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Увод
Велики рат био је први сукоб глобалних размера и почетак нове, модерне ере у ратним сукобима, у којој ће се
велике светске силе током XX века борити за превласт и доминацију у свету. Ратови вођени пре XX века били су по размерама неупоредиво мањи а по техничким капацитетима у смислу наоружања и ратне опреме далеко скромнији. Велики рат, касније назван Први светски рат, укључио је преко 30 држава, водио се на три континента - у Европи, Азији и
1
Африци а трајао четири и по године у току којих је мобилисано око 70 милиона људи .
Овако масовни, свеобухватни и комплексни оружани сукоб, који ангажује све снаге, ресурсе, потенцијале и капацитете зараћених страна није могао бити, нити је био резултат краткотрајног или тренутног неслагања око одређеног питања или спорног догађаја, већ је своје узроке имао у много дубљим разлозима. Како у припреми, а касније и
вођењу оваког ратног сукоба, учествују сви друштвени фактори – политички, економски и војни, узроке треба тражити у политичким приликама на европској и светској сцени пред његово избијање.
Почетком XX века политичком сценом Европе доминирале су две империјалистичке групације организоване у
војно политичке савезе. Наравно реч је о великим силама које су ради остваривања и очувања својих интереса још од
претпоследње деценије XIX века па до 1907. године склапале низ споразума о сарадњи и разумевању што је резултирало јасно дефинисаним савезима. Тако су настали Тројни савез у чијем саставу су биле Немачка, Аустроугарска и
Италија (од почетка Великог рата познат као савез Централних сила) и супарнички савез Тројне Антанте састављене
од Велике Британије, Француске и Русије (од почетка рата назван Антанта). Растуће супротности у виду опречних економских, политичких и војних интереса стварали су све већи ривалитет међу земљама чланицама и водили ка сукобу.
Немачка привреда која је била у успону вапила је за новим тржиштима и колонијалним поседима ради даљег напредовања. Највеће колонијалне поседе имале су Велика Британија и Француска и зато су биле спремне на све да би спречиле поновну поделу колонија у свету.
Ширење сфера утицаја и контрола геостратешких копнених и морских путева био је још један разлог сукобу
великих сила. Немачка је истицала да је њена будућнст на води (мору) што је створило додатни ривалитет са Великом
Британијом која је била велика поморска сила. Немачке амбиције биле су окренуте и ка истоку а биле су истакунуте у
чувеној формулацији Drang nach Osten, исти правац одражавале су и аустријске тежње, само другачије формулисане у
пароли Drang nach Saloniki (продирање према Солуну)2. Аустроугарска која је почела лагано да слаби видела је излаз у
ширењу на југ преко Србије. Тако се мала Србија нашла на путу великим силама. Међутим, овом правцу продирања и
ширења интересних сфера препрека је била Русија која је одраније имала знатан утицај на просторима Балкана. Наравно да би остварење немачких и аустроугарских амбиција довео до велике експанзије ових сила што Велика Британија и Француска нису могле дозволити.
Силе Антанте настојале су да задрже дотадашњи утицај, интересне сфере и поседе, док су Немачка и Аустроугарска тежиле ка њиховој новој расподели. У таквој ситуацији било је јасно да ће доћи до ратног сукоба. Томе су неминовно водиле и међународне кризе које су се у годинама уочи избијања светског рата низале једна за другом: агадирско-мароканска криза (лето 1911.), италијанско-турски рат (јесен 1911.), Први и Други балкански рат (1912. и
1913.), опасност од аустријско-руског рата (крајем 1912, па поново крајем 1913.)... Током сваке од њих свет је био на
ивици рата. Све више се заоштравају међународне супротности и чекао се само повод који би покренуо ратну лавину.
Он се догодио током великих војних маневара које је Аустроугарска изводила у Источној Босни када је, при свечаном
уласку у Сарајево, убијен престолонаследник Франц Фердинанд и његова супруга Софија. Атентат је извршио члан
национално револуционарне организације „Млада Босна“ Гаврило Принцип. Овај догађај искористила је Аустроугарска да оптужи а потом и нападне Србију. Тиме је у лето 1914. почео Велики рат.
1
2

Митар Ђуришић и др., Први светски рат II, Општа историја, Цетиње, 1976, 373.
др Никола Стојановић, Србија и југословенско уједињење, Београд, 1939, 6.
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Након Балканских ратова, из којих је изашла као победник, Србија је била исцрпљена и није желела нови рат.
Међутим, с друге страна Аустроугарска је далеко пре сарајевског атентата припремала рат против Србије, јер је у њој
видела сметњу својој експанзији, па чак и самом опстанку. Планирала је превентивни рат против Србије са циљем да је
војно потчини и територијално распарча и тиме је потпуно елиминише као значајан фактор на Балкану. Непуних месец дана након атентата, који се догодио 28. јуна (на Видовдан), Аустроугарска је упутила Србији ултиматум којим је
тражила да се у року од 48 сати испуне сви услови који су њиме захтевани. Услови су били формулисани у 10 тачака и
Србија их је готово све прихватила, с обзиром да није била спремна на рат. Од 10 тачака није прихватила 1, али ни њу
није одбила него је тражила да се о њој одлучује пред међународним судом у Хагу, а да ће се судској одлуци у потпуности покорити. Ова тачка је била спорна јер је угрожавала суверенитет Србије. Аустроугарска, подржавана и подстицана од Немачке, сматрала је одговор незадовољавајућим и прекинула дипломатске односе са Србијом. Узалуд су
Енглеска, Русија и Француска покушавале да спрече аустро – српски сукоб давањем неколико предлога за његово мирно решавање. Телеграмом послатим 28. јула 1914. Аустроугарска објављује рат Србији.
Велике светске силе нису могле остати по страни и догађаји након објаве рата Србији, одвијали су се муњевитом брзином. Русија одмах врши мобилизацију војске показујући да неће остати неутрална. Већ 1. августа Немачка
објављује рат Русији а 3. августа Француској. Истог дана немачка војска преко Белгије креће у поход на Француску.
Енглеска 4. августа објављује рат Немачкој. Тако су два, од раније супростављена војна блока ушла у рат – Антанта у
целости а из блока Централних сила изостала је Италија, која ће у пролеће 2015. потписати споразум са Антантом.
Централним силама придружило се Османско царство на основу уговора о савезу са Немачком (2. августа 1914.). Током ратних година блокови су се увећавали уласком великог броја држава у рат и сврставањем у један од њих.
Србија у рату
Након објаве рата Аустроугарска је кренула у војну акцију против Србије рачунајући да ће је брзо поразити.
Напад је ишао из правца Дрине а до прве велике битке дошло је у области планине Цер средином августа 1914. године.
После четвородневних крвавих окршаја војска Аустроугарске под командом генерала Оскара Поћорека је поражена.
Српским снагама у овој бици командовао је генерал Степа Степановић. Ово је била прва победа српске војске али и
прва победа савеза Антанте у којем је била Србија. На захтев савезника, после Церске битке српска војска је кренула у
офанзиву на Аустроугарску територију. Прва армија је преко Саве прешла у Срем код Купинова а Тимочка дивизија
код Легета (7 км низводно од Сремске Митровице). Овај поход завршио се неуспехом, поразом код Легета и повлачењем Прве армије. Последице краткотрајног боравка српске војске у Срему биле су трагичне за српско становништво
широм Срема. У свим местима где је ушла српска војска, након њеног одласка вршене су одмазде у виду убијања,
пљачкања, интернирања и спаљивања појединих села.
Србија је у току прве године рата остварила још једну сјајну победу у бици на Колубари, под командом ненадмашног стратега Живојина Мишића, после које је аутроугарска војска у потпуности избачена из Србије. У јесен 1915.
године отпочео је нови напад на Србију офанзивом аустругарских и немачких трупа, којима је командовао један од најславнијих немачких војсковођа генерал Макензен. Српска војска се у борби активно повлачила према Скопљу, очекујући савезничку помоћ. Савезничка помоћ није стигла а Бугарска, која је ушла у рат на страни Централних сила, пресекла је одступницу српским трупама које су промениле правац повлачења и кренуле преко Косова, Црне Горе и Албаније до јадранских лука Драча и Валоне. У повлачењу учествовало је и цивилно становништво, а због зиме, глади и албанских напада страдао је велик број учесника ове акције, у националној историји познатој као Албанска голгота. Савезничким бродовима са јадранске обале око 150.000 људи пребачено је на острво Крф. После недаћа које су је задесиле, овде се српска војска опоравила и припремила за нове борбе. Опорављене српске трупе, у пролеће 1916. године
придружиле су се савезницима на Солунском фронту и чекале повољан моменат за офанзиву и повратак у отаџбину.
Септембра исте године вођена је велика битка на Кајмакчалану у коме је српска војска поразила Бугаре а 19. новембра
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у ослободилачком походу ушла у Битољ. После ових окршаја настало је затишје на фронту, које је трајало све до одлучне савезничке офанзиве предузете септембра 1918. године.
Пробој солунског фронта српске и француске јединице, под командом генерала Франше д’Епереа, почеле су
половином септембра а до краја месеца Бугарска је поражена и капитулирала. Аустроугарске и немачке трупе се повлаче према Нишу где су се сукобиле са српском војском, која је претходно у победничком налету, заједно са француском коњицом ослободила Врање и Владичин Хан а потом заузела Лесковац. Ниш је ослобођен 12. октобра а Бео3
град 1. новембра, након 45 дана тешких и огорчених борби на путу дугом преко 600 километара .

