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ПРЕДГОВОР

Дванаеста књига у едицији Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини 

односи се на масовне злочине које је у Срему починио Антон Бауер са својим сарад-

ницима: домаћим Немцима, припадницима оружане силе Трећег Рајха, усташама и 

усташким установама (Преким судом, логорима, усташком војницом) у Независној 

Држави Хрватској. Антон Бауер дели „славу“ са Виктором Томићем, чије је име и 

презиме, као и Бауерово,  ушло у наслов једног од елабората Покрајинске комисије 

за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини, односно у оку-

пираном и Независној Држави Хрватској додељеном Срему. Томићеви злочиначки 

„подвизи“ описани су у елаборату „Акција Виктора Томића и Покретни преки суд 

у Срему 1942’’, који смо публиковали у другој књизи ове едиције 2010. године. Сада 

публикујемо елаборат посвећен Бауеровим злочиначким „подвизима“.

За разлику од Виктора Томића, чију „акцију“ у Срему у другој половини лета 

1942. карактерише интензитет злочиначке делатности, са најмање 6.000 жртава, 

због чегаа су и представници Трећег Рајха, делегирни као заступници Вермахта у 

НДХ, приговарали Анти Павелићу као „главару НДХ“, како га је називао загребач-

ки надбискуп Алојзије Степинац; злочиначку делатност Антона Бауера карактерише 

континуитет, од почетка рата па до ослобођења Срема, са преко 2.000 жртава са 

смртним исходом и 20.000 жртава оштећених на разне начине.

Анкетна комисија за Срем, која је као и друге две Комисије, за Банат и за Бач-

ку и Барању, прикупљала доказе о масовним злочинима, извршиоцима и жртвама, 

сврстала је масовне злочине Антона Бауера и његових сарадника у VI групу масов-

них злочина. Елаборат је сачињен на основу рада месних, општинских, среских и 

окружних повереништава Анкетне комисије за Срем. Референт за овај елаборат био 

је Богољуб Недељковић. Поред њега, своје потписе на примљени елаборат од стра-

не Покрајинске комисије ставили су Милорад Балаћ, секретар и Андрија Карделис, 

председник Покрајинске комисије 19. марта 1947. године.



Елаборат је примљен од стране Покрајинске комисије 23. априла 1947. године 

и додељен му је инвентарни број 15458. Елаборат се чува у Збирци историјских до-

кумената Музеја Војводине.

У односу на друге елаборате, ово је један од каснијих, јер су се елаборати за 

друге групе масовних злочина припремали брже, већином током 1945. и 1946. годи-

не. Значи, требало је времена да се истраже масовни злочини које је починио Антон 

Бауер и његови сарадници, јер су његови злочини обухватили огроман број лица, 

породица и насеља кроз дужи временски период. О томе сведочи и публикација под 

насловом Злочини окупатора 1941–1944 у Срему из 1946. која је објављена у едицији 

Злочини окупатора у Војводини 1941–1944 као књига 2 – свеска 1.

Поред већ објављене књиге 1 поменуте едиције под насловом Злочини окупа-

тора у Бачкој и Барањи објављена је само прва свеска за Срем, док најављене књиге 

3 и 4 (Злочини окупатора у Банату и Злочини окупатора у Срему – свеска 2) нису 

публиковане.

Претпостављамо да су разлози за прекид публиковања ових првокласних исто-

ријских извора садржани у прокламованом „братсву и јединству свих народа и на-

родности“ које би они наводно могли нарушити.

У припреми елабората за штампу помогли су ми Татјана Вучићевић, која је 

унела текст у рачунар, Дејан Болорин, кустос, који је одабрао фотографије из Збир-

ке фотографија Музеја Војводине, Александар Козлица, који је графички обликовао 

књигу и рецензенти, проф. др А. Касаш и проф. др С. Бјелица, који су својим савети-

ма и подршком дали велики допринос да истрајем у приређивачком послу.

