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УВОДНА НАПОМЕНА

Плакат је саопштење, које се поставља на јавном месту или се лепи 
на посебним стубовима за ову сврху, да би се пренела  нека политичка 
порука, најавио скуп, предавање, приредба, објавила нека мера или на-
редба и слично. Може да садржи драгоцене податке о датом времену и 
зато је значајан историјски извор и документ.

Сергије Димитријевић (Пирот, 12. март 1912 – Београд, 10. август 
1987), научник, историчар, нумизматичар, економиста, публициста,  
библиограф, и песник, прикупљао је и чувао плакате, посебно оне који 
су везани за лесковачки крај, свестан њихове историјске вредности и 
значаја и створио велику збирку, посебно значајну за историју Лесковца 
и околине.

Највредније што је дуги низ година сакупљао, је највећа приватна 
збирка српског средњовековног новца, коју је завештао Српској акаде-
мији наука и уметности. Она му је била основа за веома плодан и значјн 
студијски рад на  подручју нумизматике. Био је и познати и успешни 
филателиста, чије су збирке добијале награде на више међународних из-
ложби. Његова колекционарска страст се испољила док је још био гим-
назијалац. У то време је оформио низ различитх збирки: минералош-
ко-геолошку, археолошку, етнографску, као и збирке лептира, инсеката 
и младица од дрвета.1

Део Сергијеве збирке плаката, послужио је Мири Ниношевић да у 
лесковачком Народном музеју организује и оствари, изложбу „Лесковац 
и околина кроз плакат / Збирка плаката Сергија Димитријевића“. У Ка-
талогу ове изложбе, њен аутор, Ниношевићева, наводи: „Збирка плаката 
Сергија Димитријевића стварана је 57 година, почев од 1930 и садржи 
188 плаката“.2 Пошто на Каталогу није назначена година, овај исказ нам 
је помогао да закључимо, да је Изложба организована 1987, године када 
је Сергије преминуо.

Сергијева супруга, Надежда Димитријевић, звана Нада и Белка (1924-
2007), уступила је Момчилу Павловићу, Мири Ниношевић и Верољубу 
Трајковићу, материјал из ове збирке, за рад на књизи о изборним бор-

1 Н. Цветковића, Колекционарске наклоности Сергија  Димитријевића, у књизи Н. 
Цветковића, Живети пуним животом (Животопис Сергија Димитријевића), Лесковац, 
Библиотека Народног музеја у Лесковцу, књ. 44, 1996,  стр. 69-118.
2 Мира Ниношевић, Лесковац и околина кроз плакат/ Збирка плаката Сергија 
Димитријевића, Народни музеј Лесковац, без године.
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бама у Лесковачком крају.3 Плакате из његове колекције ту су присутне 
у великом броју, свака са печатом „Из збирке Сергија Димитријевића“.

У посвети на горе поменутој књизи, Верољуб Трајковић је написао:
Госпођи Нади Димитријевић, без које не бисмо успели у реализацији 

овог пројекта, која је засигурно велики поштоваоц ародног музеја, са за-
довољством препоручујем ову књигу и са жељом  да још дуго сарађујемо, 
а у знак на сећање покојног Сергија Димитријевића.

С поштовањем,            Верољуб Трајковић
у Лесковцу
8. 10. 1997.

Да би се стекао увид у ову колекционарску активност Сергија 
Димитријевића, овде је, хронолошки посложено, приказано 89 плаката 
из богате збирке Сергија Димитријевића, из периода од 29. септембра 
1902. године до 3. децембра 1944, а у посебној целини је још 23 плаката 
који најављују његова предавања. У Прилозима је дат уводни текст Мире 
Ниношевић, из Каталога изложбе Лесковац и околина кроз плакат; 
Збирка плаката Сергија Димитријевића,  списак 223 плаката предатих 

3 Момчило Павловић, Мира Ниношевић, Верољуб Трајковић, Изборне борбе у 
Лесковачком крају 1919-1939, , књ. 1: 1919-1929, Лесковац, Народни музеј, 1997; књ. 2: 
1929-1939, Лесковац, Народни музеј, 1938.



7

Народном музеју у Лесковцу, затим Реверс за плакате из Збирке Сергија 
Димитријевића позајмљене Народном музеју у Лесковцу за изложбу 
„Парламентарни и општински избори у Лесковачком крају између 
два светска рата (1918-1941)“ и Хронолошки списак предавања Сергија 
Димитријевића пронађен у његовој заоставштини, који обухвата 
период од  18. XI 1945, до 25. III 1971. На крају је Списак плаката у овој 
књизи.