Ослобођење и присаједињење северних крајева
Уласком у Београд нису завршене операције српске војске. Савезници су тражили од српске врховне команде
да се крене даље, преко Саве и Дунава. Поступајући по захтеву главнокомандујућег Балканске војске генерала д’Епереа српске трупе су се поново нашле у Срему, али за разлику од првог уласка 1914. године, овај пут биле су много
успешније. Непријатељски одреди аустроугарске и немачке војске су се без борбе повлачили а српска војска дочекивана је свечано као ослободилачка у већини места. Тако су српски одреди 3. новембра ушли у Сремску Митровицу4, 6.
5
6
7
8
у Руму , 8. у Инђију и Сремске Карловце, 9. у Петроварадин и Нови Сад , 13. у Ириг и Суботицу . Поједини градови су
и пре уласка српској војсци упућивали позиве да их запоседне – Сремска Митровица, Панчево, Велики Бечкерек, Нови
Сад... Шеф полиције у Митровици Гитнер, још пре преласка српске војске у Срем, предлагао је да делегација сас9
тављена од угледних грађана оде у Србију и првој команди преда варош без борбе . Занимљиво је да се у Сремским
Карловцима ослобођење славило и пре доласка српских одреда, док су се у месту још налазиле аустроугарске и немачке трупе. У овом слављу учествовали су и чешки војници из аустроугарских трупа10. Они су у многим ситуацијама
током овог периода одиграли веома позитивну улогу.
Чешки пук аустроугарске војске обезбедио је српским трупама доспелим до Обреновца сигуран прелазак у
Срем, уз молбу да им се помогне у повратку својој домовини11. При уласку српског одреда у Руму чешки војници су га
12
свечано дочекали и заједно са грађанима прославили овај догађај . Пре тог спасили су Руму од немачке одмазде. Наиме, Румљани су задржали део немачког плена из Србије, а већи инцидент избегнут је благовременом интервенцијом
чешких војника у виду препуштања плена Немцима13. Значајну улогу Чеси су имали и у Иригу где су до доласка
српских трупа одржавали ред и безбедност.
3