Захвалност дугујем Градској управи за културу Новог Сада и Покрајинском се-

кретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама без чије 

финансијске подршке ове књиге неби ни било.

Разуме се, приређивач је одговоран за веродостојност објављене архивске грађе.

Д. Његован







МАСОВНИ ЗЛОЧИНИ КОЈЕ ЈЕ ПОЧИНИО

АНТОН БАУЕР
И ЊЕГОВИ САРАДНИЦИ
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У В О Д

 

 Немачка национал-социјалистичка пропаганда и у Срему као и осталим дело-
вима Југославије деловала је кроз Културбунд. Под окриљем ове, на око просветне 
установе, организоване су групе и скупине, које врше кроз разна гимнастичка и ва-
трогасна друштва у редовима немачке омладине предвојничку па и војничку изобра-
збу. Под видом одгојних и хуманих увежбавања – припремала се из редова домаћих 
Немаца будуће немачке окупаторске полиције и Гестапо у Срему. Готово је редовна 
појава, да су се ватрогасна друштва формирала у местима са немачким становни-
штвом. Исто тако у местима са настањеном немачком мањином стварана су гимна-
стичка друштва, па певачка и излетничка друштва.
 Са друге стране основане су разне задруге, које су биле кредитне, потрошачке, 
произвођачке и набављачке. Све су те задруге биле учлањене у немачки задружни 
савез „Аграрија“ у Новом Саду. А сама „Аграрија“ била је као и Културбунд само 
средство за обману нашег народа и тадашњих власти.
 Преко кредитних задруга, које су дошле као замена пропалих немачких коло-
низаторских банака, вршено је кредитирање немачке привреде, а преко набављачких 
и произвођачких задруга извршена је јавно привредна аутономија домаћих Немаца 
и њихова привредна произвођачка и потрошачка делатност укључила се у привредни 
систем Рајха.
 Своје пољопривредне производе из земљорадње и сточарства Немци су злоу-
потребљавајући благодати задружног закона, извозили по повлаштеним ставовима и 
без [посредника] у Рајх. У Рајху су те произвођачке задруге као продавци а набављач-
ке задруге као купци оберучке дочекиване, јер је кроз ову привредну везу снабдевено 
и кредитно задругарство јефтиним кредитима - а све заједно чинило је систем наци-
стичког деловања и отварало широке могућности национал-социјалистичкој пропа-
ганди на југоистоку.
 То је „Аграрија“ од Немаца својих чланова задругара откупљивала земљорад-
ничке производе по примамљивим условима и ценама вишим него дневно, прода-

вали алатке и друге индустријске производе испод дневних цена и окупљала тако 
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Покрајинска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Војводини

и последње немачке домаћинство у своје коло - дотле је Културбунд сврставао сву 

омладину прво у привредно просветне и хумане, а касније отворено у нацистичке 

организације.

 Хитлер Југенд се увежбавао  дечијим гимнастичким друштвима, Фрауферајн 

у добротворним женским друштвима, Маншафт у ватрогасним друштвима итд. Хи-

млеровску, гестаповску и обавештајну школу свршили су само појединци на посеб-

ним курсевима „тракториста“ у Рајху. Ти појединци су се из Рајха враћали са уна-

пред одређеним задацима да као организатори и водеће личности приме маншафт и 

друге већ организоване и увежбане групе. 

 Тако су још пре рата организоване и увежбане немачко полицијске јединице у 

ватрогасним друштвима, у маншафту, Културбунда и у гимнастичким друштвима 

домаћих Немаца. Чим је настао слом бивше југословенске војске, наш народ у Сре-

му био је окупиран од ових Немаца - издајника подржаних од немачке окупационе 

војске.

 Кроз друштвени живот у Културбунду и привредну делатност преко Аграрије 

пошло је за руком домаћим Немцима у Срему да последњих година пред рат 1941. 

