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BEVEZETI  

Többs'zöг 5веn történelmi jelentö в égü évfordu±ohoz 
értönk: hazánk népeivel együtt Kommunista Sz бvetségünk. 
Kommunista Ifjúsági Szövetségünk és Szakszervezeti Sz őуet 
вбgünk, a magyar néppel együtt pedig Tanácsmagyarország 
megalakulásának félévszázados évfordulóját UnnepeijUk. 

Két emberđltö távlatából tekintünk vissza arra 
az útra, amelyet megtettünk és kegyelettel emlékezünk a-

zokra, kik el ő ttünk utat törtek, a kommunista mozgalom pi 
onirjaira, valamint azokra, kik velünk vállvetve küzdöt-

tek, de ma már nincsennek sorainkban; ismert és névtelen 

hőseinkre, fiatalokra és öregekre, magyarokra és délszlá-
vokra, elvtársakra és elvtársn őkre... 

E történelmi évfordulók emlékét, a megemlékezés 

nemzetközi, országos és helyi relációinak egybevetését hi  

vatott szolgálni e fűzetünk. 

X X X  

Az októberi forradalmat, T аnácsmegyarország fenn 
állását és Jugoszlávia Kommunista Pártjának megalakulását 

követő  évtizedben városunk munkásmozgalma el ő bb új tarta-
lommal gazdagodott - a szociáldemokraták mellett megjeleni  
nek a kommunisták - majd egy magasabb min őséggé, forradal 
mi munkásmozgalommá fejl ődött át - amikor a kommunisták 
nették át a szociáldemokratáktól annak irányit ás át. 

Nehéz, viszontags.ágos, sok türelmet és áldozatot 
igénylđ  politikai szervez őmunka kellett ehhez. 

A huszas évek elején az egyszer ű  сfrúterrae i:S 	a 

kisparaszti, kispolgári létformák még nem voltak teljesen 
elveszett illúziók a zentai agrárprol с:tr• vagy a kisipar ~ 

bérmunkás számára. A háború végén kiélez ődött o вztál Уе-  -  
lentét lassan csillapodott s a királyi agгáхrefor~ о ,G~ j ~ ' . 
kozód б  elnemzetlenitéssel mindinkább nemzeti e1Y 8 Пгd Т 4 
torzult. A rendőrterror - már csak azért is, mert sáp t, 



kodó burzsoázia a város lakosságának túlnyomó többségét 

államhűв ég szempontjából teljesen megbizhatatlannak tar-
totta - fokoz бdott. Ily körülmények között a kommunista 
eszmék hirdetése , elvtársak megnyerése , oktatása és be-

ѕzervezéвe - azaz a forradalmi munkáspárt magvainak elve 
tése - nem volt könnyű  feladat. 

A kommunista eszmék a Szovjetoroszorаzágból haza 
tért volt hadifoglyok, a Tanácвmagyarországról átszivárgó 
magyar vörö нkatonák és emigránsok révén "szivárogtak be". 
Családi és baráti körben, в zаktársak köz đtt folyt ez a 
szervezetlen, a szimatoló rendörhat б ságok számára felfed-
hetetlen agitáció. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megválasz 
tósa előtt már nyilt agitáci бΡra is sor került: az újvidé-
ki KBrzeti Pártbizottság Boško Tati ć  révén választási röp 
iratot és plakátot terjesztett. A hat бе ágok minden eszköz 
zel felléptek a fokozódó kommunista propaganda ellen: be 

börtönzéвв el, meghurcoltatással, kitoloncoltatással, in-
ternálással. A terror fokoz бdott 1921-ben; az "Obznana" 
kiadása után a szakszervezeteket feloszlatták, a szociál-

demokrata vezet őket is szakadatlanul zaklatták:"elég volt, 
hogy az ember a száját kinyissa, már is ráütötték a kommu 
nizmus, a bolsevizmus bélyegét". Csak 1922-ben csillapo-

dott valamelyest a hatalmi éberség, ami lehetővé tette a 
szakszervezetek újbóli szervezését. A szervezkedés javuló 

feltételei között előbb a legloyáli ѕabb magántisztviselők 
és kereskedők csoportja alakul meg, majd a balosabb és ra 
dikálisabb föld-, fa-, bőr- és a centrumot jelent ő  szabó- 
és épitö szakcsoportok újulnak meg. A szakszervezeti szer 

vezkedés jobb feltételei köz đ tt kiélez ődött és elmélyült 
az ellentét a szervezked đ  "vörösök" és a vezetöpozici б i-
kat féltő  "sárgák" között. k vőrösđk rövidesen vezetö нze-
rephez jutottak a legtömegesebb szakszervezeti csoportok-

ban - a földmunkások, a b őrmunkások és a famunkások szer-
vezetében. I)omány János és Isidor Nešić  közben személye а  
kapcsolatot teremtettek a szabadkai Helyi Pártbizottság-
gal és 1924 őszén megalakitották Jugoszlávia Kommunista 
Pártja zentai szervezetét. iv g ebben az évben a Szakmakö-

zi Bizottság irányitása is teljesen a vörösök, a kommunis 
ták kezébe került. 



Ot éves id'dszak kđvetkezett ezután - 1924 	és 
1929 kz5tt - amelyben a Párt helyi szervezete tagszámban 
megerös иΡd иΡtt,szervezetileg kiépült és forradalmi tevékeny 
Bége egyre teljesebben kibontakozott. Ebben az id иΡ szakban 
VEGLEGESEN A KOIvЉIІЛП STA PART VETTE kT ZENTA МUNKAS!OZGAL-

MÁNAK IRÁNYITáSАT és megsemmisithetetlen alapokat terem-
tett a forradalmi niыnkásmo ~galom továbbfejlesztéséhez:bér 
mozgalmak, sztrájkok, május elsejék, szolidaritási akciók, 

széles politikai, kulturális és sporttevékenység иΡtvözte 
egybe Zenta munkásságát a proletár internacionalizmus kim 

munista elve alapján. A Párt ifjúsági sejtet majd Bizott-

ságot alakit, behatol a munkásság minden rétegébe, utat 
t иΡ r Tornyos-Kevin, Csantavéren, Topolya, Ada, Kanizsa és 
Ca бka felé terebélyesedik; a Szakszervezeti Tanács - ak-
kor Szakmak иΡzi Bizottságnak is nevezték - mellett sajtóbi 
zottѕág alakul a "Szervezett iviunkás" tájékoztatására és 
terjesztésére; a községi képviselöválasztásokon 	мunkб.s 
Paraszt Sz иΡvetség listáján képviselöket jelöl kik 	fиΡ lé.- 
nyes gyиΡzelmet aratnak; Kevin beszervezik az els ő  elvtárs 
n иΡket a Pártba - mindez annak az áldozatos, fáradságot és 
meghátrálás nem ismer иΡ szervezömцnkának eredménye,amelyet 
a Párt Helyi Bizottsága öt sejtre támaszkodva fejtett ki! 

A burzsoázia nem törte tovább az ellené irányuló 
szervezkedést. A hatalom eszk иΡzeivel lesujtott a munkás-
szervezetekre, legsúlyosabban a kommunistákra: 1928.öszé гі  
megkezdt5dtek a letartóztatások, kutatások, motozások.J иΡtt 
a pofon, a bot, a sz иΡgeѕdeszka, a börtön. A diktatúra 
szétzúzta Jugoszlávia Kommunista Pártjának helyi szerveze 

tét, de az elvetett magot a talajból ki nem téphette:1933 
ban a szervezkedés újbбl kezdetét veszi... 

X X X  

Amilyen gazdag és sokrétű  volt Zenta munkásmoz-
galma a huezas években, a fennmaradt levéltári források 
éppen olyan egyв ikúak és rendőri terminológiával torzi-
tottak. De még ha ezek a források is teljességükben fenn-
maradtak volna! 

5• 



A zentai Történelmi Levéltár megalakulása el őtt 
zúzdába került Zenta teljes fundusa . Ezzel a fundussal 

vesztek oda az 1918 - 1929 évi idő szakból a szakszerveze-
ti csoportok jegyz őkönyvei , a Szakmaközi Bizottság jegyz ő  
k2Snyvei , a Sajtóbizottság jegyzökö гіyve , kimutatások és je 

lentések , tagsági könyvek és fényképek - mindaz, ami a 

zent~i kommuni в ták tevékenységér ő l a legalaposabb és leg-
részletesebb tájékoztatást nyújthatta volna. 

Ami megmaradt , abból aligha lehet válogatni: 	a 
lényegei itt van , ebben a füzetben . 	 A közölt okmányok 
szerb vagy magyarnyelvű  eredetije a zentai Történelmi Le-
véltárban ( ZTL.) és a karlócai Tartományi Levéltárban(VTL) 

fellelhető . A nagybecskereki és a belgrádi f đispán bizal-
mas irataiból Divna Albulj szerkesztésében okmánytár je-

lent meg 1966-ban a Vajdasági Történelmi Levéltár kiadásé 
ban, melyre munkám elkészitésekor támaszkodtam ( cinre: Gra 

dja za istoriju radni čkog pokreta i KPJ u Vojvodini 1918-
1929). 

Három okmányt közlök az újvidéki Törvényszék i-

rattári anyagából , amelyekért kilenko Pali бnak , a Tartom_á 
nyi Történelmi Intézet munkásának mondok itt köszönetet. 

A közlésre kiválasztott 38 forrás illetve elvét-

ve forrásrészlet között két jegyzök őnyvi kivonat, három 
levél , két röpcédula és huszonkilenc hatósági ügyirat -  

је l еntёѕ , átirat , kđrđzvény , rendelet - találhat б . A sza-
bott terjedelem miatt eltekintettem a korabeli munkás és 
polgári sajt б  vonatkoztathat б  agyagának közlését ől, eset-
leg a jegyzetekben utaltam rájuk . A közölt okmányok tú1-
nyomб  részét cirilbetüs szerb eredetiből forditottam s e-
közben igyekeztem a magyar nyelv megfelel ő  hivatalos ter-
minológiájával élni, azzal a különbjéggel , hogy a hivata-
los feleket a'szövegben is megszemélyesitettem (On). 

Z e n t a , 1969 . március  15. 	 Dobos János 
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TŰZIFÁT, МUNKáT , KENYERET... 

- Zenta város Képviselötest цΡlete a forradalmi 
hangulat csillapitáѕára törekszik - 

Z e n t a, 1918 . november 15. 

A tárgysorozat 3. pontja alatt kitüz őtt ügy, "A 
háború befejezése folytán el őállott szUkségletek jóváha-
gyása a netán még teend 5 intézkedésekben határozathozatal 
esetleges rendkivUli intézkedések megtétele: 

Helmberger György föszámvevö felolvassa a gazdá-
szati bizottság határozati ~ javaslatát .Ezután elöadta,hogy 
a helybeli izraeliták hajlandók hirtelen egy millió koro-
nát adni . Hivassanak fel a gazdák , a kereskedők a mind-
azok , akik a háború alatt itthon maradtak és elönyőkhöz 
jutottak , hogy tehetség цΡkhđz képest adakozzanak.Felsorol- 

‚ hogy a házipénztár az alapokban a letétben mintegy 
900.000 .- korona felhasználható összeget kezel . Ehhez já-

rul a 380 . 000.- K .-b бl á116 kisegitö alap és a kincstár-
t бl e hónapra várható 450.000 .- korona megigért összeg. 

Indítványozza , hogy az eddigi segélyek további 
folyósitására fedezett gyűjtésére és felhasználására az 

eddigihez hasonló kiadások további utalványozására a k őz-
s бgi adó kivetése módozati megállapítására teljhatalmú bi 
zottság kцΡldessék ki és a képvisel 'átestцΡlet az eddigi ki-
adásokat már most hagyja jóvá. 

Mester Andor v. képviselő  felszálal , hogy a harc 
térről hazaérkez ők négy éven át harczoltak, szenvedtek, 
itt állak a tél el őtt nélkülözésnek kitéve és igazuk van, 
mikor a и emzetőrők ragaszkodnak a belügyminiazteri rende-
lettel 6 hóra megigért napi 30 K.-hoz. 

Kértünk pénzt a kormánytól , megígérték, de még 
nem érkezett meg. A nemzetör őknek , rokkantalrnak , бzvegyek, 

7. 



árvák részére biztositott napi 30 koronát az év végéig fi 

zethetjuk. - Pбtadb vetessék ki a vagyonadó és kül5nSsen 
a hadinyereség adó után. Ha leszállitanánk a nemzetöri fi 
zetést, biztositani kell az alacsony árakat, nem tUrhetö 

az árú uzsora. A hazatér őknek jogosult a kérések, hogy a 
ruházatukról és élelmezésükrđl gondoskodjanak. A város tán 
állban rekviráljon e végb$1 megfizetjUk, a nép kЂzőtt ki-
osztjuk. A mákosi erdőirtás 5 évé volt, azóta 3 millió ha 
szanbért hozott a kiirtott terflhet. 

Kormányrendelet élelem fel ѕzállitását rendeli eL 
Adjanak fát ahonnan a nagykészletek vannak. A párai fцz-
fák mintegy két-háromezer darab vágatta в sanak ki, a нze-
gény lakosoknak egy-egy fa adassék, akik kivágják. A fц-
tés korlátoztass čk. Magánházaknál egy szoba fűtése és a 
konyha ftlt'se elég. 

Helmberger Gу  гgy fö ѕzámvevi$ kijelenti, hogy a 
fentiek végrehajtáвára idtS kell, megállapitani, mennyi le 
gyep a kivetend đ  đs ѕzeg. Háromtagú bizottság küldessék ki 
teljhatalmú intézkedés végett. 

Mester- Andor a városi tanácsot bizná meg ezen 
kérdések megoldásával, kiegeszitve képzett katonákkal. A 
pénz a kđzđnнégnél kint van , a kőzónѕбg hivassék fel,hogy 
adja legalább kölesЂn a váгosnak. Inditványozza, hogy a 
hozandó határozat azonnal végrehajtassék és a birtokon ki 
vüli fellebbezhet ősége kimondassék. Mбdoѕ itja inditványát, 
hogy a tanács a nemzeti tanácsban kiktildótt 6 taggal egé-
szites вék ki. 

Braun Soma felszólal, hogy gyors ѕzállitás mel-
lett 50 vagon fát tud kieszközölni, ha a város a részére 
a megbizást megadja. 

- 	Papp Máté megjegyzi, hogy a fa aligha érkezik 

meg Zentára; akiknek készletük van rögtön adják el ő , đ  az 
övét felajánlja. 

Gráf ármin felszólal, hogy a nyár óta 	Zentára 
1.000.- vaggon fa érkezett ez évben. Megtudakolandó az ál 
lomáвfőntđktől, kik és mennyit kaptak tűzifát. Vannak ma-
gánházak, ahol kétszáz métermázsa fa van; 48 óra alatt 
500 vaggen fát is be lehet szedni.. 

8. 



Kerekes Frigyes dr. ielsz бlal , hogy a nemzetűri 
napidijak le ѕzállitásának szándékával szemben a nemzető-
rők elégedetlenkednek , kűvetelik a napi 30 koronát, saját 
szavuk szerint; ők arra esktidtek fel. A községi ad б  kive-
tése sok idt;be kerti, addig is a gazdákat, keresked ~ket 

kell felhinni , hogy előlegezzenek , xie kőz"gi ad бt ves-
sünk ki, hanem hadi kereseti adбt, progressziv mбdon. A 
bizottságban a rokkant katonák k őzd is be kell választor 
ni. Háromtagú fel вz бlamlási bizottság alakittas вék,az ügy 
védek kizárá"ával. 

Gregus András felsz бlal, hogy hajlékunk nincs. 
Van négy szoba is egy helyen, tanyákon is, itthon a város 
ban is sok Üres szoba  van.  Ennek igénybe vételével adjunk 
helyet a katonáknak. 

Papp Máté indítványozza, hogy az elhagyott birto 
kik zár alá vetessenek , mtveltessenek és felszerelései az 
elkall бdást бl megбvaв sanak. 

Mester Andor megjegyzi , hogy nemcsak as egyenes 
adб  alapján vetessék ki a pбtad б , hanem ktilőnősen a havi 
nyereség ad б  után. 

