Popis priloga

1.

Dopis Židovske bogoštovne općine iz Zagreba, s popisom
nih zatočenim osobama u logorima.

2.

Račun poduzeća

"Negro"

3.

Popis zatočenih

žena kojima su poslani paketi.

4.

Stranica iz dnevnika
Breslerom.

5.

Prva stranica izvještaja K. Bresiera o spašavanju
godine, s posvetom Diani Budisavljević.

6.

Putni nalog izdan D. Budisavljević
nja Rijeka.

7.

Potvrda Židovske bogoštovne
paketa u Lobor-grad.

8.

Dozvola Ravnateljstva ustaškog redarstva NDH,
savljević dopušta sakupljanje hrane za logore.

9.

Dopisnica

stvari potreb-

iz Zagreba.

D. Budisavljević

o njenom

prvom

susretu s prof.

kozaračke

djece 1942.

za posjet logorima Lobor-grad

općine o uplaćenim

Rade Vasiljević iz Lobor-grada,

troškovima

i Gor-

prijevoza

kojom se Diani Budi-

upućena D. Budisavljević.

10. Popis zatočenica

kojima su 12. veljače 1942. poslani paketi.

11. Pismo zatočenica

iz Gornje Rijeke Diani Budisavljević.

12. Popis djece koja su na proputovanju kroz Zagreb bila na brizi prihvatne
stanice Hrvatskog crvenog križa na Glavnom kolodvoru.
13. Potvrda zapovjednika logora Lobor-grad
ljević, koju je ona odvela u Zagreb.
14. Dopis Općinskom
ći Stake Popović.

poglavarstvu

15. Dopis upućen zapovjedniku
čenice.
16. Zapovjednik

o predaji 11 djece D. Budisav-

Šipovo kod Jajca u vezi s povratkom

ku-

logora u Gornjoj Rijeci o pošiljkama za zato-

logora Gornja Rijeka potvrđuje primitak paketa za zatočenice.

17. Dopis Općinskom

poglavarstvu

Brodac.

18. Dopis D. Budisavljević zapovjedniku logora Gornja Rijeka s molbom
se trima zatočenicama podijeli poslani novac.

da

19. Potvrda zapovjednika logora Gornja Rijeka o primitku novca za zatočenice.
20. Potvrda djevojaka smještenih u Zavodu za gluhonijeme

O

primitku novca.

Popis priloga

43. Račun poduzeća
44. Inventar

"Božidar Kušević"

iz Zagreba.

dječjeg doma na josipovcu.

45. Popis djece vraćene roditeljima
46. Pismo D. Budisavljević
"Dijete k majci".

preko Karitasa.

upućeno

Karitasu

s molbom

da se osnuje fond

47. Potvrda Karitasa o primitku 100.000 kuna koje je "Akcija D. Budisavljević" uplatila za fond "Dijete k majci".
48. Popis djece mlađe od šest godina, načinjen na osnovi podataka
sportnih lista.
49. Dopis Karitasa kojim zahvaljuje D. Budisavljević
kojoj se nalazi kartoteka djece.
50. Pisma iz njemačkih

sobi u

na josipovcu.

52. Izvještaj o djeci smještenoj

54. Obavijest

na dodijeljenoj

logora u kojima roditelji pitaju za svoju djecu.

51. Popis djece smještene

53. Pismo Ane Predović

iz tran-

u zagrebačke

o djeci preuzetoj

o djeci koloniziranoj

obitelji.

na skrb.

u Goli.

55. Popis djece koju je Karitas poslao u župu Posavski Bregi.
56. Popis traženih osoba izrađen na osnovi upita iz Njemačke.
57. Otisnut tekst s pečata, kojim su označavani odgovori
mačke i cedulje koje su dijeljene na kolodvoru.

na upite iz Nje-

58. Broj djece čiji su podaci u kolovozu 1943. prepisani u kartoteku D. Budisavljević iz popisa Zavoda za gluhonijeme.
59. Popis djece mlađe od sedam godina u Zavodu za gluhonijeme
tnim brojem.
60. Popis zatočenika
mati pakete.
61. Dopis Crvenog

u jasenovcu

i Staroj Gradiški, kojima je dopušteno

pri-

križa kojim se traže obavijesti o djeci.

62. Popis djece majki smještenih
iz Njemačke.
63. Potvrda Udruge hrvatskih
pripomoći Kolijevci.
64. Pismo župnika iz Hrvatske
pravoslavnoj djeci.
65. Predračun

s transpor-

Međunarodnog

6. kolovoza u logor u Zagrebu na povratku
učiteljica u Zagrebu
Dubice

o primitku

kojim traži obavijesti

50.000 kuna
o odvedenoj

crvenog križa iz Ženeve za mlijeko.