године организују готово све Немце, па и оне који су се већ били однародили и пре-

стали да говоре немачким језиком.

 Такав успех немачко - нацистичко вођство у Срему постигло је и ради тога што 

је велико-немачка пропаганда вешто искоришћавала победе у Чешкој, Пољској, Дан-

ској, Холандији, Белгији, па победе у Француској и Норвешкој. Те неочекиване и 

брзе победе заслепиле су Немце у целом свету па и ове у Срему.

 Пароле о немачком животном простору, о великом немачком Рајху у који би 

био укључен и Срем као део Донаушвабенленда, обећања да ће у Срему сваки и нај-

сиромашнији добити најмање 50 ланаца земље са припадајућим зградама и ради-

лом, а да ће староседеоци Срби и Хрвати бити расељени - толико је потамнила ум 

сремских Немаца, да су они одједном постали издајници своје отаџбине Југославије, 

у којој су се родили и у којој су имали завидан економски и културни положај. При-

шли су отворено идејно и економски на страну Велико-немачког Рајха. Целокупно 

своје држање, деловање и уплив у Југославији, употребили су да Југославију разрију, 

деморалишу и увуку прво у економски, а затим у политички блок Осовине.

 Свој политички, економски и културни положај у Срему - Немци су називали 

робовањем, отворено тражили заштиту и слободу од Велико-немачког Рајха, док су у 

ствари овде већ били створили државу у држави.

 Ти Немци рођени у Срему, држављани и припадници Југославије не само да су 

се овде осећали, као држављани друге државе, него су и отворено то испољавали. И 

још више почели су са отвореном нацистичком пропагандом. На наш народ, на Србе 
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и Хрвате стали су да гледају са висине, као припадници „Херенфолка“, да омалова-

жавају, да вређају и да изазивају. Као петоколонаши  повезали су се са обавештајном 

немачком службом у Рајху и као појединци и групе вршили су одавде обавештајну 

службу за рачун једне стране државе.

 Овај издајнички рад Немаца у Срему, није био само велеиздаја на штету своје  

отаџбине, него је био и шпијунажа за корист друге државе, и још више, легло изми-

шљотина и смишљених провокација, које су имале да оправдају пред светском јавно-

шћу Хитлеров мучки напад и поробљавање Југославије.

 Ту своју ниску и подлу работу сремски Немци су изнели и пред светску јавност 

после 27. марта 1941. године. Када је тога дана кроз „београдски пуч“ проговорила 

савест и част нашег народа и када су тако сви напори Немаца за физичко и духов-

но поробљавање Југославије пропали - онда је изненађено нацистичко вођство тре-

бало пред светском јавношћу да оправда свој напад на Југославију. Времена није 

било и требало је радити брзо. Рајх је за ово употребио домаће Немце у Југославији. 

Тада су немачке радио станице отвориле систематску кампању против Југославије 

и сервирале светској јавности низ конкретних али и лажних извештаја о прогонима, 

мучењима, па и убијањима Немаца у Југославији. Немачки радио „Донау“ јављао 

је тих дана, да су у Бачкој Паланци попаљене куће и намештај неколицне Немаца, 

само зато што су били добри Немци. Затим је сутра-дан тај исти радио јавио, да су у 

Илоку - у Срему убијена три Немца из вођства немачких организација у Илоку итд... 

Све нове и нове измишљотине - све нове и нове лажи о прогонима домаћих Немаца 

у Југославији.

 Целокупна хитлеровска штампа, као и нацистичка радио служба у целом свету 

отворила је тих дана бесомучну кампању против Југославије, због прогона немачке 

националне мањине у Југославији. Почето је са отвореним претњама, док иза неко-

лико дана, није мучки нападнут Београд као почетак Хитлеровог поробљавања Југо-

славије.

 Подлогу за ову клеветничку кампању против Југославије дали су домаћи Нем-

ци. Сремски Немци су из својих шпијунских издајничких центара у Срему слали 

лажне и измишљене вести о прогонима и убијањима југословенске немачке мањине.