Kerekes Frigyes dr. nemzet őr parancsnok indítvá-
nyozza, hogy a bizottságba a nemzet őrség minden вzázadá-
b бl ktцde вsék ki egy ember. 

Keczeli Mészáros Ferencz dr. nem a maga, hanem 
nyolczvan tanul б  ifjú nevében sz бlal fel, mely egyedül 
van praede ѕtinálva, hogy a váro в  sorsár бl gondoskodjék. A 
három h бra terjedő  politikával célt nem érünk. Mi lesz de  
cember 31-e után ha a segélyek megsz űnnek? Ok nem ajándé-
kot kérnek, hanem munkaalkalmat követelnek, a szellemi 
proletariátus részére. A városban félben maradt és megol-

dásra váré munkák ki dolgoztassanak, foganatosittassanak. 
A tanyai vasút földmunkáját most el lehet végezni, a k đz-
korház kérdését is meg lehet oldani. Miért nem helyezik 
el az ifjuságot, ttzes вék ki a tisztujitást, a fizetés 
kérdését az általa felvetett kérdésekkel egyttt, már most 
tárgyalja a kűzgyцlés.Az ifjúság a munkát akarja, ha bol-
dogulásuk utját elzárják, lássák a k űvetkezményeit is. 

Mester Andor indítványozza, hogy mindazon á11á- 

9. 



sok, melyek üresek és ideiglenesen t8ltettek be,t đltesse- 
nek a haroztérrt5l hazaj đtt ifjusággal. A tanács 	lépjen 
kЂzbe a fő ispánnal, hogy a választást ѕ tlrgiSsen tttzzék ki. 

Az elnök a tett inditványokгa a névszerinti sza-
vazást elrendelte, mivel azonban a képvisel ő.-testtilet tag 
jaj induló félben ugy kivárták és kijelentették, hogy az 

alább leirt határozatba foglalt indítványokat névszerinti 

szavazással elfogadják anélkül, hogy kttl őn-ktil őn nyilat-
koznának, az elnök kijelenti, hogy a k ővetkező  véghatáro-
zat névszerinti szavazásul az ősszes jelenlévők hozzájá-
ruláѕával egyhangúlag hozatott. 

V Е GHAT Л ROZ AT 

A képvisel őtesttilet a háború befejezése 
kővetkeztében el őállott szükségleteket u-
talványozásokat jóváhagyja a további in-
tézkedések utalványozások és a jelen ható 
rozat el őkészítő  részében felvetett kérdé 
sek és megtett indítványok érdemleges e1- 
intézésére. a városi tanács tagjaiból a 
képviselő-testtilet által a helyi nemzeti 
tanácsba kiküldött hat tagból és a helyi 
nemzetőrség minden egyes szazadábbl a sza 
zadok által kijel őlelndő  egy-egy tagb бi 
á116 bizottságot teljhatalommal kikttldi 
és ezen véghatározat azonnali végrehajtá-
sát elrendeli és birtokon kivüli felleb-
bezhetőségét kimondja." (1). 

TI,Z. Zenta képvisel ő testtц  etének jegyzőkőnyve 1481/1918. 
jkvi sz. 

(1) Zenta levéltári snyaga 1918. október 10-t ől 1920. má-
jusáig teljes egészében elveszett: néhány jelentékte-
len okmányon kivttl - éѕ  a fent idézett jegyz ők~ny-
ven - semmi sem maradt fenn. 
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2. 

AZ ALISPAN R  NEVEZI KI A "NARODNI ODBOR" TAGJAIT 

- Zenta város Narodni Odbor-a megalakul és a ko-
rábbi Képviselőtestület hatáskőrében megkezdi munkáját -

Z e n t a, 1919. március 12. 

Felolvastatott Bács Bodrog vármegye és Zombor vá 

roe főispánjának a Narodni Odbor tagjainak kinevezésérő l, 
hatáskörének megszabályozásáról, albizottságok tagjainak 

kiküldésének elrendelésérS1 és a megalakulásról 1919. évi 
február 7. napján kelt 558  fđisp. 1919 számú következ ő  
szövegű  rendelete: 

"F©lyб  évi február h б  5-én a helyszinen tett szó 
beli rendelkezésem kiegészitésül közl őm megfelel5 további 
eljárás és az illet ők értesitéѕ e végett Polgármester 17г-
ral, hogy Zentára a képvisel ő  testület hatáskörével működ 
ni hivatott Narodni Odbor tagjaiul: 

Hevér Péter, Novoszel János, Boros Péter, Rudics Pá1,Tóth 
Miklós, Szabó Sándor, Csongrádi István, Pap József,Piszár 

Pál, Pfejffer István, Kiss Dezs đ , Iiolnár Szipán Vince,Csb 
ti János, Gbzon István, Rendk ő  Pál, Sétáló Lajos, Boros 
György, Andruskб  Pál, Benedek János, Fehér Antus Аndrás, 
Fodor Mihály, Romolya D'amőtör, Horti János, Kikirics Já-
nos, fule вter Andor, Papp +:áté, Papp Menyhért, Puskás Sáті-
dor, Temesvári Sándor, Rudics Ignác, Rudics János, Montá-
nyi János, Surányi György, Novák Albert, d г .Széchenyi Isit 
vőn, Kiss Simon, Hei ѕzler Gyurgyovánszki Ferenc, Нuezágh 
Nándor dr., Mester György dr., Tohácsi Pál, Vuits János, 

Vuits György, Prekajski Milos, Vuk•v András, Branovacski 
Branke, Branovacski István, Birclin Kaja, Peczarski Szláv_ 

ko, Pility István, Sztáity Sztévó, Pléstity Sánd©r, Pe-
cárszki Kuzmann, Kraguj Sztévó, Borgyoski Vladimir, Szlávv 
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nity Ignácz , Bran.vaceki Miliv.j , Vuite Milán, Borgyoski 

Mikl'e, Pility Emil, Braxnovacski Zsiga, Szlavnity bli•drág, 

Vuits Száva, Szlávnity I вtván,Branovac8ki T6sa,Peczárаzki 
Brank', Schweiger Hermann ifj., Kohn Ignácz, Gráf Armin, 

Pollák Salam.n és Bergel M'r lakosokat neveztem ki. 
Tájékozásul és mihez tartás végett harngsulyozom 

imitt, hogy a Narodni Odbor t•vábbi rendelkezésig a képvi 
ѕel tistiflitri nézve az 1886 évi XXII t őrvény czikkben 
k11Unösen annak IX fejezetében nemkülönben az idevonatko-

z'lag érvényben levő  kormányrendeletekben és önkormányza-
ti szabályrendeletekben megállapított hatáskórrel van hi-
vatva a képvise1S testület működését pótolni - mindazonál 
tal oly meg еzoritáѕва1 , hogy ezen hatáskör nem terjed ki 
tisztviselt5i vagy egyéb állások betSltéв ére. 

A választmány által hozott, a a jelzett jogszabó 

lyok rendelkezései szerint fels đbb hatбsági elbiráláаt,il 
tetve j бváhagyáѕt igénylő  határozatai szabályszert! meghir 
detés s az eddigi elvék szerint előirt módon való kellő  
felszerelés után a jelzett célból lesznek felterjeszten-

dők. 
Végül megjegyzem, hogy az el őadottak szerint a 

Narodni Odbor hatáskörébe utalt ügynek elSkészitésére, az 
érvényben levő  jogszabályokban meghatározott albizottsá-
gok (kdöttségek, választmányok stb.) a dolog természete 
szerint a választmány által annak kebeléb ől a megalakulás 
sal egyidej űleg kiküldendS, illetve megválasztandók lesz-
nek." 

V E G H A T A R O Z A г̂  
A ftSlolvasott föiepáni rendeletet a Narod 
ni Odbor tudomásul veszi és magát megala- 
kultnak jelenti ki." 

TLZ. Zenta Narodni Odborának jegyz đkđnyve 2/1919 jkvi sz. 



3. 

ZENTAN A KOldinцΡNISTAK MнG SZERVEZETLENEK 

- Zenta polgármesterének jelentése a Belügymi-
nisztérium Bánát-Bácska-Baranya osztályához - 

Z e n t a, 1920. május 1. 

Hivatkozással a 210/920. вz. bizalmas rendeletre, 
hivatalba tisztelettel jelentem, hogy a bolsevista elvek 

néhány képvi нelő je - akik a város területén még szervezet 
lenek - teljesen nyugodt, nem mozgolódik, a nép k őzött a-
gitáci бt egyáltalán nem fejt ki. 

polgármester 

Olvashatatlan s.k. (1) 

TLZ. Zentai polgármesteri iratok 1920/11. sz. (szerbül) 

(1) A Szerb.Horvát Szlovén Királyság (a továbbiakban igy 
rőviditve: SHS Kir.)Belügyminisztériuma Bánát-Bácska-
Baran a osztályának (a továbbiakban igy r őviditve:BBB 
oszt.) 210/1920. sz. a. bizalmas (a továbbiakban igy 
гЂviditve: biz.) leirata szerint a polgármesterek ёѕ  
járási szolgabírák - május elsejét ől kezdődő en - min-
den 15 nagyban kđtelesek voltak, akár nemleges tartal-
mú jelentest is, a területükön tapasztalt kommunista 
mozgalomról megküldeni. Zenta polgármestere e tárgyú 
jelentéseinek kéг irato в  konceptje maradt fenn, sablo-
nos szöveggel ("...Zentán a nép nyugodt, k őrétién sem-
miféle kommunista , bolsevista mozgolódás nem tapasz- 
talható.") a fent idézett mellett május 15 és 31, ju-
nius 16 éѕ  30 augusztus 2, október 2 és november l-
es keltezésв ei. 
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4. 

"A SZERB NEP E MEGTEVELYEDElT FIA..." 

- Zenta rend'órkapitánya jelenti a polgármester-
nek, hogy Boško Tatić  kommunista agitátor ellen hatósági 
eljárás volt folyamatban - 

Z e n t a, 1920 . december 4. 

Zenta város területén a választási agitáci б  és 
az Alkotmányoz б  Országgyülés választása békésen és teljes 
rendben folyt le. 

A szerb nép egyik megtévelyedett fia: Boško Ta-

ti ć  géplakatos, volt önkéntes ѕ zaka.zvezet ő  azonbar a vá-
lasztási harcok idején mint a szerencsétlen kommunista 

eszme hordoz бja tűnt ki: ѕzóbaв  éѕ  külöгіbözö kommunista 
brosurák terjesztésével fejtett ki propagandát . Ez év no-

vember 26 -án a városi rendörség t őle az összes brosurákat 
elkobozta , magát Tati ć ot letartóztatta éB államellenes 
brosurák terjesztésének vádjával a szabadkai Királyi Ité-
lötábla elé utalta. Útnapi elzárás után az Itélötábla aza 

badlábra helyezte. 

városi rendórkapit&іy 
Olvashatatlan s.k. 

TI,Z. Zentai polgármesteri iratok 1920/325 (szerbül) 



- A Kommunista Jugoszláviai Pártja Vajdasági K čiг  
zeti Tanácsa által kiadott választási felhivás (plakát), 
amelyet Zentán Boško Tati б  kommunista agitátort бl elkoboz 
t ak - 

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESULJETEK ! 
VÁROSOK ES FALVAK DOLGOZO NEPEHEZ ! 

ELVTÁRSAK ! ELУTÁRSNOK !! POLGÁROK ! 
A gazdasági krizia és az általános politikai zfr 

zavar Jugoszl4viában tetđfokra hágott. A munkások és run-
kásntSk ezrei falun és városon kereset és kenyér nélkül 

rettegve gondolnak a télre, amelynek a kU нzábén állunk. A 
drágaе ág napr бl-napra fokoz бdik. érthet đleg csak a sze-
génységet sújtja. A gazdagok, a spekulánsok és a bankárok 

nem érzik a nincset, a drágaságot. Ontinmagukat j бl ellát-
ták fával, meleg ruhával, élelemmel. A nép viszont egyre 

inkább ruhátlan és cipđtlen marad, nem elégitheti ki leg-
elemibb szцkségleteit sem. 

Ahelyett, hogy a nép helyzetén k đnnyitene, a ju-
go ѕzláv burzsoázia azt mindinkább megneheziti. A népre 

17J ADбKAT 

és újabb terheket r б . Az orвzágot tizenkét milliárd din á-
ron felüli ad бsságba verte. Igy az đssze ѕ  népi javakat fi  
kozatosan ktilföldi bankárok és t đkések veszik át, akiknek 
a.hatalomvágyб  jugoszláv burzsoázia á népet eladta. 

A•népnek már két éve igérgetik az 

AGRÁRREFORMOT 

de azt a burzsoázia a nép javára soha sem számitja megva-

l б sitani. Ezzel a kérdéssel a népet voltaképpen becsapja, 
hitegeti, mig a háta m đgđtt az agákkal, bégekkel és a 
nagybirtokosokkal paktál. 

A burzsoázia igéretet tett, hogy a háború befeje 
zése után azonnali segitséget nyújt a háború đsszes áldo-
zatainak, mindazoknak, akik érdekei védelmében kárt szen-
vedtek. Es mi lett ebb đl az igéretbđl? 

A ROKKANTAK KOLDULNI KLNYTELENEK 
még ma is az utcákon, mig az elesettek özvegyei és árvái 

kenyérhéjért esdekelnek. Az ti számukra a burzsoáziának 

nincs sem pénze, sem hitele: ellenben az orosz menekültek 
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nek, a készre jt5vgknek ki a munka elöl Croszországbбl meg 
léptek, ezeknek van pénz. Ezekre eddig is milli бkat k81-
tSttek. 

Látván, hogy a nép felocsúdva érzékelni kezdi az 

ellene elk8vetett gazságokat é8 félve a népi felelöségre-

vonáвtól , a jugoszláv burzsoázia a nép számára 
t?J HáBORt?T 

új áldozatokat készít elts. Képes megeemmisiteni az eg ész 

népet, csakhogy hatalmon maradhasson . Már két esztendeje 

készakarva halogatja t8bb határ - és kereskedelmi kérdés 

megoldását , csakhogy a népet állandбan háborúi pszih8zi в-
ban tarthassa , hogy a ke11S pillanatban a vág бhidra lók-
hesse . Es rig a nép a háborúban vérzik és pusztul, addig 

a burzsoázia abb бl hasznot húz. 
Azért, hogy a nép száját betömhessék , hogy az ne 

lázadjon és ne tiltakozhasson , a jugoszláv ttkések gyors 

etemben szervezik a rendörѕéget , a kémhállózatot és az or 

szágban 
REAKCIOT VEZETNEK BE 

amelyhez hasónlbt népünk még nem tapasztalt .Bevezették az 

újságok cenzuráját , betiltották a g уUléв eket , lefognak,tll 

dóznak, vernek . Egy ѕ z бval : a bikacsök és a puskatus rend 

szerét vezették be. 
A jugoszláv burzsoázia , hogy hatalmon maradhas-

son és hogy a népet minél jobban megfékezhesse , б sszefo- 
gott. Az ó в sze в  

NEPELLENSEGEK 
egy táborba tt3т  гUltek . Itt láthatjátok a szerbiai és vaj 
dacági radikálisokat és demokratákat , itt vannak a szlo-
vén klerikálisok Korošec pappal az élen ; a horvát elszaka 
d i hivei, a boszniai .agák és bégek . Ezek "irányítják",im 

már két éve Jugoszlávia $orcát. De hogyan ? Ezt a nép leg-
jobban a saját hátán érzi. 

ELVTАRSAK ! 	ELVTARSNUK ! 	POLGÁROK ! 
November 28. az a nap , amikor a nép meg kell, 

hogy mondja, vajon helyesli-e ezt a politikát ? Novem-
ber 28.1esz az a nap, amelyiken egyszer s mindenkorra, jb 
mélyen eltemeti 
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8IRÁ3OJAT 

és megazabaditja töltk az országot. A nép öntudatától 

fflgg, hogy azok fognak-e hazánkban továbbra is u гalkodni, 
akik már az összeomlásig juttatták? 