Књига може бити интересантна онима који на приступачан и 
занимљив начин, желе да сазнају више о Лесковцу и Лесковчанима 
између два рата, њиховим политичким борбама, расправама и начину 
комуникације, као и о предавачкој активности Сергија Димитријевића 
и његовом великом, колекционарском интересовању за овакву врсту 
јавних порука и расправа у предратном Лесковцу.  

           
Милан С. Димитријевић





ИЗ ЗБИРКЕ ПЛАКАТА 
СЕРГИЈА 

ДИМИТРИЈЕВИЋА
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1. Радничко забавно вече 29. септембра 1902.
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2. Кандидатска листа за избор председника и одборника 
Општине власотиначке, 28. март 1910. 
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3. Велики социјалистички збор у Црној Трави, 8. јула 1914.
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4. Жив. М. Рафајловић грађанству града Лесковца, 
9. октобра 1921.
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5. Радници и грађани не гласајте у општинским изборима, 
октобар 1921.

          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

РАДНИЦИ И ГРАЂАНИ

НЕ ГЛАСАЈТЕ 
У општинским изборима!

 
Прошле године ви сте изгласали за општинске часнике људе, за које 

сте с правом веровали да су најчеститији и да су израз жеља најширих 
слојева овога града. А ваша је жеља била, да се запуштени, руинирани и 
ратом опустошени град уздигне до приближне висине једнога културнога 
града, јер је Лесковац био на путу да постане каљаво село и легло заразе.

Ваши представници у општини оправдали су ваше наде. За непуних 
десет месеци рада они су морално уздигли општину до невероватне 
висине, сваковрсни радови у општини свршавани су моментално. При 
томе није чињена разлика између људи у политичком погледу. Чикамо 
да се јави човек коме је ма шта из ината урађено или коме што није 
урађено из нехата.

За то кратко време општински приходи прикупљани су по два и 
три пута више но икада дотле како у погледу посредних пореза тако и у 
погледу прихода са општинског имања.

Ваши су представници решили општинске таксе са мањом стопом 
него што је дотле било али су прикупили двоструке приходе. Они су три 
и више пута добили више од вашара, акциза и аренди и три пута више 
од општинског имања само зато што су и дању и ноћу контролисали 
савесно прикупљање прихода, а нису дали да пропадне ни један клас са 
општинских њива, јер им прва брига беше да подигну општински кош 
од 15 вагона и подигоше га свега са 6000. динара.

Економија општинска била је на путу да буде много и много боља од 
среске и окружне. Старе, склоне паду штале разрушене су и уређена је 
угодна штала за стоку, а стока општинска је била за углед сточарима и 
ако је свакодневно радила.

У погледу санитета та општинска управа учинила је све што јој је на 
расположењу стајало. Прва јој је брига била да се обрати Министарству 
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Народног Здравља за покретне шине и вагонете да испуни локве и 
баруштине по Лесковцу, јер су лекари утврдили, да је ту легло заразе. 
Министарство на то није ни одговорило, али је општина искористила 
своја скромна средства и попунила је све јаруге и локве по периферији 
куда околно насеље пролази да уђе у варош и да овоме граду даде 
привредни и трговачки значај.

Сама варош беше сва у блату, смраду, гаду, ђубрету и цркотинама. 
Одмах су предузете најенергичније мере да се све то очисти. Недељама 
и месецима вучено је ђубре из све вароши. Извучено је и оно ђубре 
док је ова варош била Дубочица. А обала речна, пуна смрада и гада 
очишћена је и засађена врбом и багремом. Она је толико била запуштена 
да је у њеноме корову нађен леш једног копилета. Оваквим енергичним 
чишћењем варош је једнога момента изгледала као кад се човек у чисто 
рухо преобуче.

За десет месеци управе ваших изабраника саобраћај пијачни био 
је примеран, а јавна безбедност одлична како у вароши тако и у пољу. 
Чујте још и ово, за време док су ваши изабраници били у општини 
командант окружне команде рекао је: „не тиче ме се који су то људи, 
али ја ћу предложити да се одликују, јер у округу нема боље општинске 
управе од лесковачке“. То је он рекао онда, кад је ову општинску управу 
била фама да је комунистичка, да је деструктивна.