 Тако су са своје тајне радио- станице јавили да су југословенске власти, у општем 

прогону Немаца, убиле три Немца из вођства немачког културног покрета у Илоку. 

Радио „Донау“, као и остала нацистичка обавештајна служба пренела је ову вест. Ме-

ђутим и у Илоку су се Немци посакривали, нису се одазвали позиву у југословенску 

војску и постали су војни бегунци. И баш ти бегунци из вођства Културбунда у Илоку 

стварају немачку полицију за срезове Илок, Шид, Винковце и Вуковар. Снабдевени 

су округлим печатом са немачким орлом у средини и бројем „Фелдпостнумере“ - а 
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ФЕРДИНАНД КНИЗЛ облачи као командант ове јединице униформу немачког ма-

јора. А то исто вођство Културбунда у Илоку и вођство немачке полиције за четири 

западна среза у Срему за себе је јавило и „Донау“ пренео, да су их југословенске вла-

сти поубијале. 

 Ову страховиту велеиздају Немци су нам у Срему јавно показали оних дана, 

када су још наше редовне власти постојале, док још Југославија није капитулирала и 

док су још немачке трупе прелазиле код Барча југословенску границу и биле негде у 

Подравини.

 Како је било у западном Срему, тако је исто и у источним срезовима Срема 

образована исто тако пре уласка немачких окупационих трупа - немачка управа и 

немачка полиција са црним униформама из редова домаћих Немаца. Све те поли-

ције „Црнаца“ подложене су у прво време командантима немачких окупационих 

трупа. Домаћи Немци у Срему схватали су окупацију као своје ослобођење и поста-

нак „Донаушвабенланда“ о чему су толико сањали и о чему им је толико причано и 

обећавано.

 У Руми, у најбројнијем месту Немаца у Срему, цела градска полиција реорга-

низована је у чисто немачку полицију и остала центар немачке полицијске, односно 

гестаповске службе за цео Срем.

 На чело румске полиције дошао је до тада незапажен и повучен, скроман бив-

ши југословенски жандармеријски каплар са станице Рума - именом АНТОН БАУЕР.

 АНТОН БАУЕР је на око био човек питомог, благог и готово самарићанског 

лица. По природи бистар, лукав и довитљив, истицао се међу осталим жандармима 

на станици Рума као познаваоц тада забрањеног левичарског покрета - док је у ства-

ри био ђак Химлерове школе. За време бивше Југославије дошао је са службом, као 

жандармеријски каплар у Срем. Ту је међу отвореним, поштеним и искреним Срем-

цима убрзо упознао њихов начин живота, добре и лоше навике и обичаје, невоље и 

благодати сремског миљеа и ушао тако рећи у душу сремског сељака.

 У Руми која је тада била у Срему место са најбројнијом и најјачом групом дома-

ћих Немаца, па тако и водеће место немачког покрета у Срему и Бауер се одмах по-

везао са вођством Културбунда. И још у старој Југославији овај жандармеријски ка-

плар био је одређен за шефа полиције у Руми. А чим је Хитлер мучки напао Београд 

6. априла 1941. године овај Немац - издајник приводи сврси већ раније организовану 

и припремљену немачку полицију у Руми из раније ватрогасне страже, ранијих град-

ских полицајаца немачке народности и других Немаца.