Akar-e a nép új ad бkat? Akar-e új háborúkat? A-
karja-e, hogy a föld az agák, a bégek, a nagybirtokosok 

tulajdonában maradjon? Megengedi-e, hogy a rokkantak to-

vábbra is az utcán kolduljanak? Stket akar-e maradni a ha 

diözvegyek és hadiárvák jajszavára? Akar-e új kötelezett 
ségeket? Akar-e reakciót az országban? Ha a nép mindezt 
akarja, akkor hát szavazzon a radikálisokra, a demokraták 

ra és azok uszályhordozóira a hazudós szociáldemokratákra! 

A Kommunista.Párt szintén belép a választási 
harcba. E kflzdelernbe - melyet az összes többi pártok elli 

nében viv meg - tiszta és érthet ő  programmal indul. Célja 
a 

TANАCSJUо0SZLAVIA 
létrehozása, melyben a falvak és városok dolgozó népe lesz 
az úr, és ahol csak az élhet, aki dolgozik. E cél megval6 

sitáéáig a Kommunista Párt kitUzte minimális programját, 

amelyben a legfontosabb követelések az itt következ ők: 
- Hogy a föld minden tartozékával, téritnmбny nél 

ktl azok tulajdonába menjen át, akik azt megmцΡveLik; 
- Hogy a bányák, gyárak, hajók, vasutak és a töb 

bi közintézmények a magánkezekb ő l kivétessenek és azokat 

népi tulajdonná tegyék; 
- Hogy a háborús gazdagok vagyonát kobozzák el 

és e pénzből a hadirokkantakat, özvegyeket és árvákat il-
lendő en ellássák; 

- Az összes hadikölcs đnök megtagadása, amelyeket 
a burzsoázia a népet nem kérdezve idegen t őkésállamoktól 
felvett; 

- Hogy a legenergikusabban állják útját új hábo-

rúk provokálásának, amelyekből a népnek már túlaágosan is 
elege van, és amelyek a teljes katasztrófa'a sodornának 
bennünket; 

- Hogy as állami kiadások ö іsze в  terheit töké-
jük alapján a gazdagokra vessék ki, ellenben a szegényв é- 
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get, ki munkájíb6l él, az adбzáѕ  alól mentesitsék; 
- Határozzák meg az élemiszerek maximális (legma 

gaeabb) árát, éѕ  tiltsák meg a kereskedSknek gѕ  bankoknak 
a veltik val б  вpekuláciбt; 

- Engedélyezzék a sajtó-, a gytilekezés , a megbe-
szélés és a szervezkedés szabadságát. 

A Kommunista Párt minden erajével a program meg-
valбsitásáért fog harcolni. 

Falusi és városi dolgozók ! Kisgazdák , rokkan-
tak, polgárok ! A Kommunista Párt felhiv benneteket, hogy 
a választások napján, november 28-án jelenjetek meg a sza 
vazdhelyeken és adjátok le szavazatotokat a Pártra. V égsö 
ideje ! Lássatok szemeitekkel és ne engedjétek többé 
csalni magatokat ! A Kommunista Pástra szavazva , önmaga-
tokra, felszabadulástokra szavaztok ! 

LLJEN A MUNKÁsOK LS PARASZTOK EGYETERTESE ! 
ÉLJEN A NÉPEK KOZOTTI Br~KE ! 
ÉLJEN A KOMbNNIZkUs ! 

JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJANAK 
KÖRZETI TANÁCSA 

TLZ. Zentai munkásmozgalmi gy űjtemény, leltári sz. 025/ZRP 
(szerbtil) 

- A Kommunisták Jugoszláviai Pártja választási 
felhivása, amelyet Zent án Boško Tatió kommunista agitátor 
tбl elkoboztak - 

5. sz. röpirat Városok és falvak dolgozói egye ѕűljétek! 
MUNKÁSOK ES PARASZTOK 	 \ 

Tudjátok-e, hány munkás és paraszt esett el, ve. 
szett oda a háborúban? Több, mind egymilli б  csupán бszer-
biábбl. Csak Albániában 36.000 újonc veszett oda, ifjúsá-
gunk színe-virága, népünk jövő je. Es ezért a bűntényért 
még senkit sem vontak felelő sségre! 

De tudjátok- ~ , hogy mennyi állat veszett oda? 
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A hivatalos adatok szerint 

180.000  16 	 700.000 marha 	2,400.000 juh 

Ezenkivűl ezer és ezer mez őgazdasági eszköz вemmistlt meg. 
Be ti ugyan mit kaptatok ezek pótlására? Semmit! 

Kérdezzétek meg a radikáli вokat, a demokratákat 
és ezek titkos szövetségeseit a Földműves Szövet"gből,mi 
ért hallgatnak minderről? Aztán azt is kérdezzétek meg t8 
lilk, miért titkolják tőletek azt, hogy Jugoszláviának ma 
tizenöt milliárd adóssága van? 

Miért titkolják tőletek, munkásoktбl és, parasz-
toktól, hogy a mult évi költségvetési hiány két éѕ  fél 

milliárdot tesz ki, és ez még mindig naponta hat millió 

dinárnyi őв szeggel növekszik? 
Ezek a šzámadatok legjobban megmutatják,hogy mit 

hozott a háború a munkásoknak és parasztoknak. Be  rig ti, 
munkások és parasztok a frontokon pusztultatok, családjai 

tok pedig éheztek és fagyo вkodtak, addig a radikális meg 
demokrata vezérek azon gazdagodtak, hogy tinektek 

HOMOKOS KENYЕНrТ  ВS PAPIRBOOSKORT 
szállitottak! 

Be  mindezek miatt senkinek sem fájdult meg a fe- 

ii!  
Ezért a ti költségetek, munkások és parasztok, 

hogy november 28-án  ti  m aga t o k i t é 1 j é t e k 

e 1 mindezeket az útonáll бkat., rablókat és gonosztev őket, 
akik még mais, a radikális és demokrata birtokosok hatha 

tós védelme alatt, szabadon sétálnak és tovább űzik pisz-
kos üzelmeiket. Tinéktek kell kimondani az összes semmire 

kelő  felett a legélesebb itéletet, a legnagyobb büntetést 
azáltal, hogy ha 

A KOMMUNISTA PÁRTRA SZAVAZTOK 

mert a K o m m u n i s t a P á r t az egyedüli valddi 
n é p i p á r t, amely az összes rablók és gonoszte тSk 
ellen harcol. A K o sz m u n i ѕ  t a P á r t az egyet-
len párt, amely követeli, hogy a hatalmat a rablók  48 gaz 
dagok kezébđl kiragadják, és azt a munkások és parasztok 
kezébe adják. 

Ezért minden munkás és paraszt, aki a radikáli- 
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sokra, a demokratákra , vagy ezek cinkosaira szavaz a Főld 
műves Szövetségből , az tulajdónképpen öngyilkosságot kö-

vet el. 
МUNKÁSOK LS PARASZTOK ! 

SZAVAZZATOK A TI KOMMUNISTA PÁRTOTOKRA ! 

JUGOsZIKVIA KOMMUNISTA PARTJA 
(1) 

TZZ. Zentai munkásmozgalmi gуUjt еmбny , leltári ѕz.023/ZRP 
(szerbül) 

(1) A közölt plakát és röpirat nem képezte a Boško Tati ć-
ról előterjesztett jelentés mellékletét, lezalább is 
erre abban nincs hivatkozás . Viszont a réndezetlen 
rendőrségi anyag mar аdékaiból került e1ö és - amint a 
szővegböl is kivehet ő  - az 1920. november 28.-i vá-
lasztásokra vonatkozik, tehát az összefüggés nyilván-
való. 
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5. 

"AZ UT6BBI IDDBEN SZi:RVEZKEDI к  A KOblivІUNISTA PÁRT..." 

- Zenta ppolgármestere jelentést küld a Beltiggymi-
nisztériumnak a všros nyugalmát fenyeget ő  mozgalmakr бl -

Z e n t a, 1921. január 1. 

Tegnap , 1920. december 31-én délelőtt 9 h 30
r 
 —

kor megkaptuk Draškovió Miniszter 11r 1262. "számú bizalmas 
jelkulcsos táviratát...(1) 

1920. december 31-én elkUldtUk me đbizottunkat E-
mil Herceg katonai tanácsnokot , hogy a Minisztériumnak 

személyesen adja át e jelentést és hogy a Minisztérium e-

setleges rendeleteit személyesen vegye át. 

Hivatali kőtelességből tisztelettel 	jelentjük, 
hogy városunkban olyan mozgalmak tapasztalhat бk, amelyek 
rendzavarást is előidézhetnek, ha e rossznak id őben útját 
nem álljuk. 

Az utóbbi id'áben szervezkedik a kommunista párt, 

melynek elnöke Boško Tatió és - úgy látszik - a .  vele azo-

nos gondolkodásúak: Szima Gucul román bevándorolt, Balla 

Orbán és a többi magyar munkások. 

A magyar mozgalom fő  vezető i: 
Dr. Széchenyi István ügyvéd (2) aki minden vagyo 

nát pénzzé tette, és csak az alkalmat várja, hógy Magyar-
országra sz őkj őn, azaz, ha átdobnánk a határon, akkor ő  
arra minden percben készen á11. A Tiszai Hadosztály részé 

ről már gyanús viselkedése miatt büntetve volt:szegedi és" 
pesti paktálása miatt. Széchenyi István állandóan utazik 
és - amint mondják - legtöbbsz őr Pesten van;-most is 14 
napig ott tartózkodott, és csak néhány napja jött haza. 

Dr. Dénes József (Deutsch) volt zentai ügyvéd -

most budapesti új ѕágir6 - Zentát már őt esztendeje elhagl►  
ta, de most - éppen a választások el őtt - visszatért 	és 
még ma is itt van . Orбla tudott, hogy Magyarországon 	a 
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kommunizmus idején biztos volt az egyik minisztériumban 

Budapesten. Mint újságirб , a legnagyobb ellensége volt 
mindennek ami szerb és a Déli Hirlap cinit pesti politikai 
napilapban nyilvánosan , teljes neve alatt irt a szerb ka-

tonaеág ellen, felhivva a magyarokat , hogy - abban az idő  
ben - menjenek Párizsba és követeljék , hogy erről a vidék 
ről vonják ki a szerb katonaságot,.. 

Az a véleménytlnk , hogy a béke és nyugalom bizto-
sitása érdekében szükséges lenne az emlitett személyeket 

városunkban lehetetlenné tenni, vagy kiutasitáв  útján, 
vagy valamilyen más módon. 

a Váro н i Tanács nevében 
Bobrik s.k. 

polgármesterhelyettes 

TLZ. Zentai polgármesteri iratok 384/1921 
(szerbül) 

Ez a távirat nagy zűrzavart keltett a zentai elöljáro 
ságon. A jelkulcsot ugyanié a  .ье t еgѕ z аbаdѕол 	lévő  
polgármester - Dr. Kosta Spajió - nem adta at helyet-
tesének, Djordje Bobriknak. Igy a jelkulcsos távira-
tot nem tudták megfejteni. Ugyanezen a napon értesül-
tek az Obznana - a Kommunista Pártot sujt б  kormányren 
delet - kiadásáról s a kett đt - a táviratot é ѕ  az Ob- 
ёnаn t - kapcsolatba hozva a találgatások alaptalan 
pánikig vezettek, melynek kezdeményez ő je éppen a for-
rásban is emlitett Emil Herceg volt, kit azonnal Bel-
grádba küldtek .és aki ott úgy adta el ő  a zentai hely-
zetet ("...mit csináljunk a gyanús személyekkel, akik 
a kommunisták forradalmi hatalomátvétele alkalmául 
városunkban is képesek lennének a békét és nyugalmat 
megbolygatni..."), hogy a hivatalnokok lemosolyogták 
(".. Csodálkoztak kérésemen, úgy vélekedvén, hogy a 
községi kđzigazgatásnak kötelessége a rendet és nyu- 
galmat fenntartani..." - E. Herceg len 	ugyane- 
zen 	

ugye- 
zen tárgyban 1921. január 14-éröl) е s vállveregetve 
haza küldték.. - Kttlönben a Draškovi ё  miniszter által 
küldött jelkulcsos távirat szövege a következ ő  volt: 
"Tudják meg és ide azonnal jelentsék, hogy az ottani 
Közsegi funkásbiztosit б  Pénztárnál mely tisztvisel ők 
tagjai a kommunista pártnak." 

Dr.Széchenyi Istvan a Zentáл  1918. október 30-án ala-
kult-Nemzeti Tanács tagja, a magyar polgári forrada-
lom központi szervéhez, a központi Nemzeti Tanácshoz 
intézett zentai felirat szerkeszt ő je 1921. október l-
én Szegedre optált. 

PH. 
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- Főispáni rendelet alapján a polgármester uta-
sitja a rendőrkapitányt, hogy konkrét lépéseket tegyen a 
gyanúsak ellen - 

Z e n t a, 1921. január 3. 

A Főispán 11г  276/ sz. biz. távirati rendelete a-
lapján - melyet Onnek itt másolatban csatolok - személyes 

felelőség terhe mellett azonnal a legnagyobb szigorral és 
energikusan hajtsa végre a következőket: 

Zentai Somát, Dr. Dénes Józsefet, Dr. Széchenyi 

Istvánt és Hellemberger Györgyöt dobja át a határon. 
Tekintet nélkül arra, hogy korábban már honositá 

si engedélyt nyert volna Zentán, azonnal utasitsa ki és 
toloncolja születési helyére Milorad Gilióet. 

állandб  és a legszigorúbb rendőrségi megfigyelés 
alá kell helyezni: Boško Tatiónt, Szima Gucult, Balla Or-

bánt, Laza Branovačkit a szabót, Vasa BrarloVačkit, Sever 
Slavnióot (Mikin), Novák Albertet, Hitri Pétert, 	Molnár 

Szipán Vincét és Nestor Grujint; ezeket az els ő 	gyanús 
megmozdulás esetén letaх tб ztatni. 

Megtudtuk azt is, hogy Fekete Sándor könyvkeres- 

kedésében a "Proleter" cimU kommunista lapot árúsit ј 4k; e 

lap kommunista eszméket hirdet és államellenes, izgató. A 

legszigorúbb házkutatást ejtsék meg a nevezett könyvkeres 

kedésében, és abban az esetben, ha a fentemlitett lapnak 
példányait megtalálnák - vagy más könyveket, lapokat és 

brosúrákat hasonl б  tartalommal - a könyvkereskedést azon-
nal zárja le és Fekete Sándort a határon dobja át. 

Az oroszországi menekülteket állandóan,éber szem 
mel figyeljék. 

Pozitiv tudomásom van arról, hogy a zsid бk, aki-
ket onnan kiutasitottak, még mindig a városban vannak. E-

zeket haladéktalanul ki kell utasitani. 

E rendeletem végrehajtásáról 12 órán belül jelen 
tést várok. Rendeletemről értesitettem a Fő ispán - a Kor-
mánybiztos Urat. 

TLZ. Zentai pol ármesteri 
iratok 38471921. 
(szerbül) 

Zenta város Tanácsa nevében: 

Bobrik 

polgármesterhelyettes 
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- A váг o вi rendőrkapitány jelentést tesz a pol-
gármesternek a gyanúsak ellen lefolytatott eljárá еrбl - 

Z e n t a, 1921. január 6. 

Hivatkozással a biz. 373/1920  és az  On  által ki-
adott biz . 369/1920 számú rendelet végrehajtása tárgyában 
megküldött ad 362/1920 sz. biz. átiratára, tisztelettel 
jelentem: 

... A legszigorúbb rendör вégi megfigyelés alá he 
lyeztettek: Boško Tatig, Szima Gucul, Balla Orbán, Laza 
Branovački, Sever Slavniб  - Mikin, Novák Albert, Hitri Pé 
ter, Molnár Szipán Vince és Nestor Grujin (1). 

Fekete Sándor (2) könyvkereskedését átkutattuk 

és a régi újságok, a makulatúra között 21 példány "Proli-

tar"  cimü kommunista lapot találtunk. Nyomozásunk során 
megállapitást nyert, hogy e kommunista lapbбl november 18. 
a utáni frissebb számok Zentára nem érkeztek. Ez id őtől 
fogva ebből az új вágbбl_egyetlen számot sem adtak el. ,fiás 
kommunista könyvek és brosúrák Fekete könyvkerekedésében 

nem találtattak. 

