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Пргдговор.

Више je од 40 година од како je у југосло- 
венским земљама почело стварање социјалистичког 
покрета. Али никад ни у земљама под старом 
Аустријом u Угарском ни у доба најцрње влада- 
впне у Србији раднички покрет није тако грубо 
нападнут као што га je напала влада састављена 
из свих буржоаских партија, из радикала, демо- 
крата, социјалпатриота, хрватских националиста и 
словеначкпх клерикалаца. Овај напад на раднички 
покрет. чини знаменит догађај у његову развпћу 
већ u no грубостп и немилосрдности као и no 
броју жртава.

Из централног извршног одбора наше партије 
отерани су у Албанију оба . секретара a њихови 
заменици no том похапшени. У Војводини je по- 
хапшен сав покрајински извршни одбор партије. 
У Суботпци и Осјеку похапшено je преко стотину 
другова. У Пожези, Загребу и Вуковару око педе- 
сет. У Загребу су затворени већина покрајпнског 
одбора за Хрватску. У Босии n Херцеговини за- 
творене су нам све организације, одвучени у хап- 
сане ne само чланови покрајинског извршног од- 
бора, већ u чланови свију локалнпх управа, тако, 
да je затворено преко две хиљаде људи. Многп 



од њих грозно су тучени no затворима У Далма- 
цији затворен je и интерниран у Србнју цео покра- 
јински извршци одбор.

Д^жност je пашо партије да у целини при- 
купи п објави сав материјал о прогонпма, као 
исторнски прилог о једном тешком периоду љене 
историје. Ова књпжица je само један део ттосла 
који се мора обавпти.

Децембра 1919.
Београд.

Др. гКивко Топаловић.



I. Два социјализма.
0 Ускрсу ове годпне састао се у Београду 

Велики Конгрес Уједиљења, на који су радничке 
u социјалистичке синдикалне и политичке органи- 
заинје пз Маћедоније, Србпје, Војводине, Славо- 
ни.је. Хрватске, Босне, Херцеговине, Дрпе Горе п 
Далмацпје послале 560 делегата. Трп дана je овај 
Конгрес радпо u у највећем одушевљељу прогла- 
сио да се сав југословенски пролетаријат, без об- 
зпра на покрајине, уједињује у Социјалистичку 
Раданчку Партију Југославије (Комуниста), а.све 
покрајинске раднпчке синдикалне ' организацпје 
пмају се ујединити у савезе, који he обухватити 
делу државу и груписати се у ]едно заједничко 
Синдикално Behe.

Конгрес je јасно изразио: да коначни спас и 
ослобођење не само радништва већ свега људског 
друштва *и његове културе, из понижавајућег вар- 
варства у коме данас живи, ^оже бпти постигнут 
тек потпуним остварењем социјалистичког идеала: 
преношењем свпх срестава за производњу у сво- 
јнпу друштва, општом обавезом рада и организа- 
цпјом друштва на основп пуне једнакости свих 
радника. Крајњп циљ наше борбе мора бити да се 
уништи капитализам и остварп комунизам.

?ади остварења тога циља радничка се класа 
мора организовати у самосталне економске и по- 
литичке организације п створпти савез са својом 
класном браћом у целоме свету. Борба радничке 
класе мора бити интернационална. Кроз те орга- 
низације, и у својој земљп и широм целога света, 
радннчка класа мора водити оштру борбу противу 
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свију својих класних противника, протДву буржо- 
азије и сваке форме љенога организоваља. Метода 
наше борбе, срество којим ћемо се служити све до 
коначне победе јесте класна борба иролетаријата 
противу буржоазије. Побољшаље данашљег поло- 
жаја радничке класе и копачна њена победа мо- 
гућшг су само тано ако пролетаријат ни у којој 
форми не буде драговол>но служио буржоазији, 
нити се са појединим веним групама ортачио и 
бранио их, ,већ ако се и политички и економски 
потпуно самостално организује, потпуно самостално 
за своје циље бори. Капитализам сваким кораком 
свога развића развија и пролетаријат. Радништво 
јача бројно и кад je самостално организовано, 
социјалистички просвећено и убеђено: да je кому- 
низам излаз ћз друштвене беде, оно he око свога 
покрета груписати и друге полупролетерске редове 
који данас пате, и интелигенцију која није изгу- 
била љубав према човечанству. Покрет he овај 
расти и бујати, класне борбе he бити све оштрије 
и опсежнпје и оне he се пајзад свести у велику, 
коначну класну борбу, у којој се мора измерити 
сукобом физичких, духовних и мбралних сила — 
ко he бити политички и економски господар 
друштва, буржоазија или пролетаријат. Класна 
борба на том степену, класна борба којој je циљ 
преузимаље политичке власти од странв проле- 
таријата, класна борба вођена средствима каква 
намеће постигнуће цпља, зове се социјална рево- 
луција.

Полазећи са овога ошптег стаповишта сасвим 
je природно било, да je Конгрес закључио да Ује- 
дињепа Сопијалистичка Радничка Партија Југо- 
славије (Комуниста) неће улазити ни у какву за- 
једницу са буржоаским партијама, a најмање he 
са њима састављати владу. A како je у неколико 
држава, као у Русији, у Угарској, у Аустрији, у 
Немачкој, искоришћујући слабост буржоазије, 
радништво било-отело политичку власт, природно 
je било да je наш Конгрес поздравио победу наше 
браће, да je пожелео да они ту победу искористе 
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у циљу потпуног сламања капитализма, да je 
изјавио како je дужност социјалистичког рад- 
ништва у свима земљама заштитити успехе своје 
браће од напада њихових влада и у њиховим 
земљама развити класне борбе до највишег могу- 
her степена.

Ha супрот овом социјализму интернационалном 
и класво чистом, социјализму непомирљиве класне 
борбе, устали су Витомир Kopah и Вилим Букшег 
из Хрватске и Антон Кристан из ЈБубљане, про- 
поведајући плесниви, трули ратни сурогат, с пра- 
вом пазван пандурским социјализмом.

Свакако нп они се нису усудили pehu да се 
ослобођење радништва и свега човечанства може 
постићи пре остварења комунизма. Ни они нису 
спорили да се радништво мора оргапизовати у 
самосталне синдикате и политпчку партију, и да 
се некако мора борити са буржоазијом. Али како 
се боритп? Они су борбом назвалп оно што није 
борба, него потпуно одрицање од борбе. Место 
притиска на противника организованом снагом 
радништва, притиска под којим on мора попу- 
штати, такозвани социјалпатриоти проповедају 
погађаље и ортаковаље час са једном, час са 
другом групом буржоазије. Тако he „раднички 
преставници“ брзо п лако постати велика господа, 
впсоки чиновници, na чак и министри; возиће се 
на аутомобилима и седити no канцеларијама n 
предати се великој бризи за радничку класу. 
Радници нека ne дангубе: нека седе мирно и 
гледају своја ситна посла, a велика господа no 
канцеларијама he се за н>их већ побрипутп. И све 
he бити лепо. Каква борба, какви сукоби! Ta ту 
може човек остати и без посла, мораш се бојати 
жандара, na можеш чак и у апс отићи. Зар није 
боље да се жандари боје наших министара, a ми 
лепо да се ne мешамо у полптпку, већ да њима 
о-ставимо да се мудро здоговоре са Стојаном Про- 
тићем и' Светозаром Прибићевићем: ко he бити 
тучен, a ко nehe, пошто he бити кромпири, шта 
се не сме говорити ни писати, колико радници 
морају радити и коликом се надницом задовољити ?
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Овај пандурвки социјализам, социјализам к jn 
моралво попижава н срамотн радништво, којк га 
заслепљује варком о добрим буржоаским napin
jača, Koju му трује душу иретварајућн политаку 
у вашарску шпекулацију, који му дави свакн 
идеализам и онеспособљава га за велике цпљеве 
и велике борбе — тај соцнјалнзам ие зпа за наш 
иптернационалне дужпости. Он себи допушта -;.v 
и ту срамоту да устаје не само речју већ п дел ■: 
противу наше браће на страни. Он помаже иасил- 
ничко гушење радничких влада у Руснји п 
Угарској.