 Та тако створена полиција на челу са БАУЕРОМ, чим је осетила да се прибли-

жују немачке редовне трупе, приграбила је власт у Руми и почела да разоружава 

мање групе југословенских војника, да отима ратну спрему, ћебад, одела и обућу. 
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Разоружане и пљачкане војнике Бауер је по своме нахођењу или пуштао или оста-

вљао  живе и као заробљенике предавао немачкој војсци. Да би очврснуо своје потчи-

њене нове полицајце, да би их окрвио и створио од њих садисте - џелате по принципу 

Химлерове школе и Бауер већ ових првих дана извршује низ злочина над разоружа-

ним југословенским официрима - ратним заробљеницима. Новајлије полицајци из 

редова домаћих Немаца - издајника руковођени Бауером, ушли су тако као џелати 

у пакао гестаповских мучилишта. Тих априлских дана 1941. године сремски Немци 

су засукали рукаве, замочили руке у крв невиних ратних заробљеника и од тога дана 

њихов човечији облик и разум, губи се, нестаје и бледи у све страшнијим, грознијим 

и свирепијим злочинима над незаштићеним сирочићима, сестрама и мајкама ши-

ром целог Срема.

 У понижавањима и шиканама, у мучењу и убијању проказаних Срба, Јевреја и 

Цигана - у отимању, уништавању и пљачки имовине обесправљеног нашег народа 

учествују сви домаћи сремски Немци. Ни мајка, ни родитељи, ни изнемогли старци, 

нико се живи из њихових редова не појави као комшија, као родитељ и човек, да опо-

мене, да посаветује, да жигоше или се огради од злочина какве свет још није видео, 

ни запамтио.

 Цео један народ и старо и младо, дигло се да уништи свако друго биће, да нао-

тима и опљачка сва земаљска добра, дојучерашњих својих суседа - староседеоца, да 

кроз злочине, крв и огањ дође до обећане земље.

 По истом начелу, истим методама и средствима широм целог Срема, баш исто 

онако како је Бауер у Руми острвио и за џелатску службу оспособљавао своје поли-

цајце, тако су исто и у другим местима чинили нацистички прваци - као ЈОЗЕФ МОР 

у Путинцима, КЕЛЕР у Инђији, ФИЛИП БАУЕР у Бечмену, ФЕРДИНАНД КНИЗЛ у 

Илоку итд.

 У свим местима са знатнијим бројем немачког становништва створене су не-

мачке полиције у црним униформама - Црнци, како их је наш народ називао. Та 

полиција је васпитавана по начелима химлерове школе и честим излетима у околна 

чисто српска села, вежбала се у пљачки, отимању, силовању, палењу и убијању неви-

ног становништва.

 Наш народ у прво време окупације обезглављен, пропао и сломљен није давао 

никаквог повода за ово, а није давао у прво време ни отпора изненађен и скамењен, 

јер није могао да замисли оволико дивљаштво и гадост јучерашњих дошљака - својих 

мирних суграђана и суседа.

 Под окриљем окупационих трупа, стварао се тако постепено цео систем немач-

ке сигурносне службе у Срему, док су усташке власти долазиле до изражаја у запад-

ном делу Срема, у претежно хрватским местима.
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 Тек иза 15. октобра 1941. године - иза разграничења Хрватске и Србије ситуа-

ција се мења. Хитлер са усташама је дао границе на Сави и Дунаву а привремено, за 

време док рат траје, одустало се од стварања „Донаушвабеланда“ и обећана граница 

иза Винковаца није успостављена, него је напротив укинуто и привредно подручје 

Срема а цео Срем са Земуном дошао у састав НДХ.

 Усташке власти запоседају цео Срем и примењују према Србима, Јеврејима и 

Циганима већ познате методе у Лици, Босни и Кордуну. Домаћи Немци добијају по-

себни повлашћени положај, али су ипак потиснути и неугодно изненађени.

 Но да их ипак некако задовоље и одушеве за рат, јер су тада почела и регруто-

вања некојих млађих годишта у СС добровољце, постављен је у Срему велики жупан 

- Немац са Немцима среским начелницима у већини места источног дела Срема, а 

у свима местима где живе Немци остала је и полицијска немачка служба на челу са 

румском полицијом, односно Антоном Бауером.