(P.1.) v.r. kapitány 

Di  .Nikoli б  

TLZ. Zentai polgárme зΡteri iratok 384/1921 (szerbül) 

A nevezettek kđztl egyedül Tatig végzett kommunista 
propagandát 1920. novemberében, az or а zággyülési vá-
lasztasok előtt; Balla és Novák közismert szociálde-
mokraták voltak, a többiek polgári radikális pártok-
ba sziv бdtak fel a következ ő  évek folyamán. Az 1924- 
ben megalakult helyi kommunista szervezetbe egyikük 
s-em kapcsolódott be. 

Fekete - korábban Schwarz - Sándor korábban, a Monar-
chia idején is tartott baloldali sajtótermékeket - kö 
zöttük ivíar эΡc Kommunista Kiáltványát is; különben semmi 
kapcsolata a munkásmozgalommal nem volt. 
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6. 

KOMMUNISTA KЕPVISELO ZENTáN 

- Zenta pol ~ármestere jelenti az alispánnak,hogy 
az лlkotmányoz6 Orszaggytl's kommunista képvišel őinek е- 
gyike Zentán tart6zkodott - 

Z I n t a, 1921. тајив  14. 

Hivatkozással a Cim biz. 203/1921 sz. április 18 

án kelt leiratára a bolsevisták és kommunisták titkos ak-

ciбi tárgyában - az itteni Rend'drkap1tányság jelentésével 
egyezőlég - erről a kővetkezőket jelentem: 

A mai napig Zenta város területén a sokoldaltl 

nyomozás ellenére Sem sikerült semmiféle titkos kominunis-

ta agitáci б  nyomára bukkannunk. A nép békés, rajta semmi-
féle államellenes akció nyomai sem fedezhet ők fel. 

Egyben tisztelettel jelentem, hogy ez év május 

4-én városunkban tartózkodott Nikola Kova čević  kommunista 
népképvi н elő , aki másnap Belgrádba utazott. Kova čević  fok 
lalkozását illet őleg lakatos, itt Zentán Boško Tatig 
géplakatosnál szállt meg. Itteni tartózkodása alatt meg-
beszélést vagy népgyUlést nem tartott, csupán egy csépl ő  
gépet nézett meg Tatió-tyal együtt, amelyet meg akart vá-
sárolni . 

Légyen bár a j ővđben a legkisebb 	államellenes 
megmozduláв  is e tárgy szerint - az  On  rendelete alapján 
fogok eljárni. 

Alispán 17r, fogadja legtiszteletteljeeebb h бdola 
tom. 

polgármester: 
Olvashatatlan 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok - koncept 269/1921 
(szerbtl) 
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7. 

KITOLONCOLTATNI A KOMMUNISTÁKAT ! 

- Zenta polgármestere jelentést küld a város te-
rületéröl kiutasitott és illetőségi helyükre toloncolt 
kommunistákról - 

Z e n t a, 1921 . тајив  14. 

Hivatkozással az Alispán r április 2-án 	kelt 

biz. 74/1921. számú rendeletére a kommunisták kiutasitása 
tárgyában, illetékes használatra mellékelve tisztelettel 
megküldöm azoknak a bel- és külföldi komm'ni ѕtáknak a név_ 
sorát , akik a fennidézett rendelet értelmében Zenta város 
területéről illetőségük helyére toloncoltattak. 

Alispán t?r fogadja őszinte tiszteletem kifejezé- 
a ét. 

polgármester: 
Olvashatatlan 

I. 

Azon kommunista alattvalóink névsora, akiket a 
helybeli rendőrkapitányság jelentése szerint ( 1) bolsevis 
ta propaganda miatt Zenta város területér ől kiutasitottak 
és illet őségi helyükre toloncoltak. 

1920 . december 24-én őrizetbe vettük Szudárevics 
Gusztáv 24 éves rбmai katolikus vallású foglalkozás nélkü 
li napszámost, mert a városban a kommunista eszméket ter-
jesztve agitált kommunista röpiratokat és irományokat ter 
jesztett . Nyugtalanságot keltő , izgató, hazug és államel-
lenes eszmék terjesztéséért Szudárevicset az itteni ren-
dđrkapitány 20 napi elzárásra itélte , melynek letöltése 
után mint ve вzélye в  kommunistát Szabadkára toloncoltat- 
tuk. 
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II. 

Azon idegen állampolgárok névsora, akik a helybe 
li rendörkapitány вág jelentése szerint Királyѕágunkbбl 
bolsevista propaganda-tevékenyjég miatt kiutasittattak. 

1920. február 20-án elfogtuk és őrizetbe vettük 
Sefer (SchцΡfer) J бzsef (2) 23 éves budapesti vasniunk'st. 
Sefert Zentár бl kiutasitottuk, fegyveres kísérettel az 6-

szegedi rendZárkapitányságra ki ѕ értettUk, honnan a budapes 
ti bir6 ѕág elé került. A nevezett a magyarországi kommu-
nista rezsim idején terrorista különítmény tagjaként mű-
ködött, több visszaélést, .er őszakot és emberölést követett 
el. Ezután népbiztos és a lakásrekviráló tagozat f őnöke 
volt: e hatáskörében elsikkasztott másfél milli б  korona 
állami pénzt. Kés őbb a budapesti magyar újságok megírták, 
hogy Sefert a bir бs.ág halálra ítélte és felakasztották. 

polgármester: 

Olvashatatlan 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok - koncept 232/1921 (szer 
bül) 

A hivatkozott rend őrkapitányi jelentés szintén megta-
lálhatб  a zentai polgármesteri iratok között eredeti-
ben 343/1921 sz. alatt, május 14-i keltezéssel. 

A cirilbetüs konceptben z г6jelben irja igy: szerin-
tünk inkább Schffer. 
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- Rendőrkapitányi jelentés Zenta polgármesteréhez 
ííjabb kommunista kiutasitása tárgyában - 

Z e n t a, 1921.  augusztus  15 • 

Hivatkozássav a 699/1921. száхгnf bizalmas átiraté 
ra, tisztelettel jelentem, hogy ezidejöleg Zentán még nem 
tapaвztalhatб  a kommunista mozgalom, illetve agitációs te 
vékenyвég. E hб  elején a városi Tanács 9255/921. adm.szá-
mti végzésével illetőségi helyére, Lobrinci helységbe (Sze 
rémség) toloncoltuk Zentár6l Ignjat vukovac nevezet ű  kom-
munistát, amiről kő z е égét is értesitettök, hogy vigyázza-

nak mozgására és tevékenységre. 
Minden esetleges államellenei vagy kommunista te 

vékenységről, áдká16dásr6l a fennálló tárvényes rend el-
len azonnali érteѕ itéвt köldök. 

(P.1.) v.r. kapitány: 
Di.  N1koliб  в . k. 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok 793/1921 (szerből) 



8. 

JÖNNEK HAZA AZ OROSZ FOGLYOK, A VOLT VORDSKATONÁK 

- A fSi вpán megküldi a Szovjetoroszországb бl ha-
zatért vajdaságiak névsorát - 

N agybecskerek, 1921. május 17. 

Az alábbi másolatban megküld'ám a Belttgyi Oaztály 

átiratát azzal a meghagyással, hogy a névsorban meg eve-

zett személyek ellen az innen kiadott 44. sz. ez év febru 

ár 7.-i keltezésű  bizalmas rendeletben foglaltak szellemé 
ben járjon el: 

Biz. 717/921.sz. 

Fűispánoknak és fűispáni jogkđrü polgármestereknek 
Székhelyeiken 

Fellékelve megküldjük a volt Osztrák-magyar Had-

sereg azon hadifoglyainak névsorát, akik Oro вzországb6l 
visszatérve lakhelyeikre utasittattak. 

Ezekkel szemben az innen kiadott 96/1921. biz.sz . 
rendelet értelmében kell eljárni. 

Belgrád, 1921. április 16 
A belügyminiszter meghagyásából 

Aleksijevió s.k. felügyelő  

Az orosz hadifogsá~b61 Királyságunkba hazatért személyek: 

sorszám név és vezetéknév születési hely járás - kSrzet 
141 	Iѕtváin Rakevi (1) 	Zenta 	Bácska (2) 

YTL. Sremski Karlovci, Nagybecakereki f űiapáni bizalmas i 
ratok 203/203/1921 (szerbül) 

A vezetéknév elirt, elfe~ditett, megfe'té"hez a ci-
rilbetüs eredeti okmány dim nyújtott t4mpontot, igy a 
zonositani nem tudtuk. 

A kű zűlt névѕorbóІ  csak a zentai adatait emelttik ki. 
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A zágrábi Kir. Rendór вég megküldi Zenta rend őr 
kapitányának Domány János Szovjetoro еzorѕzágból hazatért 
zentai famunkás adatait - 

Z á g  r á b, 1921. ni&Jus 25. 

Ez év május 16. napján orosz hadifogságból ide 
visszatért D o m á n y J á n o s 29 éves Zenta kSzsé 
gi ugyanazon járási lakos feles é géve l K a -
1 i в  z t r á v a 1, kit a fenti számú utazási igazolvány 
nyal május 16-án lakhelyére irányitottunk, azzal, hogy e-
zen igazolvánnyal a Cininél jelentkezzék. 

Nincs kizárva, hogy a fentebb nevezett bolsevis-
ta eszmékkel megfertSzBtt egyén, ezért kérjtik a fenti Ci-
met, hogy a nevezettet a hadügyminiszter 1919.márciu ѕ  25-
én kelt 21121. szánni rendelete alapján helyezze megfigye-
lás alá (1). 

PH 
elöl j árб  

Olvashatatlan 

kir.ügyoszt . tanácsoa 

TLZ. Zentai polgármesteri bizalmas iratok 447/1921 

(1) Domány Jánost a zentai RendSrkapitány"g 1921. június 
13-ágy vezette be a gyanúsak lajstromába ѕ  megfigyel" 
alá helyezte. Domány egy ideig mint asztalosmunkás a 
kisbútorgyárban dolgozott, kapcsolatba lépett a sza-
badkai kommunistákkal; ott felvették a Pártba a meg-
bizták a zentai munkásság szervezésével. Yégül 1924-
ben - amikor Zentán már a pártszervezet megalakult 
Szabadkára kđlt8zik, de a zentai munkásmozgalommal to 
vábbra is szoros kapcsolatot tart fenn. 
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- A Belügyminisztérium ( BBB oszt. ) megküldi 	a 
föiѕpánnak a Szovjetoroszor вzágbбl hazatért jugoszláv a-
lattvalók névsorát - 

Belgrád, 1921. július 4. 

A rakett állami fömegbizott megkildte a Liniszté 
riumnak a következö, Oroszországb бl hazatért alattvalóiak 
névsorát: 

... Vавa Boži č  Zentáгб l... 

... Zabos đ 'tyás Zent árdl... (1) 
Az aláhúzottak ve вzélyeѕ  bolsevista agitátorok,e 

zért külön figyelmet érdemelnek; ha velük kapcsolatban 
bármi is észlelhetö lenne, azonnal értesiteni kell a Mi-
nisztériumot, velük szemben pedig a legszigorúbb törvé-
nyességgel eljárni. 

A fentieket tudomásulvétel és a további eljárás 
lefolytatása végett a 96/21. biz.sz . rendelet alapján kö-
zöljük (2). 

A  beltlgyniiniezter meghagyáaából 
(PH) 	Aleksijevi č  s.k. 

TLZ. Zentai polgármesteri iratok 734/1921 

Egy másik körlevélben - mebyet D. Albulj is közöl ok-
m5nygyüjteményébün (156. old.) - nem Zabos, hanem Sza 
boa olvaѕhatб . 
A Belügyminisztérium vagy a f őispán ezentúl idöröl-i-
döre megküldte a Szovjetoroszor вгágból hazatért - kora 
monista, bolsevista-gyanús - volt hadifoglyok névsor 
rát. E névsorban a következ ő , 	többször elirtani fel- 
jegyzett, zentaiakra találtunk: 
Torna Nikolajevi č  
Szeleszi (Szeled? Szöllö-

si?) Antal 
Nagy Antal 
Kogos B. (másutt: Kadas 

Péter) 
Hosek Schlosser Imre 
Nagy  Jбzsef 
Györe Győrgy szül. 1891 
Eming V'ožer (?) 
Aleksandar Budkoviб  
Bokor Jdzsef 

Zenta pm.iratok 

VTL.F'öisp.iratok 
Zenta pm.iratok 

n 	n 	II  
t1 	n 	!1 
‚ 	 n 	n 
‚‚ 	II 	„ 
п 	n 	„ 
n 	‚ 	 п  
Ii 	„ 

1126/1921 

510/1921 
1198/1921 

1217/1921 
448/1921 
680/1921 
681/1921 

7ó9j1923 
709/1921 
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Szabб  János 38 éves 	 Zenta p m.iratok 733/1921 
Kap&В  Péter 26 éves 	 " 	 „ 	

" 	 733/1921 
Tozel Ferenc 	 " 	

" 	 " 	 763/1921 
нorvát Bálint 	 764/1921 
Beriš Vicko 806/1921 
Szilágyi Iеtván 29 éves 808/1921 
Vinle Batus 	Vince ? Boros?) 900/1921 
Jozef Prpić 	Pertics Jбzsef ?) 900/1921 
Jozef Mile čiš (?) 900/1921 
Kovács Miklбв  1101/1921 
Novák Illés 1168/1921 
Vámo в  Péter 1178/1921 
Serek Tamás ( S č5reg ? ) 1178/1921 
Horvát Jakab 1211/1921 
Aleksander Jovič  1221/1921 
Kadvan Menhart ( Kadvány Menyhért?) 1509/1921 
Puв ttai 1дühály 1665/1921 
1mbr0 Ian ( ?) 1665/1921 

Mivel 1921-ból több mint 400 tárgy elveszett , feltételez-
hetS, hogy a fentebb felsoroltakkal a Zentai вzármаzá'1 
volt oro вzországi hadifoglyok száma nem meriilt ki. 



9. 

ZENTAN A LAKOSSAGOT IиEG ANNAKIDEJЁN LEFEGYVEREZTEK 

- Rendőrkapitányi jelentés a polggármesternek a 
fegyverek összegyűjtése céljából tett intézkedésekr ől - 

Z e n t a, 1921. július 27. 

Hivatkozással . az  On  518/1921 . Вzámú bizalmas meg 
hagyására, tisztelettel jelentem: 

A felszabadulás (1) els ő  napjaiban a polgárság a 
katonai hatóságok felhivására fegyvereit átadta az akkori 

itteni városi. Katonai Paranosnokságnak. Kés őbb maga a ka-
tonaság átkutatta az egész várost, valamint a szállásokat 

é в  a még ez alkalommal is fellelhet ő  fegyvereket öasze-
gyüjtötte. . 

A helybeli Rendörkapitán yság is a felszabadulás 

dta két izben átadott bizonyos mennyiség ű  fegyvert - ame-
lyet időről-időre a lakosság körében fellelt - a szabad-
kai Körzeti Katonai Parancsnokságnak (2). 

E Rendőrkapitányság a jövőben is be fogja gyüjte 
ni a lakosságtól a fegyvereket - e célból házkutatásokat 

fog eszközölni - és a felkutatott fegyvereket a katonai 

hátбságoknak átadja. 

V.r.kapitány: 
Nikolić  s.k. 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok 696/1921 (szerbttl) 

A felszabadulás alatt a rend őrkapitány 1918. november 
16-át , a városnak a Szerb Királyi Hadsereg egységei 
által történt megѕzálláвát érti. 
A Tgrténelmi levéltár idézett fundusábai' 652/1921. вz. 
alatt megtalálhat б  az átadott fegyverek вzám'xбl: 
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59 drb. Manlicher katonai puska 70 tólténnyel, 
5 " revolver 
1 " flober-puska 
17 " vadászpuska (kétcs đvii 

7 " " n (egycs đvü 
9 " orosz ba j onet 

	

12 " 	kül č$nbiiziS fajtájú, meghibásodott puska, stb. 

Amint ebből is láthatб , a megszálló katonai hatóság 
mellett a polgári is alapos munkát тLgzett: mčg a va-
dászfegyvereket, szuronyokat is elkobozta a lakosság-
tбl. 



10. 