Срамној издаји према nanioj класној браћи 
с поља морала je несумњиво следовати издај• •; 
према класној браћи у Југославији.

Готово сав југословенсвп пролетаријат^е бд<>- 
брзо готов у избору између два соцпјалпзм : 
између чистог, интернационалног, црвеног >- 
цијализма — непомирљиве класне борбе, и изжђу 
плеснпве теорије о служби буржоазији. Про :■ 
таријат се у впхору одушевљења груписао 
Социјалпстичке Радпичке Паруије Југославг е 
(Комуниста) ii брзи слом лздајппка био je ппт-. ;.-- 
краткпх дана.

Лли се онн нису узалуд уортачнлн са бур;. ■- 
азијом; није то ваљда тек за параду да се h.rx 
боје жандари.

2. Издајице.
Конгрес Уједињења учинио je силан утксак 

на владу и на буржоазију својим одушевл>ен- u. 
одлучношћу, многобројпошћу преставника и пр<>- 
летерских маса које су партијп приступиле. Утисак 
се тај претворпо у паничап страх услед блиско< тн 
владе совјета уУгарској. Ова близина несумљнво 
je моћно утицала и на психологију радника. Било 
je лаковернпх младића који су, лежући у вече. a 
сутра дан очекивали појаву социјалне револуцнје. 
који нису много иолагали на израду оргапизаци- 



шог јсдинства југословенског пролетаријата, којима 
се рад на органнзовању радништва чинио проста 
дангуба, којима се остварење комуннзма чинило 
itcto тако лак посао као- Кристану и Кораћу 
постати министрима. Алп било je исто тако аге- 
ната, шппјуна и провокатора сваке врсте. Овакво 
запето стање најзгодпвје je да се.развије најужас- 
нија губа друштвена, опсежно шппјунство.

[lani je народ погодила двогуба несрећа. Но 
слому бпрократије и династпје Обреповпћа поли- 
тнчка шпијунажа до пред рат била je у Србији 
безначајиа. Али Србија je затрована шпијуиажом 
у изгнанству. Ha Крфу u у Солуну Љуба Јавано- 
s’.’h као министар, п Коста Туцаковпћ и Ракко 
Трифуповић као његовп помоћници, организовали 
су политпчки шпијунажу. Више стотнна лица, 
ночињући од пуковпика na до последњега најиод- 
лијег лумпа, жпвело je п ужпвало од пшпјунства; 
од дрстава које су у девет десетина биле гола 
измишљотнна, али су мпоге људе коштале живо- 
та. здравља п будућности. Постављани су шпијуни 
у сваку војну јединицу, у евакп штаб, у сваку 
■'•олннцу плп станицу. По Грчкој, no Италији, no 
‘1‘раниуској два Србииа пнгде за сто нису могли 
сести a да им се изалеђа нс начуљп какав по- 
ганац. ГПто жешћа достава то бољи бакшиш ’ 
Каква све чуда шпијуни нису измислилп! Један 
ж тпуковппк je пз Парпза доставио Недељка Дпвца 
u Воју Пековнћа, тада иредседнпка социјалис- 
тичког комнтета у Парпзу да агптују за Николу 
црногорског! Једнога дапа je српско министарство 
озбиљно телесрафисало у свет из Солуна како 
Бугари намеравају да зајазе Вардар! Сав тај 
срамотни шпијуиски апарат пренет je из Солуна 
у Београд п шеф му je остдр Г. Коста Туцаковић, 
уцравник вароши Београда. Шпнјуни аустриски 
којнд су биле пуна Босна, Хрватска, Војводина, 
врнсиули су од радости кад су виделн како српска 
полиција прима доставе. Л>уди су били у опас- 
ности дагизгубе хлеб! To je друга несрећа.

Удружелим снагама дало се на посао. Штаје- 
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згоднпје него измпслити хпљаде лажи о предсто- 
јећој комунистичкој револуцијп у Југославији. 
Све су знали шпијуни: и да he та револуцпја 
почетп 1. маја 1919. године у 6 сати ујутру, и да 
су у београдско пристаниште дошле пуне лађе 
муниције и оружја, и да he тада из Пеште доле- 
тети бољшевички аероплапи, и мноштво другпх 
ствари.

Партиско Behe, изабрано на Конгресу састало, 
се одмах no закључењу Конгреса и не само да 
nnje закључило да 1. маја изведе некакву револу- 
цију, него je папротив једногласно закључило да 
се сукоби не изазивају, да се 1 маја обавезно ne 
изводи ни општа обустава рада ни уличне демон- 
страције, него да се у свакоме поједипом месту 
првомајска прослава изведе с обзиром на месне 
прилике тако како би се избегли оштрп сукобп. 
Партиско Behe je утврдило да je изградња орга- 
низационог јединства партије за данас најважнија 
ствар, a како би оно било ометепо сувише оштрим 
сукобима са буржоазијом, то ове сукобе, ни у ком 
случају не изазивати већ им се смотрено уклањати.

Шпијуни Косте Туцаковпћа шуњали су се na 
жалост n no нашем Народном Дому, a нпје пемо- 
гуће да неки од њнх игра чак n неку улогу у 
нашем покрету. Детаљан извештај са нашег Кон- 
греса полиција je имала свакп дан, na joj je саопш- 
тено n говореље Лазе Вукићевића пред верифака- 
ционим одбором Конгреса. Полиција и влада сигурно 
су добро знале одлуке нашег Партиског Be'ha n 
савршену лажност прпче о преврату 1 маја. Ila- 
рочито су то добро знали Светозар IIpiiOiiheBiih мп- 
нистар и његови noMohnnijn Коста Туцаковпћ и 
Жика Лазић, којпма смо ja n друг Филип Фшш- 
noBiih јасно рекли да je револуција од 1 маја 
шпијунска бајка.

Али je уједињена буржоазија под вођством 
Стојана Протића и Светозара Прпбићевића имала 
своју политичку тактику. Њој je требало оправ- 
даља за сурови напад на нашу партију. Ona je 
хтела терором разбити наше младо јединство и 
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страхом спречити југословенски пролетаријат да 
се купи и органпзује око заставе револуционарног 
социјализма.

Сјајна прилика за социјалпатриоте да нам 
отму радничке масе! Погодба би брзо готова. Оно 
што шпијуни и провокатори проносише тајно, оно 
што'само као гласове пропоби глупава буржоаска 
штампа, то социјалпатриоти прихватише и проне- 
соше на све четири стране света. Ми социјалисти 
комунисти први у свој земљи створисмо страначко 
уједиљеље без обзира na покрајине, док Kopah и 
Кристан сметају уједињењу говорећи хрватским 
u словеначким радницпма како њих Београд хоће 
да пороби — и ти сепаратисти огласише нас као 
непријатеље народног јединства. Хиљаде и хиљаде 
наших људи поштено умреше и здравље погубише 
на бојиштима, no тамницама и по логорима за 
иптерниране, не хотећи служпти поробљавању 
свога народа, него тражећи и за њсга право на 
слободу, уједињеље и самоодређивање — a многи 
дојучерањи чаиколизи и пудлице туђе владе 
усташе данас да вас огласе издајицама.