 Румска полиција је проширила деловање на цело подручје немачке сигурносне 

полиције у Срему. На месту јеврејске богомоље и на месту државних магацина у 

Руми, подигнути су логори и мучилишта. Припремљено је систематско упропашћи-

вање и уништавање народа у Срему - организоване су смишљене хајке на голоруки 

народ и прогони су почели.

 На челу овога стајао је Антон Бауер окружен са приличним бројем прекаљених 

убица и зликоваца.

 Тако је немачко политичко управно вођство и полицијска служба у Срему има-

ла до свршетка рата да замени Немцима њихову немачку државу у Подунављу, а 

зверства, крв и мучења, која ће вршити Бауер окупираће њихову сву пажњу и ствара-

ти ратоборно расположење.

 Страховита драма у напону свог развитка у свету оставља најупечатљивије при-

мере ужаса и несреће у мученичком Срему. Обесправљени напуштени народ, ухва-

ћен у унакрсну ватру домаћих Немаца и усташа, изложен је у прво време понижа-

вању и увредама најразличитијих врста - гоњен је на понижавајуће радове, пљачкан, 

пљуван, батињан и мучен. Сва његова имовина, његова поља, виногради, пашњаци 

- његови храниоци, коњи и волови, његово стадо и чопори - све оно са чим је он рас-

тао, устајао и легао - све то одједном није више његово. То му је отето, одведено или 

уништено. Но све је то било бледи почетак зла и несреће, која је имала да дође.

 Народ се повукао, ћутао и давао невероватно много и све, осећајући да ће прав-

да победити и стићи а да је овај период страдања кратак и пролазан. Но горка чаша 

искушења тек је додирнута.

 Немци и усташе се надмећу, који ће у свирепостима и злочинима, и уништава-

њима више дати. По унапред спремљеном програму удара се на најосетљивије место 
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српског народа у Срему. Затвара се, забрањује и прогони православна црква и вера 

прадеводска. Удара се на оно што је Сремцу најсветије - на дом, на част и породицу, 

на оно што је кроз све ужасе, кроз векове љубоморно чувао и очувао и потомству у 

аманет остављао. Бауер и његово друштво упадају редовно изненада са свих страна у 

село. Село је блокирано са свих страна и приступи и излази запоседнути су митраље-

зима и машинским оружјем, а у само село упада не дивља хорда средњевековних ја-

ничара да огњем и мачем сече, пали и уништава.. Упада нова савремена банда нових 

јањичара наоружана најстрашнијим експлозивом и аутоматима, што их је човечији 

ум у савременој техници дао - бацач бомби, мина, тешки и лаки митраљези, све у 

исти час и са свих страна буде иза сна мирно село, вредне ратаре и невину дечицу. 

Изненада ноћу када се све одмара од дневног рада, гробни ноћни мир проламају 

страшне детонације и пуцњи. Као почетак давно претсказаног судњег часа у коме 

ће пропасти цео свет, све је обавијено у дим и огањ; од страшних и непрестаних 

детонација и експлозија не чују се јауци, вапаји и клетве.  Некоји хладнокрвнији се 

у последњем часу пред смрт грле и опраштају се са својим најближим. Но код свих 

навала и преоптерећеност живчаног система је толика, да после првих тренутака 

изненађења у овом паклу све престаје и нестаје, осећаји се своде на једно исконско 

осећање живог бића - на очување живота и жеље да живи. Сви се сакривају, склањају 

и беже, деца се губе од својих мајки, једни гину, други су рањени а трећи скривени не 

смеју да им помогну да и они не настрадају.

 Јер, звер заклоњена најстрашнијим оружјем навалила је да убија, пали, руши, 

силује и отима. Голорука браћа наваљују да спасавају част сестре, а гину на очиглед 

родитеља.

 Једне су Немци - Црнци нашли скривене па их муче, туку и живе секу, да про-

кажу склоништа осталих. Други скривени ту, недалеко на дохват руке, чују сваки 

ударац, сваки јаук, сваки јецај, сваки дамар и сваку реч и у секундима, као вечност 

дугим, осећају на своме телу сваки ударац, сав бол и трагедију својих мучених дру-

гова.