A SZOCIÁI,DEIviOKRATIfK Ht:T бSкGI ZAKI,EsTÁSA 

-  Polgármesteri jelents a Szociálppolitikai Mi-
nisztériumhoz a zentai Körzeti Betegsegélyz ő  ? бnztár 
tisztviselői tigyébeп  - 

Z e a t a, 1921.  augusztus  14. 

A Zentai Körzeti Iиiыnkás Betegsegélyz ő  Pénztárnál 
Kizár Gyula tisztvisel ő  és Boros György, mint a pénztár 
elnöke vannak alkalmazásban. 

Kizár Gyula magyar és a végletekig soviniszta. A 

háború el őtt és alatt, de most is, ami óta felszabadul-
tunk és egyesültünk, nyiltan és nyilvánosan kimutatja gyü 

l őletét mindaz ellen, ami szerb. A háború alatt besúgб  
volt, a szerbek feladja. A szocializmus palástja alatt 

kommunista elveket hirdet, lázítja a munkásokat és munka-
beszüntetésre, sztrájkra akarja óket rábeszélni: nem azt 

akarván tulajdonképpen elérni, hogy a munkások helyzetét 

javitsa, hanem az a célja, hogy elégedetlenséget keltsen, 
rendzavarást idézzen el ő , hogy a külföld el őtt országunk-
bani vajmiféle "tömeg-elégedetlenséget" mutathasson ki a 

mostani rendszer alatt; bátorítja a munkásokat, fenntart-
ván ná11uk a reményt, hogy ezek a vidékek ismét hagyaror-

szághoz fognak tartozni. 0 nem azért kommunista, hogy el-
vegye és elossza a másét, hanem azért, hogy kihívó fellé-

pésével elégedetlenséget teremtsen a nép között, hogy so-

viniszta tervei Magyarország érdekében minél könnyebben 
és minél elő bb megvalósuljanak. Ez világosan látszik ab-
bбl a beazélgetésböl is, amelyet a nevezett Jovan Birdi б -
tyel a pénztár tisztvisel ő jével folytatott, amikor - úgy-
mond - helyeselte az Ofelsége a Tr бnőrökös ellen végrehaj, 
tott merényletet. Ot ezért ugyan bir бság előtt lelöség- 
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re is vonták, de bizonyitékok hijján és a szavaiban fel-
használt fogalmak többféle értelmezhet ősége miatt a sza-
badkai Allamügу' z ѕ'g е_zabadl&bra helyezte. A nevezett a 
szerb nemzetiségű  pénztári alkalmazottak ellen titokban 
„kál6dik acélból, hogy onnan őket kitúrja. 

Boros György cipész a zentai Körzeti Munk" Be-
tegѕegélyzö Pénztár elnöke. Kik бpött Kozár. Al-szocialis-
ta. Lelke legmélyéig kommunista. A mai rendszer ellen 
szit gyűlöletet a munkások között. Mint ahogy Kozár sem, 
épp ő  sem tud belenyugodni abba, hogy ez a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság, és hogy továbbra is csak ez fog marad-
ni. Mindkettöjk ellen ktilönösen a szláv elemek körében, 
de a jóravalб , öntudatos é5 lojális magyarok körében is 
nagy elkeseredés nyilvánul meg. 

Kozár Gyula é ѕ  Boros György semmiféle bizalmat 
nem érdemelnek, teljesen megbizhatatlanok éѕ  veszélyesek 
nemzeti és állami érdekeink szempontjábбl, ezért kérem, 
hogy mindkett ő jüket a mostani állami szolg&latból - a Kör 
zeti Pénztártól - bocsájtsák el é ѕ  helyikre a mi öntuda-
tos embereinket nevezzék ki, kik majd nemzeti erö ѕité ѕün-
kön, állami egységünk és rendszerünk megszil&rdit&ián Fog 
nak tevékenykedni. Bgytíttal tisztelettel küldök nyolc da-
rab mellékletet, amelyek súlyosan terhelik úgy Kozá гt, 
mtnt Borost. 

Legvégül tisztelettel jelentem, hogy e város kö-
zegei elöterje вzté ѕ  нtján lépéseket tettek a Belügyminisz 
tériumпál, hogy a nevezetteket államellenes és bomlasztd 
tevékenységükben teljesen lehetetlenné, illetve &rtalmat-
lann& tegyék (1). 

polgármuter: 	 v.r.kapit&ny: 
Olvashatatlan 	 Olvashatatlan 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok - koncept 791/1921 (szer 
btl) 

(1) Kozár Gyula és Boros György az elsó világháború el őtt 
és alatt a helyi szocialdemokrata pártszervezet és a 
betegѕegélyzö tiвztviselöi voltak. i&t a háború elő tt 
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együttmükódtek a polgári-radikális pártokkal s ez a 
koalici б  Zentбд  1912-ben тálaвztási győzelmet is ara-
tott; befolyásuk ezért a munkásságra még igen tekinté 
lyes volt 1919 - 1921-ben. Azzal, hogy a forradalmi 
mozgalmat ebben az id őszakban minden befolyásukat lat 
bavetve igyekeztek a "t őrvényes" keretek között. meg-
tartani, lényegében elvesztették a azočiáldemokrata 
mozgalom tömegbázisát; ugyanakkor a sovén polgárme в te 
ri mesterkedés mögött valójában önös anyagi érdekek 
lapultak: személyesen ő  szerette volna megkaparintani 
az 1000 Korona havi jövedelemmel kecsegtet ő  betegee-
gélyző  pénztárelnöki "másodállást", ami egy id'áré ii-
kerűlt is (Lásd a fent idézett fundusban, 800/1921.sz. 
alatt). 



- A beltigyminiszter megktldi a f8i вpánnak Nagy-
becskerekre azt a rendeletét, amelynek alapján az Obznana 
rendelkezései a Szociáldemokrata Párt é ѕ  az Lltalános Ju-
goszláv Іwlunkásвztfvet ѕég fidkszervezeteire ki nem terjeszt 
hetók - 

Belgrád, 1921. július 13. 

A Zeвtán elt$fordul eset kapcsán - ahol Jugosz-
lávia Szociáldemokrata Pártjának funkcionáriusait letar 
tóztatták, de a bir бdgi kSzegek őket minden esetben mint 
ártatlanokat szabadlábra helyeztették - felhivom az  On  és 
beosztottjai figyelmét, hogy a jövőben a Szociáldemokrata 
Párt, és az ahhoz kózeláll б  szakszervezeti ttSшt5гU1és, il-
letve a Zágrábban székelt5 Jugoszláv Lltaláios Muціkás ѕ ztS-
vetség fiókszervezetei funkcionáriusaival szemben figyel-
mesek és tapintatosak legyenek, mert ez a Párt és szak-
szervezeti tt$mSri І  éѕ  tagjai nem értékelhet ők az Obzna-
na (1) rendelkezései alapján, vagyis mint államellenes e-
lemek. 

Egyben elrendelem, hogy a tárcanélküli miniszter 
úr éѕ  a jelzett Párt képviselői irányában t?Jbb figyelmet 
tanúsit ѕanak, hogy azoknak ne kelljen minden apróságért 
hozz'ni fordulniok. 

Bellgyminiszter helyett: 
Olvashatatlan s.k. 

VTL. S.garlovci, Főispáni bizalmas iratok 856/321/1922. 
(szerbttl) 

(1) Az "Obznana" a JKP tevékenységét betiltó kormányrende 
let; Ivlilenko Vesni ć  demokrata-radikális kormánya ad-
ta ki 1920. december 30-án. 

38. 
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11. 

A KOМIUUUNISTA VÁROSI ALKALMAZOTTAT ELBOCSÁJTOTTÁK 

- Polgármesteri jelentéa a fSi вpánnak a zentai 
kommuni ѕtákrбl, akik állami vagy Жtz аégi alkalmazásban 
vannak - 

Z e n t a, 1921.  augusztus  25. 

Hivatkozással a f điep. 3909/1921. számú rendelet 
re a ki3z вégi elöljáróság azon tagjainak felmentéa бг $1, a-
kik a kommunista párt tagjai lennének - illetve azok he-
lyett új tagok kinevezését hozni javaslatba - tisztelet-
tel jelentem, hogy ezen város igazgatásában ilyen egyének 
nincsenek s igy e tárgyban nem kellett lépéseket tenni. 

Az Obznana értelmében hivataláb бl elbocsájtatott 
egyedtil a kommunista Boško Tatig (1) városi gépész, még 
ez év januárjában, mely rendelkezésemet a F őispán 1'tr 4077/ 
1921. sz. határozatával megeröaitette. E határozat értel-

mében - és a benne foglalt javaslat alapján - a városi gé 
pész munkahelyét betöltöttUk, a ezzel e tárgy Zenta város 
tertiletét illeti~ leg befejezést nyert. 

Kérem Főispán hr, fogadja őszinte megbecsUlésem 
kifejezését. 

polgármester: 
Olvashatatlan 

ZTL. Zentai polgármesteri iratok - koncept 774/1921. 

(1) Boško Tati ćot a szociáldemokrata sajt б  is igyekezett 
kompromittálni: amikor az megfontolatlanul megjelent 
a Sokol - szervezet ünnepi rendezvényén, rövidesen 
cikk jelent meg a Sloboda cimii szociáldemokrata lap-
ban ("Komunisti čki vožd kao policikki špica" azaz ma-
gyarul: Kommunista vezér mint rend őrségi besúgб  -1921. 
március 13-án a IX. évf. 11. számában); tény, hogy Ta 
tik a továbbiakban a kommunista mozgalomtól elszakad' 
és a politikai életből is visszavonult. 
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12. 

A TANáCSMAGYARORSZÁGI SZIN ЁSZNO IS GYANUS 

- Zenta polgármestere elrendeli a Rendórkapitán ~ 
еágnak Iieltai Nelli szinésznó szigorú felügyeletét - 

Z e u t a, 1921. szeptember 8. 

Hivatkozással a Főispán t1r 504/1921 вzámú megha-
gyására, valamint a Beltgyminiaztérium Bánát-Bácska-Bara-
nya osztályának ez év augusztus 24-én kelt biz. 2235 sz. 
rendeletére, felhivom Ont, hogy az itt tart бzkodб  Heltai 
Nelli magyar szinész&Эt, akinek annakidején szerepe volt 
a pesti kommunista mozgalomban - mint ilyent - helyezze a 
legszigorúbb rendgrв égi ellenőrzés alá és tiltsa meg szá-
mára a város elhagyását. 

Egyiд ejцleg felhivom, hogy Heltaitól az általa 
birtokolt és amerikai utazáѕre еzбló útlevelet kobozza el 
Is  további rendeletemig tartsa magánál. 

E tárgyban alapos és részletes jelentést várok. 
(1) 

polgármester: 
Olvashatatlan 

TLZ. Zentai polgármesteri iratok - koncept 901/1921 (szer 
bel) 

(1) Heltai Nelli zentai sztletésfl, eredeti nevén Heller; 
édesapja tollkereskedéssel foglalkozott (Ignác). 
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pártunk nem akar a parlamenti komédiába belépni, mégis fi 
ladatunk az ergket ebben az évben is felmérni ! 
Кttónben, úgy gondoljuk a t$bbi politikai pártok fognak 
célt érni; Zent4n az elmult választások alkalmával csak 
néhány szavazattal maradtak le a ѕzociálpatгiбták a gyóz-
tea radikáli 'soktdl. 
Ma a helyzet Zentán igy áll: mindazok a munkások akik a 
multkor a szocialistákra szavaztak , azok a NRP (1) - re 
fognak szavazni , mert csalódtak a szociálpatri бtákbaхі ; e-
legendő  lenne csupán néhány levelet elküldeni és kimutat 
ni azt az elkeseredettséget , amit ezek a szociálp atrióták 
ellen éreznek - igy van ez az egész Bácskában , de ezt ti 
magatok is tudhatjátok. 
Itt volt a szocialisták nyomáspontja és a tömegek elé 
állt ; mi sorainkba a korábbi szocialistákat is bevezethet 
nénk, mert a mostani politikai helyzetben szttkségünk van 
rájuk - ezért kérjük a ti határozataitokat éѕ  utbaigazit 
saitokat. 
Ez azért is fontos, mert a körzet proletariátusa hozzánk 
fordul , Szabadkához az ilyen kérdésekkel ! . 
Ezért minél gyorsabban ké гИnk útbaigazitásokat, hogy le-
gyen időnk még ezt a munkát elvégezni a végéig (2). Szük-
ségűnk lenne még a választásokra szerb-magyar plakátra és 
rSpcédulákra , azaz szerb-magyar feliratúakra , stb. stb. 
... Szábadkán a helyzet a kSvetkez $: a radikálisok részé 
гSl a jelölés megtörtént, éppen igy a Magyar Párt részé- 
r81 is ; a Radić  - féle és a. Demokrata Párt együttmükSdnek 
az opozicióѕ  t$mbbel. Nekünk itt a határmenti városban, 
hol a munkáвok tömege magyar , elengedhetetlenül szükséges _ 
független pártlistával fellépni, hogy lás вáks nem vagyunk 
irredenták , hanem kommunisták  vagyunk , ami tény. Ily ne-
vet báгkitöl szivesebben elfogadunk , mint mindenféle rossz 
májú gyanúsításokat ! 

Maradunk elvtár вi üdvSzlettel a NRPJ 
Szabad]сáгбl 

• A Helyi Bizotts4g és Párt elnSke 
Domány János  s.k. 

IIjvidéki TSrvéпyezék Irattára 	jegy2ö 
306/1925 . вz. '(azerbül) 	Boža Nikolić  s.k. 
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(1) Neaaviaиa Radиička Parti-ja - Ftggetien Bqunká вpárt; a 
.. вzociálpatri бták alatt értad Jugoвzl4via -Szociáldeшok 

rata P'rtját . 
- (2) Ёrtвd: a válaвztási kampány beYejezéвéig 



15. 

INKéBB ESZEМ  OROSZORSZAGBAN SZÁRAZ KENYERET... 

- A belügyminisztérium (BBB oszt.) megküldi 	a 
nagybecekereki föi вpáni hivatalnak a Zentai stevaв  Janč i6 
ra vonatkoz б  adatokat - 

Belgrád, 1923. májuе  25. 

stevan Janić  (1) zentai fodrász kérvénnyel  for-
dult a belügyminisztériumi osztályhoz, amelyben Oroszor-
ezágba érvényea útlevelet kért. 

Kijélentette, hogy Oroszországban j бlét van, és 
ö jobban szeret ott száraz kenyeret enni, mint a Szerb 
Horvát szlovén Királyságban pecsenyét; stb. kindez azt bi 
zonyitja, hogy a nevezett nagy bolsevista fanatikus. 

Látván, hogy kérvénye nem talđlt lneghallgatáвra 
- félve a büntetéstt5l - t8bbé nem jelentkezett kérvénye ü 
gyében. Viвelkedé ѕ ébt31 az tinik ki., hogy đ  egy erö вzakoв  
bolsevista provokátor, ki még a legfels ő bb állami . fбгum e 
1tStt sem átallja elvének hangoztatás4t. 

Elrendelem, hogy a nevezettгZ1 közelebbi adato-
kat szerezzenek be, és azokat ide m_i пél eltibb juttaввák 
el; a nevezett mozgását pedig nagy figyelemmel ki"rjé}с  

• és ellenđrizzék. Jani ć  április 5-én illetékességi helyére; 
sžerb-Keresztúrra utasittatott. 

A belügyminiszter meghagyásáb бl 

(P.1.) 	Aleksijeviб  osztályf8nök 

VTL. S.Kaгlovci, F č5iѕpáni bizalmas iratok í32fi 1102/1923• 
(szerbtil) 	 . 

(1) Helyesen: Jan č iб .- a volt lonar ćhia katonája, ki 0-. 
roszországban fogságba esett,_ ma 'd 1921-ben hazatért; 
egy ideig Szöregen, majd Zentán élt. Végül szabadkára 
ment, ahol vasúti šzol álatba lépett: (KÖz1i.D.Albulj: 
idézett mt, 326.  oldal) 
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16. 