Никола Божић, Војни разлози за продужење савезничке офанзиве преко Дрине, Саве и Дунава у новембру 1918. године, у: Присаједињење Војводине
Краљевини Србији 1918. (зборник радова), Музеј Војводине и Институт за историју Филозофског факултета, Нови Сад, 1993, стр. 104.
4
Позив грађанству за свечано обележавање годишњице доласка храбре српске војске у Митровицу (плакат), Сремска Митровица, 1919, Музеј Срема,
инв. бр. 422. Као датум уласка српске војске у С. Митровицу у литератури се наводе и 5. односно 7. новембар, међутим наведени позив - плакат из
Музеја Срема прецизно наводи 3. новембар.
5
Говори Станислава Кракова на прослави 20. годишњице уласка српске војске у Руму, рукопис, Архив Југославије у Београду, АЈ-102, бр. фасцикле 4,
бр. јед. описа 9.
6
Писмо председништву народног одбора у Иригу о напредовању српских снага од члана народног одбора у Сремској Каменици, 1918, Музеј Срема,
инв. бр. 1989.
7
Улазак српске војске у Ириг 13. новембар 1918, фотографија, Музеј Срема, инв. бр. 2001
8
Мирко Грлица, Догађаји у Суботици октобра – децембра 1918. године, у: Присаједињење Војводине Краљевини Србији 1918. (зборник радова), Музеј
Војводине и Институт за историју Филозофског факултета, Нови Сад, 1993, стр. 238.
9
Никола Божић, наведено дело, стр. 63.
10
др Драго Његован, Присаједињење Војводине Србији, Нови Сад 2004, стр. 213.
11
Исто
12
Говори Станислава Кракова на прослави 20. годишњице уласка српске војске у Руму, рукопис, Архив Југославије у Београду, АЈ-102, бр. фасцикле 4,
бр. јед. описа 9.
13
Сличан случај, али са трагичним последицама догодио се у Жабљу где су мештани страдали у покушају да задрже немачку војску која се са пленом
повлачила. Glasnik narodnog veća, 7. novembar 1918, Sremski Karlovci 1918.
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Ови славни и за српски народ значајни новембарски дани, током друге половине прошлог века пали су у за14
борав. Срећом, ретки појединци оставили су записе о њима. Тако се у Споменици градске општине румске , која је
установљена 1938. године, налази запис општинског бележника Радована Стрике: „После Првога саветског рата, дана 6 новембра 1918. год. ушао је један батаљон српске војске у Руму, под командом мајора Љубомира Максимовића.
Долазак српске ослободилачке војске, поздравило је српско грађанство најодушевљеније, а поздравни говор одржао је
Др Жарко Миладиновић, адвокат и народни првак овога краја. Батаљон је убрзо кренуо даље према западу, оставивши
једну чету као посаду под командом резервног капетана Станислава Кракова.“
До Другог светског рата јубилеји уласка српске војске свечано су обележавани у појединим градовима. У
Сремској Митровици и Руми, на пример, овај догађај обалежаван је целодневном прославом са свечаном академијом,
соколским наступима, почасним гостима (актерима догађаја) и општенародним весељем. У Руми је 1938. године приликом прославе 20. годишњице уласка српске војске, одржана и ванредна седница Градског већа, на којој су актери тог
догађаја Љубомир Максимовић, тад већ бригадни генерал и Станислав Краков, публициста и књижевник, проглашени за почасне грађане града Руме.15
Завршетак Великог рата, под којим подразумевамо капитулацију Немачке16 11. новембра, српска војска дочекала је у Банату на линији Бела Црква - Вршац - Темишвар и десетак километара источно од ње, на северу до Мориша, у Бачкој на линији Суботица - Баја - Печуј - река Драва.17 Овај простор српске снаге запоселе су по наредби савезничког командата генерала д’Епереа. Наведена линија је по уговору о примирју са Мађарском утврђена као демаркациона линија. У ширем контексту посматрано, овим је успешно завршена Солунска операција.
Половином септембра 1918, на самом почетку Солунске операције услед великих тешкоћа аустроугарске
војске на фронту, цар Карло (наследник Франца Јозефа I) је силама Антанте понудио разговоре о миру. Савезници су
ову понуду одбили. Већ тада је било јасно да Аустроугарска од постепеног слабљења ида ка убрзаном слому на свим
пољима. Ово су добро знали и народи који су у њој живели. Зато су представници Словенаца, Хрвата и Срба из јужнословенских земаља у Аустроугарској 6. октобра у Загребу формирали Народно веће, као своје политичко руководство,
орган који треба да преузме власт од државе која је нестајала. Наредних дана у многим местима формирана су Народна
већа која су формацијски требала бити потчињена Народном већу у Загребу. Она су имала за циљ да у данима који су
настали између пропасти старе државе до формирања нове преузму одржавање реда и мира и вођење послова локалне
власти. У местима широм Војводине где нису основана већа формирани су Народни одбори са истим циљем (у Великом Бечкереку - Зрењанину, Новом Саду, Суботици, Панчеву, Вршцу, Кикинди, Бечеју, Сомбору...). Политички прваци
усмеравали су рад ових органа. У то време две најјаче политичке странке са ових простора, радикална и демократска
интезивирале су припреме за доношење одлука о формалном раскиду са Аустроугарском и уласку у заједничку
државу са Србијом.
Народно веће СХС из Загреба је преговарало са српском владом о стварању заједничке државе, али на његову
одлуку се није могло чекати. Као централни одбор за све одборе на подручју Баната, Бачке и Барање, Српски народни
одбор у Новом Саду вршио је припреме за организовање Велике народне скупштине која је требала донети одлуку о
судбини народа са ове територије. О начину уласка у нову државу вршене су консултације са српском владом. Иначе
војвођански политичари су око овог питања имали два различита става. Једни су били за уједињење са Србијом преко
загребачког Народног већа а други за непосредно присаједињење Србији. Други став заступали су радикали чији су
прваци Јаша Томић и др Жарко Миладиновић одиграли важну, ако не и одлучујућу улогу у овим судбоносним данима.
14

Чува се у библиотеци Завичајног музеја Рума, инв. бр. 568.
Споменица градске општине румске, запис из јануара 1964, Завичајни музеј Рума, инв. бр. 568.
16
Аустроугарска је потписивањем уговора о примирју из рата изашла 4. 11. 1918.
17
Никола Божић, наведено дело, стр. 109.
15
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Адвокат, народни трибун и пре свега велики српски родољуб др Жарко Миладиновић водио је у овим данима
изузетно разбориту, а са ове временске дистанце можемо слободно рећи мудру политику, која је за Срем издејствовала
најбоље решење. Он је неодричући загребачко Народно веће (чак је и био у њему), истовремено интезивно радио на
томе да Срем самостално одлучи о својој будућности. Зато су у свим местима Срема, одмах по оснивању већа у Загребу, формирана већа као легитимни органи локалне управе. Миладиновић је водио веома широку акцију за непосредно прикључење Срема (као и осталих северних крајева) Србији, при том журећи да то буде пре коначног договора
Народног већа у Загребу и владе Краљевине Србије. У том правцу радио је на организацији Великог збора Сремаца у
Руми на коме би се они изјаснили о својој будућности.
Збор је заказан за недељу 24. новембар 1918. године. Др Жарко Миладиновић је уочи збора хитно позван на
седницу Народног већа у Загреб. Иако није био присутан, збор је успешно одржан захваљујући веома доброј припреми
и не препуштању нити једног детаља случају. У самом центру политичких збивања, веома добро упознат са ситуацијом на јужнословенском простору претходне аустроугарске државе, унапред је припремио текстове одлука које је
требало донети и обезбедио да збору присуствују изасланици Народних већа из читавог Срема што му је дало пун легимитет. Збор је одржан у Миладиновићевој кући. Пред почетак збора делегати (изасланици) из око стотину места ши19
ром Срема, су сазивачком одбору предали своја пуномоћја.
Збор, у име сазивача, отворио је Јован И. Радивојевић, адвокатски приправник из Руме. Председник збора био
је Милан Недељковић из Сремских Карловаца, а перовође-секретари др Људевит Ауер такође из С. Карловаца и Ми20
лан Костић из Ирига. Осим председника Недељковића на збору су говорили др Светислав Поповић из Земуна и као
гост Др Брлић из Славонског Брода, који се налазио у Руми на пропутовању. Др Брлић је говорио надахнуто, песнички,
славећи српску војску и демократичност династије Карађорђевић и изјаснио се за монархију под Карађорђевићима.21
Након говора прешло се на усвајање одлука у форми резолуције.
Делегати, којих је било између 600 и 700, донели су резолуцију сачињену из три тачке (одлуке): „1) Данашњи
збор изасланика народних Већа из Срема тражи и жели, да се оствари јединствена демократски уређена држава С.Х.С.
под династијом Карађорђевића и очекује и од Нар. Већа у Загребу да се што пре оствари јединствена заједничка влада са
седиштем у Београду. 2) За случај племенског или политичког цепања изјављују заступници Нар. већа у Срему, као изасланици народа, да се одлучују за непосредно присаједињење Срема Краљевини Србији. 3) За тај случај желимо да нас
22
на Конференцији о миру заступа Краљев. српска влада.“ У извршни одбор (одбор за спровођење резолуције) изабрани
су: др Жарко Миладиновић, др Светислав Поповић, др Александар Рокнић, Милан Недељковић и др Јурај Рашкај.23
Са збора је упућена четворочлана делегација у Нови Сад да преда Румску резолуцију Великој народној
скупштини која је била заказана за наредни дан, 25. новембар. Такође, одмах након завршетка збора Румска резолуција
послата је Народном већу у Загреб, где се и данас налази.
Велику народну скупштину припремао је Српски народни одбор из Новог Сада дајући смернице и упутства народним одборима широм Баната, Бачке и Барање о начину организовања и бирања представника који ће присуствовати скупштини. Право гласа имали су Срби, Буњевци и остали Словени оба пола са навршених 20 година живота, без додатних услова. Тако је у скупштину осим мушкараца ушло и седам жена.
Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи састала се 25. новембра 1918. године, у великој дворани хотела Гранд у Новом Саду. На скупштини је било заступљено 211 општина, а
24
присутно 752 посланика . Скупштину је отворио новосадски унијатски прота Јован Храниловић и на почетку њоме
18