Ова општинска управа затекла је ужасно стање у општини а нарочито 
у погледу финансијском; прво је на реду било питање решења буџета, јер су 
се дотле чинили издаци преко буџета скоро у свима правцима. Решењем 
буџета за 1920. год. ова општинска управа покрила је ванбуџетске издатке 
старе управе, загладила је законске злоупотребе које у ствари према 
новим приликама нису злоупотребе и ударила је темељ једном здравијем 
финансирању на темељу кога требало је изводити програм комуналне 
политике за културно уздигнуће вароши. Све је то благодарећи енергији 
ваших преставника веома брзо решено и благодарећи тој енергији ми 
имамо још два врло важна задобитка. Имамо подигнут парк у вароши. 
Имамо једну новину, јер од Дубочице до Лесковца овде није постајао 
парк. Али уз то имамо фонд за подизање варошког модерног купатила, 
што је такође један веома велики културни задобитак, јер турски амами 
који су из мржње порушени, ничим, апсолутно нису замењени, те је овај 
свет више од 40 година прљав телесно морао да се дегенерише и физички 
и морално. То је срамота за ово, названо културно време, али ће још већа 
срамота бити за оне факторе, који као надлежни допусте да овај фонд 
пропадне. 

Да је ова општинска управа, коју сте ви изабрали била једина, која 
је за пример могла послужити у погледу система рада, у погледу идеје, 
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какву ни једна управа дотле није показала, то су признали сви житељи 
овога града без обзира на политичко обележје, ако су само поштени 
били.

Али шта је на крају било? –
У стварању нове државе С. Х. С., популарније речено Југославије било 

је и још сада има пуно тешкоћа које долазе како изнутра тако и споља. 
То су критични моменти у стварању наше нове државе, што је веома 
разумљиво, а у тој ери лични утицаји проткани нервозним схватањем 
ситуације у опште врло су природни. С једне стране то, а с друге стране 
закон самоодржања налагао је управним елементима нове државе да се 
лати енергичних мера у стварању ове државе што се сада зове С. Х. С. 
И ако се све то није требало да тиче нас у Лесковцу, ми смо ипак јако 
дирнути. Треба веровати, да је то дошло због невештине власти, која 
није умела да разуме да на крају Србија са својим елементом има да буде 
стожер за јединство нове државе.

На потпуно незаконит начин наши су изабраници разрешени 
од дужност у општини и ухапшени по 2 месеца затвора. То је крајња 
незаконитост. То је неблагодарност за мртве које сте ви и на фронту и у 
Лесковцу учинили.     

Позивамо вас да протествујете противу реакције, да не гласате 16. 
ов. мес. јер ако гласате за друге кандидате показујете своју политичку 
слабост или незрелост. А ако не гласате ви сте људи које ће и противници 
ваши поштовати, јер ће те достојно протествовати противу безакоња, 
и противу реакције, а за истинске слободе већине, чији глас мора да се 
чује, јер ви сте народ, ви већина...

Октобра 1921 год.
Лесковац 
                                                              Драгиша Лапчевић  Коста Стевановић  
                                                                Таса Миљковић  Васа Цветковић                      
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6.  Занатлијама града Лесковца, фебруар 1922.
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7. Бора Наумовић лесковачком грађанству, 11. август 1923.
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8. Милутин Драговић: Браћо Лесковчани, 1923.
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9. Милутин Драговић: Радикалима и пријатељима, 1923.
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10. Oкружни одбор Југословенске Републиканске Странке: 
Самосталним радикалима, 1923.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Самосталним Радикалима
Извесни ваши прваци решили су 1919. године, без конгреса стран-

киног, без одлуке целог посланичког клуба и без припита свих чланова 
главног одбора да се Самостална Радикална Странка фузионише са на-
предњацима, либералима и неколико других безначелних политичких 
група.

Пошли сте у наивној поверљивости за њима; примили сте у свој про-
грам монархију и династију, и ако нисте знали ни каква ће бити та мо-
нархија ни како ће се радити под том династијом.

Да би колико толико спасли своју част и оправдали се пред својом 
савешћу, рекли сте:

1. Овако се најбоље одржава народно и државно јединство.
2. Овако ћемо поуздано демократисати монархију и начинити је спо-

собном за реформе и напр[е]дак.
3. Овако ћемо најправедније решити аграрно, раденичко, чиновнич-

ко, инвалидско и остала питања.
Па шта је било од тих ваших лепих жеља и добрих намера?
Јединство које је цео народ свесрдно прихватио пре 4 године, тра-

жећи једну државу, данас се налази у очајном стању, чим је народу на-
метнута монархија и династија. Данас се монархија држи бајонетима, 
али се на њима не може седети, нити се са њима може дуго владати.