Нападоше певине, ненаоружане људе, срам их 
било! Мало им било жандара, жбира и шпијуна. 
Уведоше и војску да врши отворено политичко 
насиље и осрамотише je. Многе од нас докопаше 
и протераше. У Босни похапсише око две хиљаде 
људи. У Сарајеву кретоше у лов на наше људе 
уз полициске агенте Јово Шмитран социјалпатри- 
отски посланик и његове скутоноше и викаше: 
хватајте овога, овога, овога! По Хрватској и Вој- 
водини разбеснеше се стари • полицајци жељни 
невиних жртава још од слома старе Аустрије. 
Зазвижда камџија и батина широм целе земље да 
у месу u костима невиних радника убије бога ко- 
мунистичког. Стојан Протић и Светозар Прибиће- 
вић ударише себи на чело неизгладими жиг на- 
силника u крвника радничке класе.

Невипост свих нагапх људи данас je свуда 
доказана актима цивилппх и војних власти. Војне 
власти у Босни, где je насиље било најгрубље, 
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одлучно су протествовале протмву ерамне преваре 
што су je жбирн Стојана Протића и Светозара 
Прибићевпћа извелн према војсци и бацили je на 
њен сопствени парод. Изаћп he дело на видело. 
Свеће бити објављено, н данас, кад радикал Стојан 
Протнћ силази са полнтичке позорнице, a демо- 
крата Светозар Прпбићевпћ намерава да се на њу 
попне, пека знају да то врше застрти срамотним 
велом мучких убица раднпчке класе.

Нити смо се чудилп, нити нам je бпло криво 
idto проповедницп пандурског социјализма задо- 
вол>но трљају руке док нас гоне, и снремају се 
да се као гаврани баце на окрвављено тело рад- 
ннчке класе и приграбе je себи. Алп нам je пала 
тетпко једна пздаја у напшм сопственим редовпма.

У Војводини je постојао јак синдпкални покрет 
у гсоме су чланови српски, хрватски п маџарски 
раднвци, као и многе полнтичке органнзацпје. 
Сви су онн тежили што пунијем јединству са 
српском партијом и то je јединство данас најпот- 
пуније пзведено. Алп постојао je у Нбвом Саду 
српско-буљевачко социјалистички агитацнони -д- 
бор, чији je утнцај ono мали. Овај се одбор везао 
за буржоазију и био пошао социјалпатриоскпм 
водама. Под енергичним протестима масе раднкка 
овај je одбор морао саставпти Конгрес који penin 
да се социјалпатриотска политика иапусти н дође 
на конгрес у Београд. У Београду ii они при- 
сташе на уједињење и na сагласан рад са парти- 
јом. Алп чнм пасташе прогони Baca Кнежевић. 
Душан Тушаповућ, Павле Татић, Војин Бркнћ н 
jom неколвцина са лпстпћем „Слободом“ у Bobom 
Саду поклецнуше и нздадоше. Једини они изда- 
доше Партију у најмучнијим часовима, одрекоше 
се љена имена н љене тактнке, иосташе потуркце 
горе од Турака, стадоше клеветати нашу Парткју 
и сву нашу социјалистичку браћу у нпостранс! зу. 
стадоше звати полицију у помоћ противу нас.

Поред свих прогона соцнјалистички покрет у 
Војводнни оста непоколебљив. Ha место издајкца 
би изабрано ново обласно иартиско веће које от- 
лоче енергнчну борбу да издајнце сломн.
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Алп Светозар Нрибићевић трљаше задовољпо 
руке због овог ирвог успеха и накнадним гоње- 
њима у месецу августу 1919. г. ирискочп бовосад- 
ским издајнпцима у помоћ.

3. ЈЗладина ломо+> издајницима.
И ако су још у ирвој периодп гољеља у Me

će цу мају, мпоги наши људи*у свмма варошима и 
селима у Војводини,- где су постојале наше орга- 
низације, позатварани, мучени и тучешг no затворч- 
ма, нпак се покрет пије дао сломити. Он се на протпв 
брзо поново дигао ппздајници са Васом Кнежевнћем, 
којп су одбацпли пме паше партнје и називали се 
„српско-буљевачким социјалдемократима*, не са.мо 
да нису моглп к себи привућп раднике, веН су. 
баш због извршене издаје према партпји, брзо 
пошли потпуном слому. Да би се спасли тражнли 
су noMoh из Загреба и Београда. Долазили су км 
и Kopah п Крнстап, na пм ништа ннсу могли 
noMohii. Најзад су се кренуле тешке величине ш< 
Београда: Никола Богдаиовић, Кораћев плсарпца 
u Неделжо Дивац, професор.

Ин£ола БогдановиН je обична морална фукара. 
коме je Kopah слободно могао дати и ман>у плату 
na би га он ипак служио п издао ирвом прилнком 
кад му то буде корпсио. Алп нам je искрево жао 
да je Недељко Дпвац дао своје име на располо- 
жење онпма који врше пздају да ту издају оправ- 
дају, u иолицпји која иезаконито насрће на наш 
покрет. Недељко Дивац je некад иоштено радио 
у сриском радничком нокрету. Био je чак једно 
време и анархо-синдикалиста н дуго водио борбу 
противу нас „умерељака^. Напустио нас je п iieiat 
му je cpehan пут. Али ппкад ипсмо имали разлога 
pehu да je он непоштен човек. Дивац je међутим 
сада пзвршпо једну ствар од icoje политичкн 
нвпоштенпје не може бити. Он, једини од срби- 
јанских соцпјалиста светле прошлости јавпо je 
пршпао нздајницима н допустио да баш у везм 
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ca његовим именом невини људи буду хапшени, 
мучени и бијени. Што паде на те срамне гране ? 
Одвуче ли те на то жеља да будеш министар.

Засебним плакатама од метра ширипе и у своме 
листу „Слободии објавили су издајници да he у 
Нови Сад доћи први и једини Србијанац који се 
не стиди да за њих јавно говори, Др. Недељко 
Дивац, професор из Београда. Од тога Дивчевог 
збора очекивали су много и за њега развили сву 
своју снагу. Наш покрајински одбор хтео je одмах 
да паралитпе ту акцију издајника те пријави збор 
за исти дан и сат у Новом Саду. Велики капетан 
у Новом Саду Др. Моч забрани тај збор и стане 
свом снагом настојавати да Дивцу осигура тријумф. 
Претње су биле узалудне. И поред забране на 
збор наше партије дошло je иреко 2000 људи док 
je Дивац говорио пред највише 200 радозналаца.

Сав бесан, велики капетан Дареди насилно 
растурање нашега збора п насилпо затварање 
Радничког Дома, где je стан наше партије. Потом 
он предузме мере да нашој партији онемогући 
рад, да похапси све наше функционере и да обез- 
беди слободан рад само издајницима. Ево какав 
je акт упутио:

Вр. 4311. 
кап. 1919.

Министру Унутрагињих Дела
Београд.