A ZENTAI MUNKLssLG CSALQDOTT A SZOCIáLDEMOKRATáHBAN 

- Jugoszlávia Független Мunkáepártjának szabad-
kai vezetősége tájékoztatja az újvidéki kerületi vezet ősé 
get frakciбellenes álláspontjáról és az Eѕzak-Bácskában ú 
ralkodó helyzetről - 

Szabadka , 1924 • november 26. 

Kedves Elvtársak ! 

A pártfegyelem alapján akarunk dolgozni a közös proletár 
ügyért; ebben az irányban hoztunk határozatot is a párt-
konfliktusrdl, annak szükségéri5l, hogy az megszü гіjön. A . 
pártfrakciór6l meghozott rezolúci бnkat már elküldtük, úgy 
a KözpoиΡtnak, miként a K~rz.eti Titkárságnak is, de vá-
laszt arról , hogy megkapták-e vagy sem ? - mind a mai na-
pig nem kaptunk. 
azon kell csodálkoznunk Elvtársak,  h g ti a frakciósharc  
ra Sss~ontositjátok minden er őtöki  aheletti  hogy a_párt 
munkát végeznétek; ezt a mi Pártunk Szabadkán ^a legener-
gikusabban elitéli - és kér benneteketi  hogy nagгΡгΡobb erő   
bevetéssel dolgozzatok a közös pártcélokért.  
... A mi pártközpontunk nem ad nekünk semmilyen direktí-
vát; úgymond, dolgozik, de úgy, hogy az egész proletariá-
tus érzi: legиΡsg~obb kár nekünk ez a frakciós konfliktus!  

Itt van Szabadka, Zenta, Feketehegy, minden helyi párt-
szervezet egyedül, önön felel őségére hagyatva dolgozik;éѕ . 
vannak még ilyen falvak és városok, de ugyan mi lesz ve-
lük, ha ti mit sem tör ődtök a pártügyekkel, hanem a párt-
vitával !  

vobjátok azt a sarokba, elvtársak és kezdjétek meg a ko-
moly munkát,  most,  midőn ilyen helyzet előtt állunk. 
Választápok el őtt állunk - s bár lehetséges, hogy a mi 
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14. 

BLCSI KOB9MUNISTA UGYNOK LRKEZIK ZENTdRA 

- A fđiвpán 
Kaвwinвky kommunista 

Nagybecskerek, 1922. 

értesiti  beosztottjait  Feldmann éв  
tlgynđkűk megérkezésérűl - 

január 18. 

A minisztérium a kđvetkezűket tudta meg: 
... Január 6-án Bécsbđl a zágrábi gyorssal elindult Zág-
rábba Kaechwinsky ( 1) . a bécsi.kommuniáta kűzpont megbi-
zottja. Kapcsolatban áll Feldmannal; Zágrábból Szabadkára 
megy, hol találkája van valami Joseph Schmidt nev ű  kapi-
tánnyal Gđmbű s ( 2) csoportjáb6l , meg valami Grubanovi ć  ne 
vU birtokossal. Kaschwinsky sárga bt5rtá вkát visz, melyben 
a bélés és a bt5r kűzđtt vannak iratai. Szabadkáról Zentá-
ra kell tovább indulnia. 

I,eiráвa: magas, karesií, nagyon elegánsan űltűzkđdik, sá-
padt arcú, sz űke beretvált ba júѕ z'í, kerekre beretvált sz ű  
ke szakállal. Bal orcáján puskagolyó-üt đtte sebhely látha 
tó. Nagy utaz бbđrűndűt visz magával. 17tlevele valószinü-
leg eredeti nevére, a Kaschwinsky névre sz бl. 

Q legsUrgđsebben tegyen meg minden szfkséges 14-
pést, hogy az emlitett személyeket feltalálja, j űvetélük 
valódi célját megtudja, a velük kapcsolatban állókat ki-
tudakolja és hogy az alkalmas pillanatban ezeket letart6z 

tassa, valamint minden egyebet megtegyen a nevezettek el-

len a tt5rvény szerint; minderr ől a lviinisztériumot érteait 
Be. 
Belgrád, 1922. jan. 12. 	A beliigyminiszter meghagyásából 

Aleksijevi б  fe1Ugyeló 

Fűispán kormánybiztos 
Dr. Bogdanov s.k. 

VTL. S.Kar ovci, Nagybecskereki f űispáni bizalmas iratok 
23/2311922. (szerbül) 
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A ciril eredetiben : Kasvinszki 
D. Albulj a már idézett okmánytárban 	"Gembet" —nek 
tгanѕzkribálta . SzerintИлk nyilvánvalő an 	Gifmbdвг61 
van в z б , nem csupán azért , mert a ciril "t" és " з " be 
ttk ki3nnyen téveszthet?Sk, hanem azért is, mert a Bel-
Ugyminisztérium az államellenes elemek kt5zB в  nevezt ј 6 
re hozta ekkor és kési% is a kommuni вtákat a magyar 
irredenta mozgalom belst5 é s ktilsö akttSreivel. 

ј  



13. 

КЕТ  GOLY6CSKA VOLT A KOIRMUNI>TÁK SZAVAZbLÁDÁJABt1N 

- Zenta polgármestere a kommunistákra vo п atkozб  
adatokrбl jelent az alispánnak.- 

Z e n t a , 1921. november 11. 

Hivatko .zással a fSiap .  449/1921  ъі z. в z6.шd leirat 
ra, amely a kommunistákra vonatkoz б  újabb adatok megktildé 
rét rendeli , tisztelettel jelentem , hogy azon adatokban,a 

melyek az e városi komnunistákr6l felvétettek , a mai na-

pig jelent ősebb változás nem volt megfigyelhet č3 ; továbbra 
is ugyanazon személyeket tartják kommunietáknak (1). 

Egyben tisztelettel jelentem , hogy az Alkotmány0 

z б  Országgy'lé в  megválasztásakor a kommunista szavazóládá 
ban mindössze csak 2 (kettő ) szavazógolyбcskát találtunk 
.amelyek,a véleményem szerint teljesen véletlenUl kerül-

tek a ládákba (2). 
F"ispán l?r fogadja ö вzinte tiszteletem kifejezé- 

sét. 

polg'rmester: 

Olvaвha,tatlan 

ZTL.  Zentai polgárme вteri i гatok - koncept 841/1921 (5zer 
. 	bц1. 	 - 

Ezek a személyek - akiket a Rendőrkapitányság nyilván 
tartásba vett -Boško Tati б  éѕ  a korábbén idézett ok- 
mányokban megemlitettek voltak. 
Teljesen véletlen volt az inkább - hogy a szavaz бládá 
ban e két szavazatot jelentő  golyбcska is bennemarad ї ! 
Annak ellenére , hogy a nemzetiвégektđl megvonták a a 
szavazati jogot ( Zentán tehát a lakosságnak mintegy 
10 $-a szavazhatott) és hogy a szerb burzsoázia k8zsé 
gi és állami rendőr- csendőr é 5 altiszti szolgálat b8 
céges osztogatásával igyekezett a szerb proletári elé 
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miket megnyerni - ahogy id ősebb mozgalmi aktivi вták 
elmondt~k - a válaѕztasok lezárása után a polgármee-
ter rendeletére még azt a soknak valóban nem mondható 
szavazógoly6cskát is, ami a kommunisták ládában 
volt - egyszertten ÁTONTOTTLK a polgári pártok ládái-
ba! 

~ 



17 . 

MEGALAKULT JUGOSZLÁVIA FÜGGETLEN MUN кЈt РАRTJA ZENTAI HELYI 
SZERVEZETE 

- A Juggosz-táv Ftiggetlen Munkáspártjának szabadkai 
körzeti vezetöв ége nevében Domány János tájékoztatja az 
vidéki kerUleti vezet őséget a zentai helyi szervezet meg-
alakulásáról - 

Szabadka, 1924• december 4. 

Igen tisztelt elvtársak! (1) 
...Séntár6l voltak bent nálunk,a NRPJ (2) ottani csoport -

ját бl információk végett. Kikne)c kiváлságukat tel jesi.tet-

tUk. S utasitottuk őket, hogy a továbbiakban forduljanak 
a ker. köze. (3) .vezetöségéhez, avagy magához a központ-

hoz, Beоgrádhoz. 
A mult leveliinkben hivatkoztunk is e csoportra,a 

mellyel nem igen "t5 г  dik" sem s ker. és a központ - pe-
dig nem gyönge támpontja ez a Ti  pártunknak, amit emlitet 

tönk is br. 18/924. számú levelünkben (4) - s ilyen irány 

ban hivjuk fel, a központ figyelmét is. 

. 	Tegnapi nap folyamán nov. 30-án kaptunk a köz- 

ponttбl diгektivákat a vörös hét Dec. 1 - 7 megtartásár б l, 
amiben önök tanácsát is kérjük... 

- 	Kérnénk... ...minél el őbbi válaszukat is 	Niko- 
lics Bozso elvtárs cimére. Maradok elvtársi Udvözlettel 

a NRPJ Sub. (5) vezetősége nevében 
- - 	 Domány e.k. p.elnök 

tijvidéki Tвrvényszék Irattára,'306/1925. sz. 

(1) A levél a 20/924. аzámot..vi вgli, magyar nyelven 	i- 
rott • belöle kihagytuk a zentai szervezetet nem érin- 
tő  rевzeket. 	 -- 

49. 



NRPJ = Nezavisna Hadni čka Partija Jugoslavi ~e = Ju-
goszlávia }'Uggetlen мцnkáѕpártja. Tulajdonkeppen 	a 
Kommunisták Jugoszláviai Pártja "legális" szervezete. 
Me~alakitásár6l a KJP 1923. január 23-ágy tartott or-
szagos értekezlete hozott határozatot.Amint a burzsoá 
kormányzat felismerte e párt kommunista jellegét,azon 
fal betiltotta 1924. júliusában. Amikor a levél iro-
dott, akkor már a NHPJ is illegális párt volt. Neve a 
zonbaf még j б  ideig alkalmas politikai 	mimikriként 
szolgál a kommunistáknak. 
kertileti központ - újvidéken székelt 

Az emlitett, korábbi levél nincs a bir бsági tárgyhoz 
mellékelt bizonyitékok kSzött; va]dsziniileg egyálta-
lán nem maradt fenn. 
Subotica - Szabadka 



18. 

A Fč~I,DМÚNKÁS SZOVETSEG EGY TISZTA KOhiMUNISTA SZERVEZET 

- A Belügyminisztérium (BBB oszt.) rendeletet ad 
ki a Belgrádi Körzet f őispánjának, hogy az Tlamvédelmi 
T őrvény 15. paragrafusa értelmében járjon el Jugoszlávia 
Főldmunkáвsz ővetsége ѕzervézetei ellen - 

Belgrád, 1927. július 29. 

A Földmunkások Szövetségének otthonaiban, egyéb 

helységeiben és vezetőinek lakásán a szabadkai központban, 
valamint a bánáti, bácskai, baranyai, vajdasági és szeréra 

ségi fi бkѕzervezeteiben megejtett házkutatásokról beérke-
zett összes jelentésekb ől megállapítást nyert, hogy az em 
litett Szövetség egy tiszta kommunista szervezet; ezért 

javaslom , hogy e Szövetség összes szervezetei ellen hatás 

kőrében az államvédelmi T őrvény 15. paragrafusa alapján 
járjon el. 

Sz. biz. D.Z. 1137/1927. II. 3• 

Beliigyminiszteri fogalmazó 

Olvashatatlan s.k. 

VTI,. S. Karlovci, F őispáni bizalmas iratok 118/11756/1927. 



19. 

MAJUS ELSEJET MЕGIINNEPELTEK 

—.Zenta polgármestere jelentést küld Belgrádba 
a f6i ѕpánnak május elseje megиnneplé в érS1 -- 

Z en t a, 1928. тáјив  8. 

Hivatkozással a biz. 267/1928. sz. rendeletre, 

tisztelettel jelentem: 
A május elsejei ünnepet az itteni munkások a le& 

nagyobb rendben és mindenfajta Hintetés, szónoklat és fel 

vonulás nélkül ünnepelték meg. A munkások egyesével kimen 

tik a Keresztes—erd'ábe, hol vigalmat tartottak. 

Polgármester helyett: 

(P.1.) 	Olvashatatlan s.k. 

VTL. S. Karlovci, Ft5i вpáni bizalmas iratok 267/69/1928. 
(szerbül) 
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20. 

VАRUSI ЕS FALUSI SZEGÉNYEK SZÖVETSЕGE 

- A Belügyminisztérium (BBB oszt.) jelentést kér 
a bélgrádi főispáni hivataltól a "Városi és falusi  - szegé-
nyek- szövetsége" nivU szervezet megazervezé вére irányuló 
kommunista propagandáról - 

Belgrád, 1928. június 6. 

Folyó évi máj. 7.-i keletU, biz. D.Z. 6319.számú 
átirattal a Minisztérium tudómásulvétel és 	miheztartás 
céljából megküldte értesüléseit a kommunista 	agitációs 
központok azon azándékár бl, hogy propagálják és megalakit 
sák a VAROSI Bs FALUSI SZEGÉNYEK SZUVETS ЕGE'-t. A hirfor-
rás sajátos helyzeténél fogva a Minisztérium felhivta a 
figyelmet arxa, hogy e tárgyban nyomozást ne nyissa пak,és _ 
ezt most ismét nyomatékosan hangsúlyozzuk. De a kommunis-
ta propagandával kapcsolatos új és fontos fejleményekb ől 
kifolyólag a Minisztérium tudni óhajtja, hogy vajon az  On  
részéről nyilt-e alkalom arra, hogy bármit is megtudjon, 
ami a kommunista tevékenységre vonatkozik, és ami a fent-
emlitett értesülést, ha nem is egészében, -  de legalább Va-
lamely részében igazolná. Ebben az értelemben a Miniszté-
rium az  On  jelentését elvárja (1).. . 

A belügyminiszter megbizásáöбl: 
R.P.Todorovi б  s.k. 

o вztályfönök . 

VTL. S.Karlovci, Főispáni bizalmas iratok 514/7842/1928. 

(1) A tárgyhoz csatolva megtalálható Zenta polgármesteré-
nek nemleges jelentése is. 

53. 



~ 

21. 

A FOLDBdUNKASOK SZOVETSEGE - A KUMMUNIZMUS MELEGAGYA 

- A Belügyminisztérium ( BBB oszt. ) megküldi a f8-
iѕpánnak a Jugoszláv Földmunkáѕѕzövetség szervezetei el-
leni eljárásra vonatkozó rendeletét - 

Belgrád, 1928. július 7. 

Nyomára jutva a Földmunkások Szövetségének, mely 

szervezet központja Szabadkán, fibkѕzervezetei pedig Vaj-
daság minden helyiségében, nagyobb falvában megtalálha-

t бk, - a biz.D.Z. 1137. az. alatti 1927. febr. 18 -án kel-
tezett jelkulcsos távirattal - elrendeltük Onnek,hogy ha-

táвkörében , a Szövetség fiókszervezetei összes helyiségei 

ben, valamint igazgatб- éв .felügyelöbizottságaik minden 
tekintélyesebb tagjainál végezzen házkutatást. 