Подаци о њему дати су у прилогу на крају каталога.
Илија Петровић, Присаједињење Срема Србији 1918. године, Рума, 1994, стр. 40.
20
Исто, стр. 41.
21
Резолуција збора у Руми, рукопис, Хрватски државни архив у Загребу, iden. HR-HAD/AJ 146652, sign. HR-HDA-124-3-1-159.
22
Исто
23
Исто
24
Драго М. Његован, Присаједињење Срема, Баната, Бачке и Барање Србији 1918, Нови Сад, 2001, стр.181.
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преседавао. Након конституисања скупштину је даље водио др Игњат Павлас. Уз њих у председништву скупштине
били су: др Бабијан Малагурски, Божидар Поповић, др Људевит Мичатек, Павле Татић, др Славко Милетић и Стеван
Михалџић.
Скупштина је једногласно усвојила следеће одлуке: „1. Молимо владу братске Србије да на конференцији о
миру заступа наше интересе. 2. Прикључујемо се Краљевини Србији која својим досадашњим радом и развитком
ујемчава слободу, равноправност и напредак у сваком правцу не само нама, него и свим словенским па и несловенским
народима који с нама живе. 3. Овај наш захтев хоће да помогне уједно и тежњу свију Југословена, јер је и нама искрена
жеља да српска влада, удружена са Народним вијећем у Загребу учини све да дође до остварења јединствене државе
Срба, Хрвата и Словенаца под вођством краља Петра и његове династије. 4. И зато да би ова скупштина помогла са
своје стране остварити јединствену државу свију Срба, Хрвата и Словенаца, бира два члана која ће стојати на услузи
српској влади: Јашу Томића (Нови Сад) и Блашка Рајића (Суботица) и бира два члана који ће стајати на услузи
25
Народном вијећу у Загребу: др Јована Манојловића (Суботица) и Васу Стајића (Нови Сад).“ Уз ову одлуку усвојена
је и допуна: „Несрпским и несловенским народима, који остају у нашим границама обезбеђује се свако право, којим
желе да као мањина очувају и развију своје биће. А исто тако, захтева скупштина ова, да се оним Србима, Буњевцима и
Шокцима, који и даље остају изван наших граница у другим државама, обезбеди право заштите мањина, њихов
народни опстанак и развитак на начелу реципроцитета.“26
На предлог Петра Коњовића усвојена је и друга одлука којом се проглашава отцепљење Баната, Бачке и
Барање, у границама које повуче Антантина балканска војска, од Угарске и оформљен је Велики народни савет који ће
доносити уредбе и наредбе, као и његов извршни орган Народна управа.
Велики збор Сремаца у Руми и Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена у Банату, Бачкој
и Барањи представљају значајне догађаје који су определили правац историјских токова пресудних за српски народ с
друге стране Саве и Дунава. Матица Србија није више била далеко преко поменутих река. Одлукама донетим на овим
историјским скуповима извршено је непосредно присаједињење Краљевини Србији. Истина, оно се одвијало
паралелно са уједињењем свих осталих јужнословенских територија које су претходно припадале Аустроугарској и
Краљевине Србије, али није зависило од њега. Наиме, легимитет Народног већа из Загреба, које је себе прогласило
представником свих јужнословенских територија са простора бивше Аустроугарске монархије више је него споран, за
разлику од легимитета Народних већа из сремских места или Народних одбора широм Баната, Бачке и Барање.
Народна већа и одбори, чији изасланици и делегати су донели одлуке на скуповима у Руми и Новом Саду, формирани
су непосредно на терену. Они су представљали органе који врше управу на локалу и као такви изабрали су своје
изасланике, односно делегате за румски збор и новосадску скупштину. Према томе присаједињење је остварено
демократским путем и средствима а на основу права народа на самоопредељење, појму који је у то време стекао
ауторитет међународног политичког принципа.
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Макензенове трупе у Руми, 1915. године

Посебно издање листа„Новости“
од 28. јуна 1914. године

Српски заробљеници на железничкој станици у Руми, Аустријски државни архив
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Срушено и попаљено село Јарак, 1914. године, Музеј Срема
Споменик на Легету, Музеј Срема

Скица војних гробова на православном гробљу у Руми
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Споменик Бешчанима у Петроварадину, стрељаним након
„Сремске офанизиве“
Немачка војна карта из 1918. године

Обелиск са именима
сахрањених војника на српском
војничком гробљу у Руми

Српско војничко гробље у Руми
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Аустроугарски сигнални пиштољ

Сабља аустријског пешадијског официра М.1861

Војничка чутурица

Пиштољ М.1907 (аустроугарски), Војни музеј

Манлихер Каркано карабин М.1891

Официрска сабља из 19. века
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Револвер Раст-Гасер М.1898
Шлем српске војске (тип Адријан, франц.)

Пушка Маузер М.1898

Коњичка аустријска сабља М.1861 са корицама

Аустријски артиљеријски тесак
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Улазак српске војске у Сремске Карловце, Музеј Војводине

Улазак српске војске у Руму

Прослава ратника јужне Србије у Скопљу, 1934.
(Станислав Краков), Архив Југославије
Спомен-плоча из 1938. године
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Резолуција збора у Руми, Хрватски државни архив у Загребу

Плакат прославе 20. годишњице уласка
српске војске у Руму,Архив Југославије
Плакат Две одлуке Велике народне скупштине
у Новом Саду, Градски музеј у Суботици
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Свечано откривање спомен плоче приликом обележавања
20. годишњице уласка српске војске у Руму, Архив Југославије

Из Споменице градске општине Румске
(потписи генерала Максимовића и Станислава Кракова)