13. јула ове године одржао je Покрајински 
Одбор у Војводинп и Местна Социјалистичка Ор- 
ганизација („Комуниста“) конференцију у Раднич- 
ком Дому без дозволе грађанских и војннх власти. 
Говорници су били: Влада Марковић, бивши упра- 
витељ окружне болничке благајне у Иовом Саду 
и Антон Јуришпћ бив. чиновннк иете благајне. 
У својим говорима на српском и мађарскои јсзику 
напали су владу и чланова социјал-двмакратске 
странке Срба и Буњеваца, назпвајући их плаћеаи- 
цима владе. Себе су истицале као револуцгсонарне 
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социјалисте и непомирљиве поборнике комунис- 
тичких идеја. Kao што се то и из прикупљених 
записника о њиховом саслушању даје установити.

Ha збору je било 400—500 људи, a збор се 
држао у исто времо када je држала и свој збор уз 
одобрење месних грађанских и војних власти соци- 
јалдемократска странка Срба и Буњеваца. Ha збору 
je била већина Мађара — Чим je ова власт дознала 
да се збор држи учинила je расположење да се 
збор растури, a Раднички Дом затвори.

Оправдања сазивача збора и говорника не 
могу се узети у обзир, јер се у акцији Владе 
Марковића и Антона Јуришића као и другова им 
све већма испољава сметање рада оних људи, који 
се нб слажу с њима у начину остваривања соција- 
листичких захтева.

Влада Марковић отворено исповеда комунис- 
тичке назоре.и члан je социјал-радничке партије 
(комуниста) у Београду, чији je почасни потпрет- 
седник Бела Куп. Због својих екстремних пазора 
иступио je из социјалдемократске странке Срба и 
Буњеваца у Војводинп — и ступио je у везу са 

’ Мађарима, који теже под видом комунизма и соци- 
јалних програма, своје шовинистичке, мађарске 
националне аспирације да остваре. Преко својих 
органа и поузданих људи установио сам да у 
групу тих људи спадају још и ови истакнутији 
раднички агитатори Мађари: Јосиф Фаркаш, 
Фраља Буковенски, Андраш Валент, Михајло Вич, 
Нандор Белешић (под угарским режимом био де- 
дектпв), Стеван Туканић и Јован Вимислински.

Исти су затражили пре кратког времена, да 
могу издавати комунистички лист у Н. Саду, што 
им Мипистар Унутрашњих Дела на предлог ове 
власти није одобрио, пошто овде излази један со- 
цијалистички лист (,,Слобода“), који третира рад- 
ничка питања и заступа њихове интересе. У по- 
тајној и отвореној борби комунистичке партије 
против умеренијих и лојалних радника око листа 
„Слободе“ ii социјалдемократске странке, даје се 
закључитн, да рад комунистичке партије иде за 
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нарушаваљем садањег мпра и поретка.— Њихова 
агитација у Радничком Дому се шири у нелојал- 
ном правцу — те узевшн у ббзир u то. да су ту 
на окупу веИпном Мађарп, нашла je власт за по 
шребно u целисходно, да радничкп до.м затвори 
као легло екстремних несрпскпх елемената, којк 
уместо да третирају радничка питања п обављају 
послове својнх организацпја — раде na груписању 
иелојалнпх елемената у својим синдикатима, не 
бав< се чисто внтдлним радничкпм пптањима него 
нретворшпе раднички дом у сврху комунистпчке 
иропагапде. Збору никако нема места у раднич- 
ком дону. у којем могу битп заступљенп само 
•раднички синдикати u никако политичке групе. 
Пошто вођв појединих оргаппзацпја пођоше недоз- 
вољеним путевнма сматрам за потребно да рад 
пичеи дом. — чије je штатуте бивша мађарска 
влада одобрила и надаље остане затворен. Да се 
.чеђугим чисто радпички интереси не штете, одре- 
дићу једну просторију у магистратској згради. где 
he се радничке сипдикдлне органнзације, односпо 
љезини члановн моћи састајати и чисто раднпчкс • 
. i нтересе заступатп.

Да би сс оспорио даљп деструктивни рад ко- 
муниста у граду препоручујем да c&./ocu<f) Фаркаш, 
Антон ЈуришиК Фрања Буковенски, Андраш 
Калент. Михајло Впч u Нандор Белешић интер- 
нпрају и то Beh п из разлога тог, што као шаоцп 
нису показали исправно држање. него насЛпојавају 
неред u забуну у граду створити.

Владу Марковића као беспослпчара требало 
бп_из града протератн у своје падлежно место у 
Кеоград, евептуално од војнпх власти н.мао бп се 
џозватп ua одговорност, иошто je no ствченим 
иаформацијама војни бегунац и читаво време рата. 
пробавио je у Угарској.

Нови Сад, 17. јула 1919.
Др. Ал Мачгел. каа.
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Бесрамље ове доставе најбоље се види из оп- 
л кбе да je друг Влада Марковић војни бегунац 
и да je чктаво време рата пробавно у Угарској 
Влада Марковпћ никад није бпо војник и не може 
бити војнн бегунац. Рат га je затекао у Угарској 
где je одмах интерниран и за цело време рата сав 
се сљупхтио вукући колица no лагерима, док je за 
то време Моч, који га je тужно, давио Србијанце, 
a Светозар Прјибићевић. који je друга Марковића 
Tt х што je дануо дуптом од Угарске поново затво- 
рно због Угарске, живео грофовски' u од Tuce 
учно занат како ваља злоупотребљаватп власт и 
мрдварптн полптпчке протпвнике.

4. Паковање кривица.
Ми млађи људн једва памтимо <»на времеда 

кзд je у Србији углед суда био cnao на нулу и 
суднја био исто тако презрен као и полицајац. У 
т<-> се време паређивало како да се суди и кривице 
су - е no наредби измпшљале. Нарочито су поли- 
тички људи увек бплп у.опасности да им се кри 
Biuja спакује и да пи криви ни дужни буду ба- 
чевп у затвор. Србнјански радикали запамтили 
су то врло добро. Од паковања кривица они су 
страдалп п систем паковања кривнца у своје 
време озлогласилл. Њпхов шеф Стојан Протнћ je 
н сам патко, алн и еа гнушањем говорио п ппсао о 
срамнвм измишљеним кривицама.

Српски и хрватскн националисти нмали су 
Јтсто тако много мука од пзмишљених кривица за 
врг-ме аустроугарске владавине. Још су потпуно 
свежи у свесги процесп no лажнпм оптужбама 
llai Tiiiia п Фрндјунга. Памти их зацело и Светозар 
Приблћевпћ.

Влада Стојана Протића и Светозара Прибпће- 
внћа наредила je такво паковање кривица нашим 
друговима. Шта’су они у Новом Саду учинили? 
Одржали су у затвореном простору у свом дому 
јсдаа збир у нсто време иад je правмтељствевп

2
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социјалиста Недељко Дивац држао свој збор. 
Страшан злочин против краљевско југословенског 
државотворног социјализма! Ево шта je због тог 
злочина наредило Министарство Унутрашњих Дела 
из Београда као одговор на акт раније саопштен:

Градском великом капетану
Нови Сад.

У повратку овопредметних списа извештавате 
се да je Г. Мин. Ун. Дела наредпо: Влада Мар- 
ковић, Аптон Јуришић, Ј. Фаркаш, Ф. Буковеп- 
ски, A. Валент, М. Вич, Н. Белешић, Ј. Вимис- 
лински и С. Туканић, сви из Н. Сада имају се 
из разлога наведених у тамошњем поднеску бр. 
4311. кап. 1919. одмах сви у исти мах и са нај- 
већом опрезности похватати и ставити у ис- 
тражни притвор код среског суда у Н. Саду, 
где имају бити под нарочитом пажњом и у од- 
војеним собама (no могућству „самицама") у исто 
доба чим се похватају има се у становима им 
одржати најсавеснија, најстрожија и опсежна 
преметачина, као и у Радничком Дому.