Az ily úton lefoglalt anyagból 	megállapitást 

nyert: 
- hogy a Földmunkásszövetség egy tiszta kommunis 

ta szervezet , amelynek fő  célja a jelenlegi alkotmányos 
rendszerrel ellenségei érzület ű , mindenfajta paraszt- és 
munkásnépesség összegyű jtése; 

- hogy e szövetség a multban és ma is a külföldi 
kommunista és egyéb államellenes elem illegális behatolá-

ѕához és itteni tart бzkodásához azilumkémet вzolgál, külö-
nösképpen a magyarországiaknak, ami által Vajdaságban a 
kommunisták számánák ily gyors növekedése is magyarázatot 

nyer, mert a magyar agitátorok úgy vélik, hogy államunk 

szétzüllesztéséhez és szétrombolásához a kommunista agitá 

ci б  révén járulhatnak leginkább hozzá - és 
- hogy a Szövetség fi бkszervezéteivel több mint 

két évig működit, bár hatóságilag j бváhagyott alap нzabá 
lya nem volt ; arról , hogy mennyiben járult hozzá a komuxu-
nista eszmék és általában az el égedetlenабg terjesztésé- 
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hez - leginkább meggyöz đdhet a kđrzeti, a népképvisel ői, 
de külđnđsen a kđzségi választások eredményeibđl, amelye-
ken a kommunisták - az lbznana és az Allamvédelmi Törvény 

életbelépése után - a szavazatok legnagyobb számát érték 

el ! 
A házkutatások eredményei lehetđvé tették - és 

ezt Onnek a biz. D.Z. 11756. sz. - 1927• júl. 29-én kelt 

leiratunkkal is elrendeltük - hogy a Szövetség ellen ha-

táskörében az Allamvédelmi T đrvény 15. paragrafusa értel-
mében járjon el. E rendelet azonban csak papirrendelet ma 

radt, ugyanis az eddig beérkezett jelentésekb ől megállapi 
tóst nyert, hogy a Szövetség fi бkszervezetei valamiféle 
"gazdagági alapon" továbbra is mUködnek; de hogy kinek az 

engedélyével és milyen elöiráв  alapján ? - az a Miniszté-
rium számára eddig ismeretlen és megmagyarázhatatlan, an-
nál is inkább, mert e Szövegég alapszabályát - melyet ez 
év áprilisában felterjesztettek - a fenti okokból nem 

hagytuk jóvá. 
Az eddigi fejtegetésb8l is látható, hogy a ren-

dör ѕ égi apparátus munkája Vajdaságban az államellenes, f ő  
képpen kommunista propaganda meghiúsitása és szétzúzása 

terén kritikán aluli - ezért Onnek 

ELRENDELEM 

hogy nekem részletesen fejtse ki:hat"körében 
mely helységekben működnek e Szövetség fiókszervezetei és 
kinek az engedélyével; 

hogy küldjön be konkrét javaslatokat kell ő  ok 
adatolással: vajon milyen lépéjeket kellene tenni az otta 

ni kommunista mozgalom minél hatékonyabb és éѕszerübb fel 
számolása céljából ? - és 

hogy nekem kđzvetlenUl jelentse beosztottjai-. 
nak bármi fajta szabályellene ѕségeit.és mulasztásait - kik 
ellen a törvény legnagyobb szigorával fogok eljárni. 

A kért jelentését e rendeletem vétélétöi számi- 
tott tiz napon belül elvárom. 

Be ltlgymin i s z t eт  
Dr.Korošec 

VTL. S.%arlovci,FÖi вpáni biz.iratok 597/595/1928.(szerbiil) 
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-. F іѕр&iі  j вleиtéв  a  beltgynxiniazterhez a bel- 
grádi kSrzet terцletén a Jцgo вzláv FöldmunkásвzSvetség 
szervezetei ellen  esskó2őlt еlјатавгб l - 
дelgrád, 1928. auguaztua 13. 

~ 

A Miniеztériыm D.Z. 9646. biz . sz . 1928.jú1. 7-éП  
kelt rendeletére , mely rendelet a k8гzethez 1928 .jú1. 21-
én érkezett, tisztelettel jelentem a következ őket: 

F körzet a Minisztérium D.Z . 1137. sz.1927.febr. 
8-án kelt bizalmas -rendeletére részletes jelentést ktil-
dött e Cimhez a mezögazdaвági munkások fiбkѕzervezeteiben 
a fenti év fébruár 19-én végrehajtott , és az egész kSrzet 
re kiterjed5 házkutatások eredményeiгSl , kzekböl az ada-
tokbбl láthatб , hogy az бbec ѕei járás ѕzolgabirája azon-
nali hatállyal betiltotta azoknak a szervezeteknek a mü- 
ködéв ét , amelyek addig tevékenykedtek; a zentai járás szol 
gabir'ja szintén házkutatásokat e вzkózSlt az S еszes já-
rásbeli kőzебgekben - a talált dolgokat lefoglalta és a. 
шUködéв t betiltótta ; ugyancsak a nagykikindai járás szol-
gabirája is jelentette, hogy bár Padén létezett fi бkаzer-
vezet ,• de azt ő  1926 . . júl. 22-én kelt 226 . szánú végzé в é-
vel . betiltotta ; a nagybecskereki járás ` fószolgabirája &iл  
tkn jelente.tte, hogy már a rendelet vétele e1Stt elfogatá 
sokat eі zkđZölt ,  15 a lefogottakat átadta a birбв ágnak, 
valamint a házkutatások alkalmával talált dolgokat is - 
a szervezet mtikSd -éв ét pedig betiltotta. 

- E -korábban megktildStt jelentésbül kittinak, hogy 
nem volt sžUkѕбges a D.Z. 11756. számú, 1927. júl. 29-én 
kelt bizalmas rendelet értelmében eljárni, habár igy i s . 
a fenti rendeletet megktildtük az Ssszes fóѕzolgabir бnak 
és polgármesternek; ha tehát valamely fi бkвzervezet még 
nun lenne bezárva, čfk az Jtllamvédelmi TSrvény 15. paragra 
fura értelmében azonnal eljárnak. . 

A fentiek alapján és a Miniszter t?r 	legújabb, 
D.Z: 9646. számú bizalmas rendelete kapcsán tisztelettel 
válašzolok az ott feltett kérdésekre: 

1. E körzet tertiletén jelenleg nem létezik, még 
kévésbé tevékenykedik-a FÖldmuпkásszávetség egyetlen fi đk 

4  
~ 
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szervezete sem; 
Jelenleg szükségtelen óvatossági rend ѕzabályo 

kat alkalmazni a kommunista mozgalom felg6ngyölité вe di-
jáb6l, mert a rend čSrhatбѕágok és a esendörállom"ok diszk 
rét ellenörzést gyakorolnak azon Ssszes személyek felett, 
akiket kommunistákként ismernek; 

Beosztottjaimmal, akik a Miniszter l?r rendeli 
teit mindig pontosan és idt5ben-megkapják, végrehajtják és 
arról jelentést küldenek, eddig még nem történt meg, hogy 
a kommunista mozgalom megfigyelése tekintetében valazaelyi 
kük is szabályellenességet, mulasztást КSvetett volna el. 

Ugyanakkor tisztelettel érte ѕitem a Miniszter U-
rat, hogy a kért jelentés a D.Z. 9646. számú f.é. júl. 7-
én kelt bizalmas rendelet kapcsán a-jelzett idöre a megye 
titkárának, Paja Pavlovié úrnak mulaszt"áb бl kifolyбlag 
nem volt megküldhet ő , 8 ugyanis .a rendeletet t i z a a-
p i g magánál tartotta, annélkül, hogy a keresett adato-
kat a beosztott ѕzervektöl egyáltalán kérte volna. 

A fđ iѕpán meghagyáаábбl: 
I,jub.T.Markoviб  jogi előadd s.k. 

VTL. S. Karlovci, Föi ѕpáni bizalmas iratok 597/597/1928. 
(szerbül) 
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22. 

A POLGARMESTER SZERINT ZENTÁN NINCS KOMMUNISTA SZERVEZET 

— Zenta polgármestere jelenti a fő iеpánnak Nagy-
becskerekre,hogy a kommunista szervezetek müktSdé вének be-
tiltásáról rendelkezett — 

Z e n t a, 1928. november 9. 

Hivatkozással az  On  573/1928. biz. sz . rendeleté 
re tisztelettel jelentem, hógy Zenta város területén kom-
munista szervezetek egyáltalán ninceennek. 

A "Független Munkásság" itteni szervezete a mai 
napig nem szolgáltatott ürfgyet arra, hogy ellene az  On  

fentebb hivatkozott rendelete alapján járj иnk el. E szer-
vezet munkáját és megmozdulásait mind a városi rendőrség, 
mind az itteni csend'árség éberen vigyázza, ha tehát bár- 
mit is tapasztalnak ami az állam érdekei ellen irányulna, 

úgy a tárvény és az  On  rendeletei értelmében fognak eljár 
ni és a foganatositott intézkedésekr ől pedig jelentést 
tenni (1). 

polgármester: 

Olvashatatlan 

VTL. S.Кarlovci, Főispáni bizalmas irattár 309/216/1928. 

(1) Majdnem szószerinti másolata a zentai rend őrkapitány 
1928. szeptember 15-én kelt, a nagybecskereki f őispá-
ni bizalmas irattár 309 /203.sz . - egyenesen a f őispá-
ni hivatalhoz ktildt5tt - jelentésének. 
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23. 

КОМ [лцN ISTлK LETARTbZTATASA  DECEMBER  ELSEJ ЁN 

- Polgármesteri jelentés Belgrád Körzet f őispán-
jának a Zentán eszközölt letart бztatásokr бl - 

Z e n t a, 1928. december 8. 

A 268/1928. számú bizalmas jelentésem 	kapcsán 
tisztelettel jelentem a Cininek, hogy a nyomozást a Városi 

Rendörkapitányвág megejtette. Kommunista propaganda miatt 
letartóztatták Katona János, Isidor Neši ć  és Takács'Ist-
ván városi képvisel őket és Bóka Imre péksegédet (1). 

A nevezetteket 1928. december 6-án á szabadkai 

Allamügyészeéghez kis értettük. . 
A nevezettek ellen az Államügyészség vádat emelt 

és vizsgálati fogságot rendelt el. A letartóztatottak pa-
nasszal éltek vizsgálati fogságuk elrendelése ellen; pa-

naszukat a napokban birálja el a Vádtanács. 
Eleddig nem fogadtak fel v'dt ügyük képviseleté 

re. 
Kérem jelentésemet tudomásul venni sziveskedjék. 

v.r. kapitány 

Olvashatatlan 

TLZ. Zentai polgármesteri iratok 286/1928. (szerbül) 

(1) A letartбztat"okról leplezetlen örömmel a 	Sentai 
Friss vj ѕág  is beszámolt 1928. december 12-i 142. szá 
mában "A plakátok és röpcédulák" cimü cikkben: 
"December elsején, az egyesülési ünnepen , a kora haj-
nali órákban észrevette a 7endörörjárat több utcasar-
kon házakra felragasztott horvát nyelv ű  komгglzт~((ista i-
rányzatu plakátot. Ezeket a plakátokat több, udvarba 
is bedobták. A fökapitányеág azonnal elrendelte a leg 



вzigorűbb vizsgálatot és a nyomozás kideritette, hogy 
három munkás árti városi képvi вelő , Katona János, Ta-
káce István é в  Nésity Izidor, valamint Bdka pék vol-
tak a rőpiгat terjeвztő i . Többeket kihallgattak a ref 
dőraéggen és azokat akikre rábizonyиlt a plakátok ter- 
бesztéae és kiгagasztáea, a rend8r ѕég letartóztatta 
s bekis бrte Szuboticára az Ugyészség fogházába. A 

vize áló birб  is fenntartotta ellentik a vizsgálati 
fogs бgot . A letartóztatottak , a vádtanácshoz folyamod 
tak és kérték szabadlábra helyezéseiket . A vádtanács a 
napokban fig dönteni UgyUkben. Annyi biztos, hogy a 
koninnmista röpiratokat messzibb vidékr$1 szállitották 
Szentára. A rendőrségg most keresi kik állottak a rUp-
irat szerkeszt őivel és azállít бival összekUttetésben." 

~ 



24. 

FELOSZLATJáK 
A PUGGETLEN SZAKSZERVEZETEK ZENTAI SZERVEZETEIT IS 

- Zenta rendőrkapitánya megktildi a föiapánnak Na 
Nagybecskerekre a Független Szakszervezetek zentai szerve 
zeteinek feloszlatása alkalmával felvett jegyz őkönyvet éš 
leltárt - 

Z e а  t a, 1929. január 25. 

MÁSOLAT: J e g y z ő  k ö n y v felvétetett 	a 
helyazinen , a Ftiggetlen Munkásság Egyesületének helységei 
ben 1929 . január 25-én délután 1 бra 15 perckor az Egyesű  
let vagyonának lefoglaláѕđrбl. Jeleжi vannak: Gligorije Vu 
kov v .r.kapitány és NikolaSlavniб  r.tisztvisel ő  mint jegy 
dk8nyvvezet8; Vlajko Pecareki alelnök éј  ЈJöme György tit 
kár. 

I. A rendőrség részéről kikildött bizottság át-

nézte a lepecsételt helyiségeket és mindent a legnagyobb 
rendben talált . Az egyes szakcsoportok teljes irattárat a 
rendőrség lefoglalja . A szakcsoportok pecsétei ugyancsak 
foglalás alá esnek . Pénz nem találtatott. 

k.m.f. 
V.r.alkapltáпy: 

Vukov 

r. tiвztvleeltS: 
Nikola Slavnić  

(P.1.) 

Vlajko Pecarski 
Döme György 

A másolat hitelétit 
Olvashatatlan v.r. kapitány 



ML80LAT: 
A Ftiggetlen Munk'ae'g zentai szervezeteinek 

lelt  &r  a 

A Famгnkáвok-nők Szervezete vagyonleltára 
1. Egy főkönyv, 2. Igazgatd Bizottság j еgyzőkőny 

vi, 3. Albizottsági jegyzőkönyv, 4. Pénztárkönyv 1926-ból, 
S. Pénztárkönyv 1928/29-re, 6. Kettó drb. "Ideiglenes Sza 
bályzat", 7. Egy drb. Jugoszláviai Faszumk"ok Szőv. Alap-
szabályai (1), 8. Egy köteg ЖUUőnféle irodai papiranyag, 
9. Egy jegyz őkönyv 1926-ból, Két drb. pecsét: Pododbor sa 
veza Drvodeljekih Radnika JugoslaviJe SENTA, Neuposlen Ar 
beitloe. 10. Irattár. 

A borbélymunkások zentai szervezetének vagyonleltára 
1. Egy fökónyv 1926-b бl, 2. Pénztárkönyv, 3. Név_ 

tár (Borbély és Fodráвzmunkáвók Szővetаége), 4• Jegyz ő-
kőnyv, 5. Az Igazgatd Bizottság 3• jegyz őkönyve, 6.Egy kő  
teg irat (admini вztráciб ), kбt darab pecsét: Savez berber 
ski- Vlasuljarskih Radenika-ca Jugoslavije Pododbor u Sen 
ti, Borbeni fond. 

_ III. A zentai Munkás Szakszervezeti Tanács vagyonleltára 
1. Jegyz őkönyv, 2. Sajt бbizottšág 2 jegyz őkönyve, 

3. Szervezőbizottság jegyzőkönyve, 4• Pénztárkönyv 1927-
ből - LR.S.V. (2), 5• H.M.Sz.T. - Zenta két jegyz őkönyve, 
6. Po вtakónyv, 7. Kő.zmüvelődési csoport jegyz őkč5nyve;pénz 
tárkőny névtár, 8. Sajtó-elеzámoláе  könyve, 9.H.L Sz. T. 
pénztárkönyve az 1928. évre , 10. Napisajtó és 9 drb. pe-
csét: Mesno Radni čko Sindikalno V.ć e, Senta, S.R.L.I.O.J. 
(3)• Pododbor S.R.LN .0.J. (4) Bolestan , Krank, neuposlen 
Berberei fond , u đtтajku , 10. AdmiПisztráciб , irattár, ré-
gi újságok, 11. Könyv 31 drb. 

IV. Kereвkedösegédek és Magánalkalmazottak Sz ővet вége zen_ 
tai szervezetének vagyonleltára 

1. PéиΡztárkőnyv, 2. filések jegyz őkönyve, 3. Sza-
bályzat 2 drb. 4. Sztrákszabályzat, 5. Irattár és admi-
nisztráci б . Két pecsét: Savez trgovačkih pomo ćnika i pri-
vatnih činovвika u Jugoslaviji, Pododbor Senta. 
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Fémipari és Kisipari Mцnkáаok Szóvet ѕ ége zentai vagyon 
leltára 

1. Jegyz őkönyv 1927-böl 1/I, 	2. Pénztárkönyv. 
s.R.M.I . ( 5) albizottsága és U.0. (6 ) 3. Szabályzat, 4.I 

rattár éв  adminisztráci6. 
Jugoszlávia Élelmiszeripari éѕ  Kisipari Munkásai- n ő i 
szervezetének vagyonleltára 

1. Jegyz őkönyv, 2. Pénztárkönyv, 3• Szabályzat 
3 drb. 4. Adminiaztráci б , egy pecaét ( Sindikat Radnika-ca 
Živežne industrije i obrta Jugoslavije). 