Помен жртвама на војничком гробљу приликом обележавања
20. годишњице уласка српске војске у Руму, Архив Југославије
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КАТАЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ
Завичајни музеј Рума
1. Фотографија Макензенове трупе у Руми 1915. године, инв. бр. 1079 ИО, Завичајни музеј Рума.
2. Фотографија Улазак српске војске у Руму 1918. године, инв. бр. 1073 ИО, Завичајни музеј Рума.
3. Фотографија Прослава годишњице уласка српске војске, инв. бр. 1074 ИО, Завичајни музеј Рума.
4. Фотографија Румски соколи испред магистрата, студијска збирка ИО, Завичајни музеј Рума.
5. Фотографија Румски соколи испред железничке станице, студијска збирка ИО, Завичајни музеј Рума.
6. Прво посебно издање листа „Новости“ од 28. 6. 1914. године, инв, бр. 588 ИО, Завичајни музеј Рума.
7. Лист „Политика“ из времена Великог рата (2. 8. 1915.), инв. бр. 382 ИО, Завичајни музеј Рума.
8. Немачка војна карта из 1918. године, инв. бр. 455 ИО, Завичајни музеј Рума.
9. Регрутни списак војних обвезника општине Рума, инв. бр. 967 ИО, Завичајни музеј Рума.
10. Скица војних гробова на православном гробљу у Руми из Првог светског рата, инв. бр. 148 ИО, Завичајни музеј Рума.
11. Нацрт јеврејског гробља у Руми са гробовима војника из Првог светског рата, инв. бр. 51 ИО, Завичајни музеј Рума.
12. Ћилим с почетка 20. века (са натписом), инв. бр. 66 ЕО, Завичајни музеј Рума.
13. Застава соколског друштва Рума, инв. бр. 497 ИО, Завичајни музеј Рума.
14. Реплика заставе 5. пешадијског пука „Краљ Милан“ (дринска дивизијска област), инв. бр. 1077 ИО, Завичајни музеј Рума.
15. Шлем српске војске М. 1915 (Адријан, француски), инв. бр. 1063 ИО, Завичајни музеј Рума.
16. Војничка носила из Првог светског рата, инв. бр. 1060 ИО, Завичајни музеј Рума.
17. Официрска сабља из 19. века, инв бр. 1064 ИО, Завичајни музеј Рума.
18. Официрска сабља из 19. века (аустријска), инв. бр. 861 ИО, Завичајни музеј Рума.
19. Војничка сабља из 19. века, инв. бр. 862 ИО, Завичајни музеј Рума.
20. Сабља пешадијског официра М. 1861 (аустријска), инв. бр. 887 ИО, Завичајни музеј Рума.
21. Коњичка сабља М. 1861 (аустријска), инв. бр. 886 ИО, Завичајни музеј Рума.
22. Корице за коњичку сабљу М. 1861 (аустријску), инв. бр. 1458 ИО, Завичајни музеј Рума.
23. Тесак артиљеријски М. 1856 (аустријски), инв. бр. 1078, Завичајни музеј Рума.
24. Тесак артиљеријски М. 1915 (аустроугарски) инв. бр. 1388 ИО, Завичајни музеј Рума.
25. Ножница бајонета француске пушке Лебел, инв. бр. 1076 ИО, Завичајни музеј Рума.
26. Ручна бомба М17 (немачка), инв. бр. 1075 ИО, Завичајни музеј Рума.
27. Пушка Маузер М. 1898 (немачка), инв. бр. 648 ИО, Завичајни музеј Рума.
28. Пушка Манлихер М. 1895 (аустроугарска, карабин), инв. бр. 647 ИО, Завичајни музеј Рума.
29. Пушка Манлихер Каркано М. 1891 (италијанска, карабин), инв. бр. 650 ИО, Завичајни музеј Рума.
30. Револвер типа Раст-Гасер М. 1898, инв. бр. 1424 ИО, Завичајни музеј Рума.
31. Сигнални пиштољ (аустроугарски), инв. бр. 652 ИО, Завичајни музеј Рума.
32. Фотографија Српско војничко гробље у Руми, инв. бр. 1080 ИО, Завичајни музеј Рума.
33. Фотографија Споменик Бешчанима, инв. бр. 1081 ИО, Завичајни музеј Рума.
34. Споменица градске општине румске, инв. бр. 568 БЗМР, Завичајни музеј Рума.
Из приватних збирки румских породица
1. Пиштољ, Маузер Ц - 96, власништво сарадника ЗМРа.
2. Кошуљица шрапнелског зрна (хаубица Шнајдер - Кане) из Великог рата, пронађена у Кленку, власништво сарадника ЗМРа.
3. Реплика српске униформе мајора у краљевој служби из Великог рата, власништво сарадника ЗМРа.
4. Војничка чутура из Великог рата, власништво сарадника ЗМРа.
5. Војничка чаша из Великог рата, власништво сарадника ЗМРа.
6. Фотографија Данице Јовановић, сликарке из Бешке (Атеље Oberpollinger Minhen), власништво сарадника ЗМРа.
7. Фото албум аустроугарског војника из Великог рата, власништво сарадника ЗМРа.
8. Макета немачког авиона из Великог рата – Еtrich Rumpler Taube D-17, власништво сарадника ЗМРа.
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9. Фотографија Спомен плоча из 1938, власништво сарадника ЗМРа.
10. Фотографија Спомен плоча са куће др Жарка Миладиновића, власништво сарадника ЗМРа.
Војни музеј, Београд
1. Пушка Манлихер М. 1895 (аустроугарска), инв.бр. 4929, Војни музеј.
2. Пушка М.1907/15 (француска), инв.бр. 4769, Војни музеј.
3. Пушка М.1907/15/16 (француска), инв.бр. 30903, Војни музеј.
4. Пушка М.1898 (немачка), инв.бр. 13204, Војни музеј.
5. Пиштољ М.1907 (аустроугарски), инв.бр. 23959, Војни музеј.
6. Револвер М.1916 (италијански),инв.бр. 5112, Војни музеј.
7. Шлем М.1916 (немачки), инв.бр. 28263, Војни музеј.
8. Фотографија Сремска операција код Купинова сеп. 1914, бр. Р-6027, Војни музеј.
9. Фотографија Полазак 5. пешадијског пука са заставом из Микре крај Солуна на солунски положај 1916. год, бр. Р-813.
Галерија Матице српске, Нови Сад
1. Ђорђе Јовановић, Др Жарко Миладиновић (1926), рељеф. Инв. бр. ГМС/У 2738.
2. Васа Ешкићевић, Кајмакчалан и село Воштарани (1916), уље на картону, 35,3 х 65,6 cm; сигнатура: д. д. л.: V. Eškićević 1916. На