Ako би се у становима им или у Радничком 
Дому нашле брошуре и летаци као: „Совјетска 
Република п радни народ“, „Обесправљеној ого- 
лелој u искрвављеној раји у шајкачи“, „Српски 
u хрватеки војници“, „Ко су Југовићи, a ко су 
Бранковићи“, „Србима жуљевитих руку у Вој- 
водини“, „Не жмурите пред светлом" и томе 
слични списи, или ако се уопште пронађу други 
докази њиховог пропагаторског рада у корист 
бољшевичке републике имају се оптужити суду 
за дело из првог става § 85. к. з. (српског) 
евентуално у вези с тачком е) истог § и са тач- 
ком a 87 §§.

У исто доба поднесите пријаву војнпм влас- 
тима против Владе Марковића као војног бе- 
гунца.

У случају да се напред обележени докази не 
би могли пронаћи, те се против Владе Марко- 
вића и другова не би могло судскп поступати 
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no напред наведеним казн. законским одредбама, 
сви паведени биће интернирапи у унутрашњост 
Краљевства. У том случају до издавања наредбе 
о интернирању имају сви остати у строгом при- 
твору.

Тамошње расположење о затварању Радничког 
Дома узима се са одобравањем на знање.

0 свему учињеном уз повратак списа поднети 
овамо свој извештај.

Београд.
По наредби Министра повереник

Ипњат Павлас.
Ово наређење дошло je у Нови Сад 1. августа. 

Следеће nohn сви другови именовани у акту по- 
хапшени су.

Ко да се не згрози над бесрамним насиљем? 
Да неко буде лишен слободе нужни су бар и 
најситније докази да je учинио злочин. Нужно je 
о томе донети решење са разлозима и саопштити 
га ономе ко се затвара. Влада Стојана Протића и 
Светозара Прибићевића просто je наредила: похва- 
тајте људе на спавању и похапсите их!

Мало им je и то било. Поред велике бриге за 
Далмацију и за Истру, за ратне дугове који се 
Југославији намећу, за нарешено валутно и аг- 
рарно питање, за борбу против ужасне екупоће — 
влада Стојапа Протића и Светозара Прибићевића 
нашла je времена да решава и то у коју he баш 
ћелију наши другови бити затворени. Наредила 
je: гурните их у мрачне подруме, у самице, где 
никад на њих iiehe пасти зрака сунца ни месеца!

Па и то им мало било. Влада наређује какву 
кривицу нашим друговима треба спаковати. Она 
изрично наређујв: (§ 85. с. к. з.) спакујте им веле- 
мздају, за коЈу друге казне нема осим смртнв казне. 
Стојан Протпћ и Светозар Прибићевић траже главе 
комунистичке и ништа друго неће.

Али и ако никаква доказа противу њих ne 
буде, ако низашта нису криви, криви су што су 
живи! Влада Стојана Протића и Светозара При- 
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бићевића наређује: не иуштајте их na тамнкце, 
док им мм не нађемо места да их иитернирамо у 
Србији. Да ивтернпрамо своје сопствепе грађане, 
да ураднмо ono што je на гађење свега света учи- 
внла за време рата само бивша Аустроугарска!

Па им je и то мало бнло. Преко Новога Сада 
требало je ухватнтп Београд. Чим je добила вест 
да су наши другови у Новоме Саду на спавању 
похпатанп и поханшени, послала je влада овај акт:

Мијј. Унут. Дела 
Kp. Срба, Хр. и Слои.

Веоград
Одсек за БББ.

Мов. Бр. 299. 1919. ♦

Градском Великом Капетану
Новп Сад.

Госноднн Александар Аксентнјевнћ полицнскп 
•шновник II. кл. долазн у Нови Сад, нзаслан од 
Управе Града Београда, a са знањем и одобрељем 
овог Одсека. Г. Александар Аксентијевић прија- 
виће се Вама и ставнтн Вам се на расположетве, 
али главна му je задаћа да Министарство Уау- 
трашљнх Дела стално нзвештава о свима фазама 
истраге против бољшевпка, нарочнто оннх који су 
из Београда и уопште пз Србнје нли сс сада аа- 
ла.зе у Београду, да би се противу таквих могао 
постуиак нстовремено покренути.

Изволпте га у томе правцу стално обавештл- 
вати и можете му поклоннти пуно поверење.

Београд, 4. VIL 1919. год.
lk> налогу Министра цовереиик

Игњат Павлас

Кад je бој нек je бој. Јесу ли новосадски 
мунисти једиом у самица.мл, мора се некако сда- 
ковати да буду и београдски. Днже се баш он 
главом, господнн Прнбипевић, н шаље ово на »е- 
ђење:
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^еоград, 8. августа 1919.
Пов бр. 6097.

Наредите иследнаку ilo бољгиевичкој афери 
da протоколарно констатује везу која Иосшрји 
са београдским оољшвицима. Нисар Г. Аксенти- 
јевић нека u даље тамо остане.

Мнниотар Унутр. Дела
Прибићевик

Сила бога не моли. Псто тако без икаквих 
разлога и доказа, два дана после ове наредбе, 
10. августа похапшенп су у Веограду другови 
Фплип Фшпшовић и Сима Марковвћ.

Тешко je не узбуђивати се. Алн hy ниак на 
страну оставнти полнтику да би разгледали правне 
основе на којима се засновала истрага.

5. Докази.
i! данас, кад je чак п судском пресудом јаспо 

утврђеио да je влада Стојана Протића и Светозара 
Прнбпћевића извршплп грубо иаспље над нашпм 
друговпма, новосадска „Застава". радикалски op
ran, има образа да извештај са судског претреса 
започиње са речпма: „Почетком августа месеца 
о. г. je узрујала становншптво у Новом Саду вест 
да бољгаевици спремају велнки „пуч“ овде за 15. 
август, како би пореметцлн друпггвенп ред те 
помогли мађарским бољше&ицима da уиадом у 
нашу државу изведу преврат у корист васпостав- 
љан>а „неразделмве u неповре1)ене зелкие круне 
Светога Стевана...“ Kao грађани окуипране тери- 
торије OHir су из филијале Пештанске Мађарске 
Трговачке Банке у Новом Саду 1. марта 1919. го- 
днне подиглп 50.000 круна као UpuUoMoh владе 
графа Карољија и ту своту поделпли породицама 
сиромашних грађевинарскпх раднлка(!?) Иаравнб, 
гроф Карољн je имао новаца толико да се за 
сваје људе у Зојводнни стара! Он je зпао зашт<-!и

Клеветатн. само што вигае клеветати! Добра 



22

je свака клевета na ма била и најблесавија. Бур- 
жоаска штампа рачуна на блесавост највећега 
дела својих читалаца. Новосадска „Застава“ je 
стари лист и у њему Јаша Томић, човек познатог 
имена, допушта и овакве блесавости: Комунистп 
xohe да изведу преврат у августу. Sa то су при- 
мили nape још у марту и то од грофа Карољија 
у времену када je Бела Кун био у затвору, a ко- 
мунистичка партија у Југославији још није била 
нп основана! Мађарски бољшевици хоће да по- 
врате сјај круни Светога Стевана и у томе их 
помажу српски бољшевици ! Кад бп ово биле само 
блесавости човек би им се морао насмејати. Али 
ово су пре свега намерно ради клеветања измиш- 
љени нитковлуци.^ Од постанка света ништа не- 
моралније није пбстојало од буржоаске штампе.