 За све живо у селу - и за људе и животиње настали су страшни часови. Све је 

закукало, пропиштало и зацвилило у последњим трзајима живота. Све оно и мушко 

и женско и старо и младо што није успело да побегне, или да се сакрије - све је то из-

мрцварено, крваво, исцепано, јадно и жалосно редовано Бауер са својим помагачима 

као стоку дотеривао у црквену порту и у цркву.

 Ту у тој цркви и порти, за коју су везане многе и многе детињске радости, у коју 

се по традицији деценијама долазило по речи утехе и из које се блажиле многе и 

многе несреће и жалости. У ту цркву је Бауер дотеривао народ не ради спасења, него 

на нове муке, да у њиховим верски васпитаним очима обесчасти оно што се сматра-
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ло свето и неприкосновено, да им на најдрастичнији начин протумачи нацистичко 

безбожничко веровање, да је Хитлер све и сва и једини Бог.

 А неверероватно свирепи и до лудила страшни били су злочини извршени од 

сремсих Немаца над мученичким нашим народом.

 Колац, кундак, жила и мотка само су увод у најобичнији почетак у многоврсна 

физика и душевна мучења. Патријархално друштвено поштење, осећај стида и част 

породице на најбруталнији начин бачено је овде у прашину. На очиглед родитеља 

и браће варвари силују и упропашћивају девојке. Синове, наду и понос породице 

кастрирају на зверски начин тако да им о мошнице завежу тешко камење, а онда се 

мученици овако спутани крећу док им жиле не попуцају, док не попадају без све-

сти, док не умукне тако крик бола и очаја младости на смрт осуђеног народа. Док 

младост овако мученички умире у физичким и душевним мукама - осрамоћене се-

стре, сломљена браћа, ојађене мајке, скамењени старци, све то морају својим очима 

да гледају, да угушују у себи сваки осећај протеста, клетве и бола, док им срце не 

препукне, или док их кама новог европског поретка не ућутка. Из овога душевног 

мучилишта излазили су само умно поремећени, који су врло често као самоубице 

завршавали на вешалима.

 Сатима и данима групе мученика остављене су да седе у непомичном ставу без 

хране, без воде, а са отвореним ранама дотле, докле тако нису постепено поумирали 

или од кундака сражара - чувара, ако су се хтели да покрену, или у распадању гноја-

вог натрулелога и расквашеног намученог тела. Пржење ногу на жеравици у пећима, 

забијање ексера под нокте руку и ногу, бушење стопала усијаним гвожђем, чупање 

бркова и обрва, сечење живот меса и засољавање рана - мучења какова свет није чуо 

ни запамтио била су стална и непрестана кроз сво време страшног терора сремских 

Немаца и њихових помагача усташа над обесправљеним нашим народом.

 Одвођење у логоре, на присилне радове у Немачку или друге земље била је слу-

чајност и велика срећа за појединца да се из овога пакла извуче.

 На згариштима и мучилиштима, на несрећама и гробовима обавијеним бескрај-

ним крицима ужаса напаћеног мученичкг нашег народа у Срему, ту где даноноћно 

лебди страшна клетва ојађених мајки, где ће се вечито чути врисак мученика и невино 

побијене деце наше - ту на сузама, јауцима и проклетству стварали су у огњу и крви 

сремски Немци своју обећану срећну и благословну земљу - Донаншвабенланд.

 Тако радећи Бауер и сремски Немци су успели да као џелати и разбојници стек-

ну потпуно поверење нацистичког и химлеровог вођства и Бауеру су као шефу поли-

ције у водећем немачком месту у Срем - у Руми и шефу немачке сигурносне службе 

у Срему стављали на расположење одреде редовних немачких трупа из тзв. Вермахта 

и СС трупа.