полеђини: Makedonija/ Vasa Eškićević-ratni slikar I ve armije/ Kajmakčalan i selo Voštarani – Mesto velikih srpskih pobeda/ 1916. Инв. бр.
ГМС/У 4350.
3. Васа Ешкићевић, Македонски мотив (Комитска кућа у селу Гуменџе) (око 1927), уље на картону, 20,4 х 27 cm; сигнатура: д. д. ћ.:
В. Ешкићевић. На полеђини: Македонски мотив/ (сеоска кућа у селу Гуменџе)/ Врло штованој Госпођи беби Дра.лазе/ Марковића
прилоком 22 ге годишњице брачног/ живота, а у знак поштовања./ Вешкићевић/ акад. сликар/ Нови Сад 1/XII 1927 год/ на дан
уједињења Војводине са Србијом. Доле лево: Село Гуменџе је 1912 год. освојила Српска војска/ од Турака, али је при деоби
уступљено грцима./ У Време турске владавине у овој кући одседавао је/ Војвода Бабунски када је са својим четницима прелазио/ у
Турску да брани своју браћу од Турака и бугарских/ комита, а 1916 г. У овој кући било је превијалиште/ I српске армиј. Сви сељани и
данас зову/ ову кућу: „Комитска кућа“. В.Е. Инв. бр. ГМС/У 3322.
4. Васа Ешкићевић, Српска коњица (1917) уље на платну, 75,5 х 110 cm; сигнатура: д. д. ћ.: Васа Ешкићевић 1917. На полеђини:
Ратни сликар српске/ Армије/ Васа Ешкићевић/ Српска коњица поклон ГИОНСАПВ Инв. бр. ГМС/У 4174.
- Скраћенице: д. д. ћ. доле, десно, ћирилица; д. л. ћ. доле, лево, ћирилица; д. с. ћ. доле, средина, ћирилица; д. д. л. доле, десно,
латиница.
Градски музеј, Суботица
1. Плакат грађанству о доласку српских трупа 13. 11. 1918, инв. бр. 1790, Збирка плаката, Градски музеј у Суботици.
2. Плакат Две одлуке Велике народне скупштине у Новом Саду, Збирка плаката, Градски музеј у Суботици.
3. Слика Анастаса Боцарића Велика народна скупштина (из 1922. године), налази се у Музеју Војводине у Новом Саду.
Музеј Војводине, Нови Сад
1. Политичке општине (мапа присаједињења), инв. бр. 47 ОМП1918, Музеј Војводине.
2. Портрет Јован Храниловић, инв. бр. 9 ОМП1918, Музеј Војводине.
3. Портрет Катица Рајчић, инв. бр 18 ОМП1918, Музеј Војводине.
4. Портрет Манда Сударевић, инв. бр 19 ОМП1918, Музеј Војводине.
5. Фотографија проте Стеван Михалџић, инв. бр 49 ОМП1918, Музеј Војводине.
6. Фотографија Дочек српске војске, инв. бр 37 ОМП1918, Музеј Војводине.
7. Фотографија Улазак српске војске, инв. бр 38 ОМП1918, Музеј Војводине.
8. Фотографија Аустроугарска војске пред повлачење у Сремским Карловцима, инв. бр. 7558/9593 ОСИ, Музеј Војводине.
9. Фотографија Улазак српске војске у Сремске Карловце, инв. бр. 7559/9594 ОСИ, Музеј Војводине.
10. Фотографија Влада Савић, инв. бр. 71 ОМП1918, Музеј Војводине.
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Музеј Срема, Сремска Митровица
1. Фотографија Срушен Српски дом у Сремској Митровици, инв. бр. 55, Музеј Срема.
2. Фотографија Срушено и попаљено село Јарак, инв. бр. 49 Музеј Срема.
3. Дописница Болница у Сремској Митровици, инв. бр. 567, Музеј Срема.
4. Фотографија Споменик на Легету, инв. бр. 2002, Музеј Срема.
5. Дописница "Убиство Србије" инв. бр. 2401, Музеј Срема.
6. Фотографија 25. домобранска загребачка пуковнија спремна да нападне Србију, војни логор испред казненог завода, инв. бр. 3827,
Музеј Срема.
7. Позив грађанству за свечано обележавање годишњице доласка храбре српске војске у Митровицу, инв. бр. 422, Музеј Срема.
8. Дописница Успомена на повратак српске војске октобра 1918, инв. бр. 419, Музеј Срема.
9. Фотографија Улазак српске војске у Ириг 13. новембар 1918, инв. бр. 2001, Музеј Срема.
10. Писмо председништву народног одбора у Иригу од члана народног одбора у Ср. Каменици, инв. бр. 1989, Музеј Срема.
11. Оглас Кр. редарственог повереништва за Митровицу од 27. 7. 1916, инв. бр. 309, Музеј Срема.
12. Васа Ешкићевић, Регент Александар Карађорђевић, штампана репродукција, 1921, Музеј Срема.
Архив Југославије, Београд
1. Фотографије прославе 20. годишњице уласка српске војске у Руму, бр. АЈ 102-4-9, Архив Југославије, Београд.
2. Фотографија прославе ратника јужне Србије у Скопљу, 1934, бр. АЈ 102-4-9, Архив Југославије, Београд.
3. Плакат прославе 20. годишњице уласка српске војске у Руму, бр. АЈ 102-4-9, Архив Југославије, Београд.
4. Писмо председника градске општине Рума господину Станиславу Кракову, бр. АЈ 102-4-9, Архив Југославије, Београд.
Аустријски државни архив, Беч
1. Фотографија Мост између Шапца и Кленка, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 434, Аустријски државни архив, Беч.
2. Фотографија Српске избеглице, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 328, Аустријски државни архив, Беч.
3. Фотографија Српске избеглице, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 428, Аустријски државни архив, Беч.
4. Фотографија Патрола на улицама Руме, Срем, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 3, Аустријски државни архив, Беч.
5. Фотографија Сестре Црвеног крста из Граца, Рума, Срем, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 6, Аустријски
државни архив, Беч.
6. Фотографија Улица у Руми, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 435, Аустријски државни архив, Беч.
7. Фотографија Улица у Руми, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 436, Аустријски државни архив, Беч.
8. Фотографија Рума у Срему, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 551, Аустријски државни архив, Беч.