Какве су докази нашли противу другова по- 
хапшених no наредби Прибићевићевој ?

Извршено je пстраживање и у Радничком 
Дому и у становима похапшених.

У канцеларији Радничког Дома нађени су два 
писма секретара извршног'одбора наше партије у 
којима се тражи одржање зборова и обустава рада 
21. јула ради протеста против интервенције у Ру- 
сији, писма која су још раније бпла објављена у 
Радничким Новинама. Нађева je у стану Владе 
Марковића резолуција која се има предложити на 
зборовима, такође објављена у Радничким Нови- 
нама. Нађене су две празне, непопуњене чланске 
карте наше партије. To je све: то je управо 
ништа! Иза таквога претреса велпки капетан 
пише протокол увиђаја, којп гласи: „Из наведе- 
них списа јасно се види да je овде постојала ко- 
мунистичка партија, према томе je и агитација 
спроведена“.

Сјајан проналазак! Ухватио чова да je у Mo
bom Саду постојала комунистичка партија п нашао 
чак ii чланске карте! Пронашао партију која je 
на очима целог света основана na конгресу у 
Београду, која има десет својих јавних гласила, 
која je раздала на стотине хиљада чланских ка- 



23

рата својим члановима у целој држави. Пронашао 
чова у Новоме Саду, и сад ту нема више врдања I 
Господе Боже, велика je мудрост твоја! Хвала ти 
на милости према нама социјалистима комуни- 
стима! Да ли да нас заштитиш — тп паучи Сто- 
јана Протића и Светозара Прибићевића да обичне 
магарце постављају себи за прве помоћнике?

Никаквог другог доказног материјала противу 
другова похапшених no Прибићевићевом паређењу 
није нађепо. Ha својим саслушаљима изјавили су 
да .не знају ни за какве тајне комунистичке орга- 
низацпје већ да су чланови и припадају јавној 
Социјалистичкој Радничкој Партији Југославије 
(Комуниста) која води оргаппзовану класну борбу 
радништва противу капитализма са циљем да ос- 
воји политичку власт и оснује комупистичку при- 
вреду. Доказали су да су сви прости сиромашни 
раднпци, да су живели и живе само од рада сво- 
јих руку и да никакве новце са стране нису 
примали.

Једипи Андрија Валент je на питање: да ли 
je примао или доносио какве повце из Угарске 
одговорио да je као повереник савеза грађевинар- 
Рких радника у месецу фебруару ишао у Будим- 
пешту и да je ради помоћи беспосленим зидарима 
добио од своје синдикалве централе 50.000 крупа. 
Новац није носио собом, него га je предао пеш- 
танској трговачкој банци, a no повратку у Нови 
Сад примио je из новосадске филијале ове банке 
ту суму. Филијала je то заиста п потврдила сво- 
јим писмом. Валент je поднео детал^ан списак 
зидарских радника новосађана, и Мађара и Срба 
и Буљеваца, који су ову помоћ у беспослици 
заиста ii примили.

Наређена су и нстраживаља о овоме слању 
новаца из Пеште и о томе поднет следећи пз- 
вештај:

Великокапешанском звању у Новом Саду.
Част ми je о кријумчарењу новатта ич-Вудпм« ------

пеште за месне беспослене painti’H4C<KHWKiSAsHOBMjy 
нпваца из;ВулнМ"__ ■■

ИСТОРИ/У СРБИЈЕ
БИБЛИОТЕКА



24

вештај иоднетп: призвати Аладар Здравковић лз- 
јавио je да je 11. фебруара 1919. отпутовао у Б. 
Пешту без путне исправе u тамо од централе рад- 
ничке подигао 7.000 кр. коју своту су му српске 
војне властп у Келсбијп одузеле, a њега без икакве 
ар-изнанице отпустиле.

Андрнја Валент — Enpein ул. бр. 14. био je 
истовремепо са Здравковлћем у Б. Пешти без 
путних псправа и подигао из радничке централе 
47.000 кр. Ту своту je депоновао „Пештанској 
Трговачкој Банцл“ која му je чек лставнла и ћа 
основу истога je новац у новосадској подружнпци 
тореименоване банке нодпгао. Валент je поделио 
новац на организоване зидаре.

Јосиф Мојзеш je такођер бпо у Б. Пешти без 
лутнлх исправа м донео ЗОСО кр. за молерске 
раднике.

Фнллп Дер je путовао у Б. Пешту без путнпх 
исправа у гореспоменуту сврху л он je дизао но- 
вац. алл се не зна колико.

Стакић. варошкл капетан.
Све je ово, као што се види, било док je гра- 

ница према Угарској била отворена и док су иза 
леђа грофа Карољпја француска и енглеска војна 
млслја господариле Угарском. Граннца je затво- 
рена тек кад су дошли комуписти на власт, a тпм 
су и дотадашље везе које су постајале између 
централа радничких синдиката у Будимиешти и 
љпхових подружница у Војводнни коначно пре- 
кинуте. Дотле су ове везе постојале. Радници, 
чланови спндпкалнпх органпзација и у 11. Саду и 

.у Суботицп. Темшпвару, и свима местима у Војво- 
ди1Ш, сви радппци без обзира на народност, пла- 
ћали су своје чланскс улоге л ови су улози слани 
централама у Пешту. A централе су одобравале и 
•слале помоћ беспосленима пз Псште. Све ово ншпта 
Bilje било сакрлвено. Не само да су радплчке ор- 
ганизације ломагале своје беспослене чланове, већ

VI ;1Рска влада плаћала угарско
” ' Војводини преко месиих властн;

[AMaTONMHČL ■- 



централе болеснпчких благајнп остале су у Пепичг 
и стално се обрачунавале са месним благајнама у 
Војводини a фплијале пештанских банака остале 
су у Војводини и новац je слат тамо п амо. Југо- 
словенска влада тражила je те je угарска влада 
плаћала у Веограду својих 4000 радника по 40 К 
дпевно преко нашег министарства фпнаисија. 
Уоиште финансиске везе установа у Пешти са 
љиховпм подружнттцама у Впјводини све до ;io- 
ласка владе Веле Куна нису биле прекикуте и 
само веваљалац може данас да од тога кује- 
оружје против радничког покрета. Ha Конгресу 
Уједпп.ења у Београду о Ускрсу све синдпкалне 
организације у Војводпни прпдружиле еу се op
ra низацпјама у Веограду.

Све се дакле разјаснило п противу похапше- 
них другова пије се могло irahir пи трага, да ма 
за 1пто буду суђени. Пстрага према љима потпуио 
je стала јер се није имало шта нслеђиватп. По 
■>ни су ипак држанн у затвору једап, два, трп. 
четг.ри месеца. •

Најзад je суду одобрено да им суди. Поуздапо 
сам сазнао, ма да о томе докумеита немам, да je 
повосадски суд питао минисшарсшво правде у 
Београду како da суди комунасти^а, строго uju 
благо. Министарство Правде ппјс имало куражи 
да одговорп. Вокушај Стојапа Протпћа r Свето- 
зара Прибићевића да се насилно прпгуши наша 
партија и радннчке масе отму за социјалпатриоте. 
потпупо je иропао. Влада je од тога наспља најзад 
морала диГш руке.

