште од ваздушних напада у кући Николе Танурџића у улици Модене бр. 1, који је
израдио инжењер Ђорђе Табаковић.
Нови Сад, 1944.
Мађарски; 5 листова
ИАГНС, Ф. 259/1944 б.б.

23. ОКТОБАР 1944.
ПАНО XIV

 Сусрет са Васом Стајићем, Слободна Војводина бр.23/1944.
 Грађанима Новог Сада, проглас Месног Народно- ослободилачког одбора за Нови Сад од 23. 10. 1944.
године.
 Фотографија ослобођења Новог Сада 23. октобра 1944. године, на којој је приказана маса света на
Тргу слободе.
Збирка фотографија Музеја града Новог Сада; инвентарни број 235

 Фотографија ослобођења Новог Сада, на којој је приказана колона бораца која пролази кроз центар
града (непозната партизанска јединица).
Збирка фотографија Музеја града Новог Сада; инвентарни број 314

 Фотографија ослобођења града на којој је маса грађана са заставама окренута према хотелу
Војводина
Збирка фотографија Музеја града Новог Сада; инвентарни број 311
ВИТРИНА 1

 Орден Народног хероја који је граду Новом Саду, доделио председник СФРЈ Јосип Броз Тито, 7. маја
1975. године, за изванредан допринос у победи над непријетељем у НОБ-у.
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