9. Фотографија Српски заробљеници на железничкој станици у Руми, сигнатура AT-OeStA/KA BS I WK Fronten Serbien, 2,
Аустријски државни архив, Беч.
Историјски архив Зрењанин
1. Фотографија Српска војска и грађани В. Бечкерека слушају обраћање пуковника Ристића, Ф. 45 - Збирка фотографија 1890-2003,
инв. бр. 945, Историјски архив Зрењанин.
2. Фотографија Спомен плоча која обележава место на ком је Драгутин Ристић одржао говор 17. 11. 1918, Ф. 45 - Збирка фотографија
1890-2003, инв. бр. 945, Историјски архив Зрењанин.
3. Фотографија Драгтрина Ј. Ристића, Ф. 45 - Збирка фотографија 1890-2003, инв. бр. 933, Историјски архив Зрењанин.
Хрватски државни архив, Загреб
1. Допис Народном већу СХС „Zorka Janković iz Vojke traži građanska prava za žene“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-171, Хрватски
државни архив, Загреб.
2. Допис Народном већу СХС са имеником „Irig“, сигнатура HR-HDA-124-5-2-125, Хрватски државни архив, Загреб.
3. Допис Народном већу СХС са текстом „Rezolucija zbora u Rumi“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-159, Хрватски државни архив, Загреб.
4. Допис Народном већу СХС уз текст„Rezolucija Velike narodne skupštine u Novom Sadu“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-257,
Хрватски државни архив, Загреб.
5. Телеграм Народном већу СХС „Mjesni odbor NV u Osijeku...“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-149, Хрватски државни архив, Загреб.
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6. Телеграм Народном већу СХС „Odbor Narodnog vijeća u Inđiji...“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-123, Хрватски државни архив, Загреб.
7. Телеграм Народном већу СХС „Odbor NV u Rumi...“, сигнатура HR-HDA-124-3-1-147, Хрватски државни архив, Загреб.
Матица српска, Нови Сад; Ратне скице Васе Ешкичевића из фонда РОМС М. 10449.
1. Скица 8, Туш на папиру, 7,5 x 8,2 cm (без сигнатуре).
2. Скица 18 (1916), Оловка на папиру, 11 х 17 cm; сигнатура: д. д. ћ.: Крф 12-1916/ В Е.
3. Скица 20 (1916), Оловка на папиру, 19,2 х 14,2 cm; сигнатура: д. д. ћ.: В Е 1916-21-XII/ Мост Војвода Мишић/ на Црној реци код Брода.
4. Скица 23 (1917), Акварел, 7,5 х 11 cm; сигнатура: д. с. ћ.: В Ешкићевић/ 1917.
5. Скица 37 (1915), Оловка на папиру, 19 х 12 cm; сигнатура: д.д.ћ.: Подгорица/ 11/XII-1915 В Ешкићевић.
6. Скица 38 (1915), Оловка на папиру, 19 х 12 cm; сигнатура: д.д.ћ.: Подгорица/ 2/XII-1915 В Ешкићевић.
7. Скица 44 (1916), Оловка на папиру, 14,2 х 19,2 cm; сигнатура: д. д. ћ.: В Е 1916/ полазак резерве 8. Октобар (Кајмакчалан).
8. Скица 76, Фотографија, акварел, 15 х 23 cm (без сигнатуре).
Илустрације преузете из Ратног албума 1914-1918. (А. Поповић, Нови сад, 2014.)
1. Фотографија Српске трупе мењају положај (фото Р. Марјановић), стр. 65, слика 1.
2. Фотографија Српски коњички одреди дуж целог граничног фронта, стр. 56, слика 4.
3. Фотографије Војвода Степа Степановић и Војвода Живојин Мишић, стр. 6 и 7.
4. Фотографија Српске трупе II позива у рововима, стр. 75, слика 5.
5. Фотографија Српске трупе напуштају положај, стр. 119, слика 3.
6. Телеграм објаве рата, из поглавља Прилози I
7. Плакат „Save Serbia“, из поглавља Прилози XXXI
8. Плакат „Vive la Liberte“, из поглавља Прилози XXXI
9. Фотографија Пред Љум Кулом на граници Албаније (фото Р. Марјановић), стр. 131, слика 1
10. Фотографија Улазак српске војске у Земун, стр. 100, слика 3.
Илустрације преузете са интернет страница
1. Лист Вашингтон тајмс https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1914-07-28/ed-1/seq-1/
2. Фотографија генерала Макензена https://foto-history.livejournal.com/8025647.html
3. Фотографија бригадног генерала Љ. Максимовића
https://www.mycity-military.com/slika.php?slika=142819_59975267_Ljubomir%20Maksimovic.jpg
4. Плакат о уласку Бугарске у рат https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Bulgarien-mit-uns.jpg
5. Плакат о победи над Србијом https://ast.wikipedia.org/wiki/Ficheru:Pobedata_nad_syrbia.JPG
6. Плакат Европа на почетку рата https://www.peacepalacelibrary.nl/imagecollection/european-revue-kill-that-eagle-1914/
7. Мапа са територијом обећаној Бугарској 1915 год.
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Bulgarian_acquisitions,
_treaty_IX_1915.jpg
8. Мапа војни савези из 1914. године и фотографија Кнез Михајлов венац
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
9. Мапа церске и колубарске битке
https://www.mycity-military.com/imgs/18848_47911902_Cerska%20i%20Kolubarska%20Bitka.jpg
10. План пробоја солунског фронта https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%BB%D0%B0%
D0%BD_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%
D1%98_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%84%D1%80%D0%BE%D
0%BD%D1%82%D0%B0_1918.jpg
11. Мапа Фактичке границе Краљевине Србије 26. новембар 1918.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Serbia1918_%28sr%29.png
12. Фотографије Станислава Кракова (портрет и са генералом Максимовићем) https://www.facebook.com/krakov.kg/
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Завичајни музеј Рума