Остављен без наредбе како да суди, славнд 
новосадски суд je хтео ле хтео морао ослободити 
све оне другове који су похашпени на голу на- 
редбу владе. После четпри месеца тамноваља иуш- 
тени су na слободу другови Влада Марковпћ и 
сви остали ттобројашт у Прнбнћевићој наредбп. 
Да je пад љима пзвршено просто пасиље морао je 
признати чак и онај суд коменаређују како да судпГ

Алп зар се суд сме замерпти влади ? Ta каква 
бн ми били држава Јутославпја кад се суд не бн 
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старао да не увреди господпна министра ? Морао 
je неко платити цех. Платили су га петорица 
страшних комуниста којима no леђима још стоје 
бразде од камџије Гавре Каракашевића, жандар- 
ме’рискрг капетана из Великог Бечкерека.

6. Под батинама.
Сазнао Гавра Каракашевић жандармериски 

-капетан II. кл. у Великом Бечкереку, како je ко- 
мупистичка влада из Будимпеште послала милион 
круна да се раздели њеним агентима у Југосла- 
вији. Главна сума од тог новца треба да je у Беч- 
кереку. Разгоропадио се Гавра Каракашевић и 
наумио да покупи nape бољшевичке.

Ухапси најпре Шандора Јабланског из Вел. 
Бечкерека 30. јула ове годпне. Јаблански треба 
да je Каракашевићу рекао: z

Постојала je независна и тајна организацпја, 
југословенска комунистичка група (дакле нешто 
сасвим оделито од паше партпје) са подружницама 
у Новом Саду, Осјеку, В. Бечкереку, Загребу n 
Београду. Чуо сам да ова организација прима 
nape из Будимиеште Ja лично добио сам свега 
300 круна, и то на зајам од Bnha у Н. Саду. Све 
сам ово само чуо, али тачно ne знам. Од људи 
који су овој тајној организацији припадали по- 
знајем Николу Ковачевића, Михаила Bnha, Саву 
Мирковића и Андреју Михајловића.

Каракашевић je namicao протокол како je сам 
хтео изјавпо je Јабланскп na суду. Ja врло слабо 
зпам српски, a ћирилицу уопште ne знам читати. 
Али сам морао потписатн иротокол какав je био.

За карактеристику испита навешћемо из акта 
цитате из саслушања Јабланскога код полпције, 
и то дословно како гласе:

Иследник: Je ли бијо и кад je бијо у Новим 
Саду збор комунистички?

Јаблански: Био je 4. или 5. јунија збор свију 
кохчуниста. Свако место je изаслало no једнога

у-- v.
с.
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вођу комуниста. Ha том збору je било више него 
80 особа све комуниста.

Печуј, Осјек и Н. Сад располаже са силним 
новцем. II ми смо добили из Н. Сада колико je 
мени познато у један мах 22.00t круна a други 
20.000 кр.

Иследник: Ко je тај новац донео из Н. Сада 
u коме je овде предат?

Јабла/нски: Колико ja знам један je био из 
Меленаца a други незнам Новац je морао при- 
мити или Михајловић пли Никхази или Дамшиц.

Иследник'. Често ви добили новаца?
Јаблански: Ja сам добио од Вича из Н. Сада 

600 круна. Самном je ондак био и Шмид. Новац 
смо добили без икакве прпзнанице и поделили.

Иследник'. Где сте ви били пре него што сте 
ухапшени ?

Јаблански: Требали смо uhu у Нови Сад код 
Вича да питамо да ли су дошли из Пеште Дроб- 
ник, Манојловић .и Стеић, који су отишли тамо 
no новац и то no 5.000.000 круна, но почем воз 
није ишао отишли смо у Темишвар одакле смо 
ондак за Н. Сад хтели ићи.

Иследник: Од куда ви зпате да су та тројица 
отишли no новац и no 5.000.000 круна да донесу ?

Јабланскгг. Ja то зато звам, јер када сам био 
са Шмидом na збор ко.муниста у Н. Сад, ондакје 
одређено да he та тројица no тај и no толики 
новац ићи. •

Иследник: Ja вас још једном питам: je ли 
ваш циљ бпо ширеље комунизма и да ли вас je 
ко нагкао да све оао признате?

Јаблански: Понова кажем да je nam циљ био 
ширење комунизма и нмко ме није натерао да то 
признајем.

Какав je то иследник, rtojn се још унапред 
обезбеђује изричнпм исказом окривљеног, да га 
on није нагнао na признање? Није ли ту јаспо да 
je Каракашевић нагонио Јабланског да призна 
ono што њему треба и да га je онда нагнао и na 
изјаву, како je то све било драговољно?
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Чим je Јабланскп пз жандармернје иредат 
иследном суднји, одмах je мзјавио: цео onaj исказ 
потпуно je неистинит. Све су ono биле само до- 
ставе Каракашевићевих агената које сам морао 
потписатп јср сам ужасно тучен од Каракашевпћа 
и ева ми коса почупана. ЈЗезап у ланце п nenpe- 
стано тучен вођеп сам да прокажем липа noja *сам 
нознавао у Новом Саду и Печују.

Изнуђенн исказ Јабланскога јесте основпи 
доказ п о независној тајној комуннстичкој орга- 
низацији u о примаљу новца из' Пеште. Ваш да 
се псказ узме као потпупо истинит, пикаква до- 
каза о новцу нема. Послато из Пеште пет милиона 
круна. Je лн пх видео Јабланскп? Huje. Сазнао у 
Новом Саду, да су тројица комунпста требалп да 
иду у Пешту да траже те nape. Алп не зна нн 
да ли су отишли, a камо ли да ли су новце пре- 
нелп. Нечуј и Новп Сад има силие nape! Послали 
су пм у Б.ечкерек 20.000 круна. Ко послао? Пе 
зпа се. Ко примио? „Мора да га je примио" или 
Мпхајловић, Никхази пли Дамшиц'

Зар су то докази ‘? Зар овде mije јасно изну- 
ђавање ма п најпеодређенијпх признања?

Каракашевпћ je похапспо све људе које je 
именовао Јаблаиски.

Јула 29. ухапшен je Андреја Михајловић. Он 
je такође код Каракашевића „признао“ да je нри- 
мпо бољшевичке nape. Ha суду je изјавио: везапог 
у ланце тукли су ме у ћелији. Кукао сам тако, 
да се све чуло no улици. Тукао ме je Каракаше- 
Biih корбачем и његов пареднпк Сухи кундаком. 
Каракашевић je био бесап и једнако викао: камо 
nape, камо nape? Исчупао ми je пуну шаку косе 
из главе. Кад су ме спроводили преко улице пз 
жандармерије добацио сам косу мојој сестри п 
ona je п дапас може показати. Тако сам тучен трп 
узастопна дана док најиосле нисам пристао да 
признам да сам прпмао иовце.

Сава Мирковић изјавио јепредсудом: кад ме 
je Каракашевић ухапсно, сатерао ме je on лнчно 
у један угао собе и почупао ми сву косу спреда 
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на глави. Затим ме je тукао камџијом a наредник 
Сухн кундаком. Цео сат су ме непрекидно тукли, 
тако да сам се потпуно онесвестио и одболавао и 
од напрезања добио килу коју раније никад нисам 
имао. Кад сам дошао к себн поднеше ми upo 
токол ii рекоше: потписуј! Замолих бар да ми 
прочитају шта ту mirne. Ha то ме наредник Сухи 
удари страшно у ребра кундаком од нушке н 
викну: Потписуј мајку тн кучкину ! Шта сам могао 
до, сав пребијен. да потиишем. Од целога мог 
исказа ништа нпје истпна.