Jugoazláv FSldшunkásazövetség zentai albizottsága 
leltára 

1. Tagsági könyvecske 50 drb. 2. t?j névtár 	(U- 
rea) 1 drb. 3. Tagsági könyvecske 11 drb. 4. Irattár és 
adminisztráció, Egy pecaét (Savez Poljopriv. Radnika Jugo 
slavije Pododbor Senta). 

VIÍI. A Bőrfeldolgozó Egylet Szövetaégének vagyonleltára 
1. Jegyz őkönyv (7), 2. Pénztári f őkönyv, 3.Nyolc 

bekötött tagsági könyvecske, 8 bekötetlen, 4. Két szabály 
zat (szerbül és magyarul), 5. Irattár, adminisztráci б  és 
elszámolás . Pecsét 5 drb . ( Savez Radenika-ca Kožar вko-pre 
radjiva čke Industrije i obrta Jugoelavije Podružnica, Biz 
pollen, Plaóeno, Senta, Könyvtár). 

IX. Jugoszlávia Ruházatiipari és Kisipari 1 іunkásainak Sző  
vetsége zentai helyi csoportjának vagyonleltára 

1. Igazgató Bizottság jegyzökönyve,.2. Két jegy-

z őkönyv, 3. Pénztárkönyv, 4. Bekötött t.könyvec вke 21 drb 
bekötetlen 30, 5. szabályzat 14 drb. 6. Irattár,adminiszt 
ráció, 7. pecsét (Savez Radništva Industrije i obrta Jugo 

elaviia Mesna arupa Senta , biz pisla , Senta, Plaćeno). 
A fentebb felsorolt dolgokat átnéztük é ѕ  a v.ren- 

dörkapitányѕágnak átadtuk. 
Zenta, 1929. január 26. 

Vukov v.r.alkapitány 	(P.H.) 
Nikola Slavni б  v.r.tiaztviв elö 

A másolat hiteléül: 
Olvashatatlan 	 (P.1.) 
v.r.kapitány 

Alekeandar Stojkov 
Belec Ferenc 
Bdzsó Antal 
Borsos József 
Vlajkó Pecarski 

alelnök 

VTL. S.Karlovci,r'öispáni biz.iratok - Belgrád 2  107/1929.- 
63.  



Az egykor'í cirilbetüe másolatban magyar szavakkal de 
ciril betűkkel gépelve 
Meвno Radni čko sindikalno Ye ё e = Helyi Munkáе  Szak-
szervezeti Tanács - a továbbiakban! H.M.sz.T. 
savez Radnika-ca Živežne Industrije i lbrta Jugo вlavi 
je = Llelmiszeripari é вΡ Kisipari Munkások-n ök Jugosz-
láviai Szakszervezet. 
Helyesen : s.R.M.I.0 .J. v savez Radnika Metalne Indust 
rije i lbrta Jugoslavije = Fépipari és Kisipari MunkI 
sok Jugoszláviai szakszervezete. 
savez Radnika Metalne Industrije - lásd a (4) jegyze-
tet. 
Upravni Idbor - Igazgató Bizottság 
Egyetlen jegyztSkönyv, amely a fent összeirt anyagb бl 
megmaradt. Megtalálható a Történelmi Levéltárban Zen-
tán a munkásmozgalmi gyűjteményben ZRP/002. szám a-
latt. 



25. 

FELOSZLATJÁK A SZOCIÁLISTA PARTOT 

1 
- Zenta rendörkapitánysága megküldi a fáispánnak 

Belgrádba a Szocialista Párt zentai és járási szervezetei 
nek feloszlatása tárgyában kiadott végzését - 

Z e n t a, 1929. február 2. 

V L G Z É S 

A belgrádi körzet föispánjának 107. számú, 1929. 

febr. 1-i keltezései bizalmas rendelete és a föispáл  úr 
314/1929. számú körirata, valamint a Közbiztonság és ál-

lamvédelemr ől 1929 . I. 6-án alkotott Törvény 3. paragrafu 
sa értelmében, amely szerint a belgrádi körzet területén 

az đsszes politikai pártok és fiókszervezeteik létezése 
é в  munkája betiltatott. 

E L R E N D E L E Iv] : 

Hogy a Szocialista Párt helyi és járási szervezete oszol-

jon fel; egyben bármily további munkáját és tevékenysé-

gét megtiltom. A fentnevezett politikai szervezet vagyo-

nát pontosan össze kell irni, a készpénzt és értékeket a 

zentai Királyi Jáгásbiróságnál letétbe helyezni, rig az 
egyéb ing' és ingatlan vagyont a városi rend őrkapitányság 
a fentemlitett politikai szervezet képvisel ő ivel egyetér-
tésben kinevezett gondnok felügyelete alá helyezi, Ki-azt 

megőrizni törvényes felel őséggel tartozzon. 
A fenti határozat végrehajtásával Glígorije Vu-

kov urat, a v.r.alkapitányt bizom meg. 

A feniekröl értesittetnek: Kozár Gyula úХ ,a  fent 
emlitett politikai szervezet elnöke Zentán és Gligorije 
Vukov úr, v.r.alkapitány 

Városi r. kapitány: 
(P. н •) 	 Olvashatatlan 

VTL. S.Karlovci Föisp.biz.iratok - Belgrád - 107/44/29. 
(szerbül) 	 --- 
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26. 

RENDORSÉGI TERROR A BALOLDALI, KOММM ЈNISTA ELEIMEK ELLEN 

A zentai Rend őrkapitányság érte ѕiti a 	zentai 
kommunistaknál és gyanus személyeknél megejtett há ~kutata-
sok és személyi motozások eredményér ől - 

Z e n t a, 1929. július 21. 

Hivatkozással az ön 790/1929 sz. és az ugyanazon 
szám alatt kiadott jelkulcsos táviratára, valamint korábbi, 

694/1929 és 619/1929 sz. rendeleteire, hivatalos tisztelet 
tel jelentem: 

Rendelete értelmében személyi motozást és házkuta 

tágt tartottunk minden kommunistánál és kommunista-gyanús 

személynél Zenta város területén. 

A személyes motozások és a házkutatások nem jár-
tak eredménnyel; még a leglelkiismeretesebb kutatás mel-
lett sem lehetett semmi gyanúsat megállapítani. 

Házkutatást tartottunk a következ ő , ismert kommu-
nistáknál: 

Katona János zentai illetöségü 31 éve в  kereske 
dösegéd, most földműves. Városperemi körút 227. sz. a. la-
kos, magyar nemzetiségű  volt orosz hadifogoly, aki a hadi-
fogságból történt visszatérése napjától a Rénd бrkapitány-
ság nyilvántartásában kommuni вtaként vezettetik. A nevezet 
tet 1928. december 4-én államellenes röpiratok terjesztésé 

nek gyanúja alapján letartóztattuk. A szabadkai Törvény-
szék vizsgálóbir б j,бnak K. 3503/1928 sz. végzése 	alapján 
vizagálati fogságba helyezték . öt havi fogság után szaba-
don engedték, hegy igy védekezzen. Ett ől az id ő től fogva 
visszavonultan él és gazdálkodással foglalkozik. Viselkedé 
вében semmi gynús nem tapasztalhat б . 

Isidor Nešió zentai illetöségü 39 éve в  borbély, 
Branko Radi čeviб  utca 20 . sz.a. lakos , szerb nemzetiségű  
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volt orosz hadifogoly;hadifogságb бl t čSrtént visszatérése u 
tán a rend5гѕég felfigyelt reá, mint a munkás-párt agilis 
вzervezSjére. Katona- és társaival egyetemben 1928 decem-
ber havában letartóztattuk é ѕ  átadtuk a birómgnak,ahol öt 
hбnapot tSlt čStt, majd ugyanolyan feltételekkel helyezték 
szabadlábra mint Katona János. Nešió visszavonultan él, vi 
selkedése és tevékenysége nem kelt gyanút. 

Takács István zentai illetöségti 36 éves földm ű  
ves, Macedбn utca 23 az. a. lakos, magyar nemzetiség ű , 	e 
rendörаég által ismert mint a független földmunkások szer-
vezetének agilis tagja. Katonával és társaival együtt öt 

hónai vizsgálati fogágban volt. Ugyanazon feltételek mel-
lett helyezték szabadlábra, mint Katonát és Nešióet. Szaba 

bulása бta az itteni rendörség viselkedésében semmi gyanú-
sat nem tapasztalt. 

Bбka Imre zentai illetöѕ'gü 36 éves péksegéd, 
Sokol-utca 1. sz. a. lakos, magyar nemzetiség ű  - e rendön-
ségen ismert mint a független munkások agilis tagja, Kato-
na János legbensöbb barátja. Letartóztattuk 1928 decemberé 
ben és átadtuk a bir б ságnak Katona- Neši ć- Takáccsal együtt 
Ot havi fogság után szabadlábra helyezték, ugyanazon felté 
telek mellett, mint a többieket. Viselkedésében semmi gya-
mús nem tapasztalható. 

A felsorolt személyek álland.бan erös rendörgégi 
ellengrzé ѕ  alatt állnak; viselkedésük és mozgásuk különle-
ges megfigyelés tárgyát képezi.. 

Az  On  rendelete értelmében házkutatást és szemé-
lyi motozást végeztünk a kommunistagyanús személyenél is. 
Az alább felsorolt személyek különösen kihintek agilissá-
gukkal a független munkásság pártjának (1) megszervezése 
k8rUІ  : 

Ltivei Mihály 24 éves magyar cipészsegéd, Zenta 
Stepanovi ć  vajda utca 17. sz.a. lakos, 

Vladimir Plavšić  25 éves szerb cipészsegéd,Zen 
ta, Szerb utca 21. sz. a. lakos, 

Aleksandar Stojkov 29 éves szerb cipészsegéd, 
Zenta , Koszovdi utca 85. sz.a. lakos, 

Hopp Rudolf 22 éves magyar aaztalo"egéd,  Zen- 
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ta, Hajduk Stanko utca 12. sz. a. .lakos. 
Belecz Ferenc 23 évei magyar asztalos, Zenta, 

S. Bnićanin utca 27• sz. a. lakos, 
Vlajko Pecarski 27 éve в  szerb cipészsegéd,Zen-

ta, Gaj utca 20 . нz. a. lakos.. 
A motozás és kutatáа  negativ eredménnyel járt. A 

legkisebb gyanif esetén a kiadott rendeletek szellemében fi  

gunk eljárni. 
A fentieket további eljárás céljábбl megktild čSm. 

V.r. kapitány: 
Vukov 

VTL. S.garlovci, Föiapáni bizalmas iratok 1119/245/1929. 
(szerbttl) 

) 



27. 

~ІAGYЛGELYKI7TI ELVTáRSNü LEVELE A CSANТАVERI Е0LЈЈ  UNKQSNOKHOZ 

- Nagymélykúti Franciska .a kevi kommunista sejt 
tagja Nagy &4tyáв  csantavéri szakszervezeti aktivistához 
int еzett levele - 

Kevi, 1929 . szeptember 9. 

Csantavéri Csoport Vezet őségének 
Kedves Elvtársak! Felkérném ün őket, hogy ha ösz-

Bze birnák hivni a n őket szombaton délutánra valamelyik 
élvtárs lakásán, nem mint gyűlésre, csak mint nőmunkás ér  
tekezletre. Talán igy jobban összejönnének, mint koresmá-

ba a Férfiak közé. Most bírnék hosszabb ideig foglalkozni 
velük, mert szombaton délután ha bej đvök, benn birok ma-
radni vasárnapra mivel vásárгa is úgy is be kellene jönni•, 
nekünk nőknek szabad összejönni, csak nem kall jelenten i 
sehol és csak nőket kell összehívni, ha ugyan össze jön-
nek. Irják meg, hogy lehetséges-e ezt az értekezletet meg 
tartani vagy nem. Most azért kérem erre önöket, mért most 

van  időm, de késő bb alig hiszem, hogy birjam teljesiteni 
kérésüket egy nagyobb értekezleten, mert mi elmegyünk Ke-

viböl Kutaspusztára és már rövid az id ő  és a&llunk is 
kell, hogy rendbehozzunk mindent. Hogyha gondolják, hogy 

össze jönnek, úgy szivesen bemegyek, hogy ha nem, azt is 
irják meg pontosán rövid id őn belül, hogy.a levelet meg-
kapjam , tudjam magam mihez tartani. 

Elvtársi üdvözlettel 

Nagymélykúti Franciska s.k._ 

U.i. üdvözlöm Nagy iuiátyásлét és azt 	 . 

az elvtársn őt akit hivtam Szuboticá- . 
ra; azt hiszem óntik is fognak agitál 

ni, hogy minél több n ő  összejöjjön. 

TLZ. Zentai munkásmozgalmi gyűjtemény 1382/ZRP - fotok бpia 
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GYANI?S LS MEGBIZHATATLAN SZEMLLYEK 

Z e n t a , 1929• november 8. 

szám Név és vezetéknév Foglalkozás állapot  Nemzetis ég 

 NEŠI Ć  
I a i d o r borbély nőtlen szerb 

 BIKA  
I m r e pék nőtlen magyar 

 KRAIIPA borbély 
G á b o r segéd nőtlen magyar 

 KATONA  kereskedő  
J á n  os  веуед  nőtlen magdyar 

 ТАКАС  S 

I a t v.á n f8ldmцveв  fб s magyar 

 ERBES 
D j o r d j e 	borbély 	nőtlen szerb 

VTL. S. Karlovci, Föiвpáni bizalmas iratok • Лиаво lан  
7709/487/1929 (szerbül) 
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NEVSORA ZENTA VáROS TERúI.ETLN 1929-BEN 

Sor 	 Milyen 	Van-e 
szám 	Miért megbizhatatlan? Vagyona egylet 	volt-e 

tagja 	útlevele 

Kommunizmus miatt öt havi nincs A fiig- 	nem 
vizsgálati fogházat töl- 	 getlen 	volt 
tött ki a szabadkai Tór- 	munkás- 
vényszéken . Szabadlábról 	 ság el- 
védekezhet K.3503/928. 	 gyöke 
Tőгv. sz.,sz. Szabadka 	 volt 

Gyanús kommunista öt havi nincs A füg- 	nem 
vizsg. foggházat töltött 	 getlen 	volt 
ki a törvényszéki fogdá- 	 munkás- 
ban Szabadkán. Szabad- 	 egylet 
lábrбl védekezhet, K.3503/ 	agilis 
28. trvszi sz. Szabadka 	 tagja 

Kommunista-gyanús,aktivan nincs A rend- 	nem 
részt vett a z' rábi tUn- 	örв é 	volt 
tetéeekben. A zágrábi rend 	вzáma- 
örség kizs~ppilta mint kim 	ra is- 
muniѕtát 	 meret- 

len 

24• Kommunizmus miatt öt havi nincs. A füg- 	Kért tít 
vizsgálati fogságot tál- 	 getlen 	levelet 
tött ki a szabadkai tör- 	 munkás- 	de a 
vényszéki fogdában kim- 	 egylet 	Уöispán 
munista propaganda miatt... 	volt 	úr elu- 

agilis 	tasitot 
tagja 	ta 

25• Kommunizmus miatt öt havi nincs 
vizsgálati fogságot töl- 	 nem 
tött ki a szabadkai tör- 	 ' 	 volt 
vényszéken... 	 . 

26. Veszélyes kommunista agi- önkéntes 	 nem 
tótor a nikši ći csendör- parcella 	 volt 
ség átirata szerint - 	8 3/4 
157/1927.... 	 hold 
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KOMMUNISTA SZERVEZKEDÉS ZENTbN, 
1918 —1929. (Zbirka dokumenata). Sastavio 
I  prevodio Dobos János. Oradja ra monografiju 
Sente. Štampan kao rukopis. Rotoprint 
Univerziteta u Novom Sadu i štampa Udarnik, 
Senta. Format 8/5, strana 72. Tiraž 750. 
Tehnički saradnik Nataia Irén. — Senta, april 
1969. UreBiva čki odbor Monografije: Danllo 
8RAN0VA ~К i; Dr 8URÁNY Béla; ERDÉLYI 
István, giavni urednik; KATONA Pál; Dr SZELI 
István; T бTN NOROOSI Páli Nestor VUKOV. 