Др Жарко Миладиновић
Једног од најзаслужнијих активиста у борби за права српског народа настањеног на просторима Аустроугарске монархије и остварење вишевековне тежње у виду ослобођења и присаједињења матици Србији, др Жарка Миладиновића убрајамо међу истакнуте личности 19. и првих деценија прошлог века. Румљани са поносом говоре о њему
као свом најзнаменитијем суграђану. Ипак, рођен је у Ердевику 1862. године. Гимназију је завршио у Новом Саду
1882. године, а правни факултет у Бечу, где је стекао титулу доктора правних наука. Као место сталног боравка одабрао
је Руму, где се успешно бавио адвокатуром. Активно је учествовао и истицао се у свим сегментима друштвеног живота
Руме и Срема, у чему га је верно следила супруга Милена (рођеном као Лаура Гизл) на коју је пренео своје велико родољубље. Незна се тачна година његовог доласка у Руму, 1893. године помиње се у једном спору између Општине и цркве на једној страни и Властелинства на другој страни, око поправке цркве о трошку Властелинства као патрона. У овом
процесу др Жарко Миладиновић био је заменик заступника управе Румског властелинства. Као активни учесник неког
друштвеног догађаја у Руми, јавља се 1895. године, приликом обележавања 70. рођендана Светозара Милетића. Био је
иницијатор оснивања филијале Д. Д. Братство у Руми, које је радило на обележавању Милетићеве годишњице и неговању његовог дела. С тим у вези одржан је и један збор у Руми којим је председавао др Жарко Миладиновић. Поводом
смрти Светозара Милетића, др Миладиновић је у препуној цркви Силаска светог духа, одржао говор о Милетићевој
личности и његовом животу. Од тада се др Жарко Миладиновић редовно помиње као један од најактивнијих учесника
у политичкој борби Срба у Аустроугарској.
Био је истакнути члан најутицајније српске политичке странке на територији Хрватске, Славоније и Срема –
Српске народне радикалне странке, која под овим именом иступа од 1893. године. Период пред изборе 1897. године
био је обележен све већом популарношћу Радикалне странке у Срему, која је у Руми самостално учествовала под својим именом. Његова кућа у Главној улици близу Старог вашаришта, била је зборно место за даље политичке акције у
граду. На једном од најважнијих политичких зборова Срба са територије Угарске тзв. „Автономни збор“ који је 1901.
године одржан у Руми, међу говорницима је био и др Жарко Миладиновић. Говорио је о тада актуелним проблемима
Срба у Угарској (нередовно одржавање Црквено – народног сабора, мешање угарске владе у рад Сабора, пропадање
српских школа, распуштање црквених општина). Закључак је био да је аутономија Срба на прагу расула, а да би се то
спречило формиран је Одбор у који је укључен и др Жарко Миладиновић. Учествовао је на још једном великом скупу
одржаном у Руми – Конференција средишњег одбора Радикалне странке. Уочи избора за Сабор новембра 1901. године,
Радикална странка је 14. новембра одржала у Руми конференцију и одредила своје кандидате, др Ж. Миладиновић је
био кандидат странке за Хртковачки изборни срез. Странка на овим изборима није остварила успех, много више успеха имала је на изборима за парохијске скупштине и за Српско народно – црквени сабор. Наредне, 1902. године радикали су уочи избора за Српски народно – црквени сабор организовали скуп бирача за румски срез (на коме је присуствовало око 300 лица). Међу кандидатима странке за Румски изборни срез био је др Ж. Миладиновић, на скупу је говорио
о правцу свог будућег рада у Сабору.
У тадашњој широј јавности, др Миладиновић је остао упамћен по својој борби у току тзв. Велеиздајничког
процеса 1909. године. Био је то један од најбурнијих политичких догађаја почетком двадесетог века на овим просторима. Започео је половином јануара 1909. године, када је подигнута оптужница против 53 Србина „велеиздајника“.
Између осталог намера власти је била да тиме поништи изборну победу коалиције и одложи заседање Сабора. Због
недостатка доказа већина оптужених је била ослобођена, а аболицијом 1911. године и они који су осуђени су пуштени
из затвора. Др Миладиновић је отишао у Загреб као бранилац оптужених у овом процесу. Тек по доласку у Загреб сазнао је да се налази на листи осумњичених за велеиздају и сам се јавио у истржни затвор. Нашао се пред војним судом,
под оптужбом да је врбовао добровољце за Србију и тамо слао оружје и муницију. Провео је шест месеци у затвору,
прилике у тамници су биле тешке. Смештен је заједно са криминалцима, а провео је неко време у самици (након три
дана штрајка глађу добио је упалу вилице). У процесу против др Ж. Миладиновића, саслушано је укупно 60 сведока.
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Наводећи сведоке оптужбе лист Радикал осликава и њихов карактер непоузданих особа. Ослобођен је оптужбе и пуштен кући. У Руми му је приређен величанствен дочек. На железничкој станици међу мноштвом Румљана били су и
становници околних села, соколи, тамбураши и Певачко друштво. Адвокат Добричић је одржао говор, међутим било је
и другачијих мишљења о случају др Ж. Миладиновића. Лист „Дојче фолксблат“ је тих дана у тексту под насловом
„Шпијунска афера“ у негативној конотацији писао о његовој улози у „велеиздаји“. Оваква реаговања довела су до
погоршања српско – немачких односа у Руми. Од тада се појачавају притисци власти, усмерене према свему што је
имало српски национални карактер (предзнак). Одмах по избијању Првог светског рата (пошто је Аустроугарска напала Србију), др Миладиновић је ухапшен и сво време рата био је у интернацији, у Њиређхази у Мађарској. За то време у
његовој канцеларији становао је један мађарски официр. Он је стицајем околности имао извесну улогу у спашавању
бисте са споменика Змај Јови Јовановићу у Руми. Споменик је порушен а Змајева биста је однета у непознатом правцу.
Супруга др Миладиновића, Милена, успела је преко овог официра да сазна где се биста налази и у највећој тајности
дође до ње. Током целог рата брижно ју је скривала у својој кући.
Када је српска војска 6. новембра 1918. године ушла у Руму, грађанство ју је најодушевљеније поздравило, а др
Жарко Миладиновић је одржао говор. Он је тада био председник румског Народног већа – тела које је преузело управу
над градом. Једна од акција овог већа била је организација Великог збора Сремаца у Руми. Одржавање Великог збора
изасланика народних већа из стотине места широм Срема, био је важан корак ка остварењу вишевековне тежње српског
народа са ових простора, уједињењу са матицом Србијом. Збор је одржан у кући др Ж. Миладиновића 24. новембра 1918.
године.
На свим скупштинским изборима до 1925. године, др Миладиновић је редовно пoбеђивао у Руми и околини.
После ослобођења његови говори у Народном представништву у Београду имали су значајан одјек, а нарочито је запамћен говор у одбрану Баната на који је претендовала Румунија. Организовао је протесни Збор 15. фебруара 1920. године против италијанских претензија на јужнословенске крајеве, и том приликом одржао запажен говор. Др Миладиновић је 24. децембра 1921. године именован за министра пошта и телеграфа у Краљевини СХС, што је обављао и
током 1922. године. Био је члан Главног одбора радикалне странке у Београду. Био је признат аутор стручних текстова
из области права и публициста, сарађивао је у многим стручним листовима. Његова најзначајнија дела су: Тумач повластица и привилегија закона, уредаба и других наредаба Српске народно – црквене автономије у Угарској, Хрватској, Славонији, затим Нови Црногорски законик, Политички свет, Права о Пчели, Врховни надзор, Стечена права.
Покренуо је лист „Самозаконија“ 1897. године а од 1907. године је издавао лист „Радикал“ и „Српска домаја“. На његов предлог је панчевачки штампар Ђорђе Петровић 1902. године основао штампарију у Руми, као центру политичког
живота Срема и ту су штампане многе публикације Срба у Срему. Више пута је др Ж. Миладиновић биран за старешину Српског сокола у Руми, иницијатор је многих националних манифестација, као и промене старих и ограничавајућих „Правила“ Прве српске занатлијске задруге у Руми. Након његове смрти, румски новинар Димитрије Спајић
констатовао је како нема више оних манифестација које је знао да приреди само национални вођа др Миладиновић.
Преминуо је 25. јула 1926. године у Београду. О његовом великом угледу у српској јавности говори и податак да
су тих дана у „Политици“ објављене три вести о овом догађају. Објављена је његова опширна биографија у којој су истакнуте све његове заслуге у борби за српско национално ослобођење и уједињење. У Саборној цркви је одржано опело за др Жарка Миладиновића, уз присуство председника владе Узуновића, министара и посланика. Свечано је сахрањен у Руми, која је као и цео Срем ожалила свог великна. Поред бројних високих личности из Београда, било је и много делегација из Срема и Војводине. Тестаментом од 10. августа 1920. године, своју непокретну имовину оставио је
српским установама у Руми са жељом да се оснује Српски дом. Извршиоци његове последње воље продали су наслеђене некретнине и купили Властелинску зграду у центру Руме где су смештене све српске установе. Данас као успомена на живот и рад др Жарка Миладиновића у Руми постоји биста на његовом надгробном споменику, споменик у природној величини на платоу испред градске поште и село Жарковац, надомак Руме, названо по њему. Иницијативом Завичајног музеја Рума 1994. године, постављена је спомен плоча на кући др Жарка Миладиновића.
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Из рецензије
Завршетак Великог рата, прелазак српске војске у крајеве северно од Саве и Дунава и догађаји везани за стварање нове државе који су потом уследили од великог значаја су за националну историју. Настанку државе СХС, у коју
ће ући територија данашње Војводине, претходили су догађаји који су широј јавности недовољно познати, те је стогодишњица која се ове године обелажава послужила као добар повод за њихову презентацију и извлачење из заборава. У
овом правцу усмерена је изложба „ВЕЛИКИ РАТ – ОСЛОБОЂЕЊЕ И ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ“ Завичајног музеја Рума,
као и каталог који је прати.
Аутор Снежана Јанковић у више засебних целина, односно сегмената представља ову тему промовишући националну прошлост. У општим цртама презентује узроке и повод рата, а потом Србију у рату и на крају завршетак рата. У последњем сегменту, завршетку рата, описују се судбоносни догађаји који су се одвијали током новембра 1918.
године на територији данашње Војводине: долазак српске војске, стварање услова за прикључење Србији, Велика народна скупштина у Новом Саду и Румски збор. Изложба и каталог документују поменуте догађаје и приказују их илустративно, а то је најбољи начин да се тема којом се баве, изложи осим стручној и широј заинтересованој јавности.
Третирање, односно обрада поглавља националне историје на овај начин, од изузетног је значаја за едукацију школске
деце. Она су добила могућност да у простору изложбене поставке упознају историјско наслеђе истовремено добијајући лекције из националне историје путем каталога.
Каталог изложбе презентујући предметну област поред опште познатих историјских чињеница доноси и информације које су мање познате. У архивима Београда и Загреба аутор налази изворну грађу и публикује је на задовољство истраживача који су овај део наше недавне историје сазнавали посредно, путем новинских чланака или од
потомака актера минулих догађаја.
Др Мирко Пековић, музејски саветник
Војни музеј у Београду
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