Михаило Вич исто тако тврди да je тучен.
Никола Ковачевић изјавио je нред судом, да 

га je Каракашевић увео у собу и рекао му, пока- 
зујући на велику батину у углу собе: видиш ono 
тамо? Пази со добро шта говориш. Знајући како 
су остали страшно тучени и да то псто и мене 
чека. ja сам Каракашевићу призиао, да еам 6.000 
круна, које су код мене пађене, добио из Русцјо 
u Пеште од комунистичког југословенског одбора 
Чим сам од жандармерије Дредат нследпом судији 
одмах са.м рекао да то није пстпна, већ да сам ja 
тај новац имао као уштеду од своје вшпегодишње 
радничке зараде.

Никаквога другог доказа иема да су оптужени 
примали какав повац до њпхова признаља изну- 
ђеног na средњевековнн ннквпзиторски пачин.

У актпма се налази још један чудап доку- 
менат. Постоји тамо једпо писмо, пнсано плајвазом 
у коверту без адресе и без потписа, убачено na 
волшебан начпн. To ппемо гласи:

Драгп друже!
Учини ово: створн у месту нелегалну opra 

низацију, и то оваку: нађи у месту још 4 друга 
и образујте одбор „комунистичке нелегалне орга- 
низације" n распоредите рад овако: ти, имаш да 
држпш везу са окружним одбором (тј. са нама) 
само ти имаш да знаш где се ми налазимо, само 
тп имаш да примаш директиве од нас, и само ти 
имапт да нам о раду вашем извештај дајеш. Из- 



30

међу остала она 4 један има да буде благајник, 
несме ништа да ради, и има само nape да чува, 
ona остала тројица имају опет у месту и у окол- 
ним селима као и у Врднику да организују ко- 
мунистичке групе, са тим групама одржавају они 
везу који су je организовали, једна група за другу 
не сме да зна.

Ваша je дужност да нам шаљете извештај, a) 
колико група и где имате, б) колико чланова и 
чиме се занимају. Ако има тамо оружја за купит 
јавите нам.

С комунистичким поздравом
Окружни Одбор.

Ко je писао ово писмо? To се не зна. Срав- 
њавањем рукописа свију оптужених утврђено je, 
да га нико од њих није писао. Писмо нема адресе 
и ne зна се коме je упућено. Писмо није нађеио 
ни код једнога од оптужених. Ono се без икаква 
доказа доводи у везу са Савом Мирковићем с 
тога, што полиција тврдп, да га je нашла у nehii 
од стана Савиног._Кад je Сава ухапшен претресан 
je ii он и његов стан и пишта сумњиво није на- 
ђено. Три дана доцније полиција je поново вр- 
тила претрес и вели да je нашла ово писмо. 
Али тада TO' више није био стан Саве Мирковића.

Ово писмо једини je доказ о томе да je по- 
стојала некаква тајпа комунистичка организација.

Суд није хтео уважити да je прпзнање опту- 
жених изнуђепо већ je Александра Јабланског, 
Саву Мирковића, Николу Ковачевића, Михаила 
Вича и Апдрију Мпхајловића осудио na no 6 го- 
днна робије no § 88 n 89 српског к. з. стога „што 
су у Војводини за време од априла месеца ове 
године' na док ннсу билп ухапшени као чланови 
комунистичке странке стајали у вези са југосла- 
вепским клубом као секцијом комунистичке владе 
у Будимпешти као страном владом и од ове до- 
бијали новаца којим су организовали покрет, који 
je ишао na то да се закони ред наслества и зе- 
маљски устав промени, и то путем отворене рево-
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луције, али на непосредно извршење своје злочи- 
пачке намере још нису прешли".

Ова je пресуда скроз незаконита. Изнуђено 
признање пред жандармериским капетаном, одмах 
јасно поречено пред судом, нема никакве доказне 
силе. Оно зашта суд осуђује оптужсне није ничим 
доказапо и гола je претпоставка. Али, независно 
од тога, закон казни иредузеће које иде на то, да 
се устав и т. д., насилно промени. Где су опту- 
жени и кад сакупљали оружје и организовали 
чете да one насилно промепе устав? Где су по- 
кушали насилни покрет? Усмена пропаганда коју 
суоптужени вршили, да сеједан политички режим 
замени другим нпје никакво оружано завереаичко 
предузеће, већ законом некажњив политички акт. 
Отуда je пресуда новосадског суда груб напад на 
политичку слободу грађана.

Но правне расправе ћемо оставити. Хоћемо да 
истакнемо само оно што je политички важно.

Од почетка je јасно да постоје два ироцеса u 
две незавигне групе оптужених. Једни су у Но- 
воме Саду, највећим делом видни представници 
наше Социјалистичке Радничке Партије Југосла- 
вије (Комунпста) похапшени no Иростој наредби 
Светозара Ilputiiiheeuha, држани без истраге* 4 
месеца у иритвору и изузев Михаила Вича, опту- 
женог u пз Бечкерека сви ослобођени. Другп су 
из В. Бечкерека, похапшени за рад на једној 
тајној w od наше партије потпуно независној 
организацији (чије je постојање врло сумњиво). 
Онп су тек месец дана доцније спроведени ради 
суђења у Нови Сад. Иследне власти намерно 
нису хтеле да праве разлику између наше јавне. 
слободно организовапе политичке иартије и јсд^е 
тајне групе, ако je ова у оиште постојала. One 
силом хоће да компромитују нашу партију и без 
икакве потребе спојили су у један процес и оне 
из В. Бечкерека и оне из Новог Сада. Суд 
такође у својој пресуди то разликовање не чини.

Социјалистичка Радничка Партија Југославије 
(Комуниста) je једна политичка организација са
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својнм програмом, својом штампом, својнм домо- 
вима, кооперативама и члановима заведениг. у 
сппскове и легитимисаним чланским картама. Ha
ma партија никада нити je осиивала ннти je п >- 
државала какве тајне. нелегалне групе, нити i 
тим групама, ако их je било, пма ма какве ве---. 
Влада je силом хтела Да ту везу пропађе да 'a 
оправдала срамно насиље вршено према нашој 
партији и њепим присталицама широм целе земле. 
Пису њима биле оиасне никакве ништавне, тајде 
групице, већ су се бојали пораста и развоја снаде 
једне велике партије у којој се организују н боре 
најплтре раднпчке масе. У цнљу вршења отвореног 
насиља противу једне полптичке партије иамер. > 
су паковане крнвице.

Новосадскп процес доказује јасно, да je су 
шљен план од стране новосадских соцнјализдај- 
ника u владе Стојана Протића и Светозара I lp t- 
бићевића да изврше груб папад на нашу партију 
и терором спрече н.езпно развијањс. Алп узалу i! 
Кроз шуме од непријатеља, кроз муке и патв •• 
југословенскп пролетаријат прибира своје редоз«- 
и поносно се пробија напред, Како je сјајна, чис?а 
његова опозициона, љогова револуционарна борб 
Колико су јаднп полицискп жбири што се упл»у- 
вани и презрени данас крпју од ока сваког 
штеног радника! Тешко издајннцима!

ИНСТИТУГ ЗА НОВИЈУ 
ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

I БИБЛИОТЕКА