Монархија се није дала ни демократисати ни реформисати. Она је 
данас у рукама неколико разузданих, себичних, бездушних и безумних 
преставника камариле. Ради њихових интереса донет је један назадан ус-
тав и маса других закона.

Где је аграрно питање? Програм демократски погажен је и у томе, као 
и у свему другом. Стотинама милиона плаћено је босанским беговима 
само да помогну овај режим.

Је ли срушен Пашић? Не, он је сад на највећој политичкој висини, као 
некрунисани краљ. Над њим су само представници официрске олигар-
хије од којих га нико одвојити не може.

А де[м]ократска странка? Уместо да препороди монархију и да скр-
ши Пашића она је себе морално упропастила, изиграла, понизила и 
осрамотила, да не кажемо обешчастила, одбацивањем свих својих наче-
ла, неограниченом службом камарилском режиму и саучесништвом и 
јатаковањем Пашићу у његовој коруптивној, насилничкој и расипничкој 
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политици разједињења. И кад је све то свршила, њу су бацили немило-
срдно и брутално као што се баца исцеђен лимун.

Па докле тако?
Шта треба још монархија и [о]лигархија да уради, те да се поштени 

самосталци једном дозову паме[ти], да осете шта им налаже савест, да 
исправе погнуту главу и савијена леђа и да се сете своје светле прошлос-
ти пре 29 маја.

Зашто су се онда борили против једног рђавог стања, кад сад помажу 
друго горе и одвратније? Зашто су се некад испрсавали кад се сад пониз-
но прегибају? Зашто су пасали светло политичко оружје, кад га сад ба-
цају пред ноге непријатељима народа? Зашто су раније говорили: Земља 
нам је преча од свега и свакога, кад сад [с]тављају династију и монар-
хију изнад устава и закона, грађанских права и слобода, скупштинских 
привилегија и најсветијих народних интереса?

Зар не виде самостални Радикали и други поштени демократи да 
радећи за монархију раде једино за Пашићеву радикалну партију која 
је за вечита времена срасла са нашом монархијом као кост и месо у ор-
ганизму? Зар не виде да је монархија 1[906], 1909, 1912, 1914, 1917, 1920 
и 1922 увек одбацивала од себе све политичке странке и само пригрља-
вала радикалну партију, и да ће тако једнако остати док траје монар-
хије и радикала? Само једино Република може срушити Пашићизам, 
а монархија му даје моћ и силу. Да није њене заштите он би се одавно 
схрхао и сломио, да се више никад не појави из политичког гроба.

Остајући у демократској странци сви поштени самосталци одржа-
вају монархију, а то ће рећи њену штићеницу радикалну странку, са 
свима њеним назадњачким методама и ружним делима.

Многи разочарани самосталци желе да обнове стару самосталну 
странку. Али то је узалудан и штетан посао. Та је странка живела час-
но и завршила на време своју улогу. Њен је програм тесан за ову др-
жаву, за ове велике дане народног буђења и за нове задатке који стоје 
пред народом и државом.

Све што је било њених добрих, здравих и корисних начела њих је 
унела Југословенска Републиканска Странка у свој програм, попра-
вила их, допунила, проширила и подесила према приликама ново-
га доба. Самосталним Радикалима и поштеним демократима који су 
искрено волели Самост. Радик. Странку треба да је политичка част 
преча него ова сенка од власти, коју им покашто удељују радикална 
странка и Пашић. Они сви треба да се нађу у нашим редовима. Што 
дуже остану у демократској странци, све више тону у политички живи 
песак, који ће их једног дана морално сахранити и покопати.
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Не треба остати у демократској странци. Не треба обнавља-
ти стару Самос. Рад. Странку јер није више њен програм за ове 
прилике. Не треба се ни повлачити из политике у миран живот 
због странпутица којом је пошла демократска странка. Треба 
прићи Југословенској Републиканској Странци да се заједнич-
ком снагом уклони монархистички облик владавине, која је у 
нас главни извор свих [...] трзавица, преких судова, ванредних 
стања, лажних атентата, измишљених завера, насиља, безакоње 
и корупција. 

Република, какву наша [...] [оу]зданије обезбеђује народно и 
државно јединство, даје политичку власт у руке самом народу и 
[...] [екон]омско и друштвено уређење за цео народ.

ОКРУЖНИ ОДБОР    
Југословенске Републиканске Странке

Штампарија „Скерлић“ Краљице Наталије ул. 12     
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11. Радикалима и радикалним пријатељима у округу Врањском, 
25. децембра 1924.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Радикалима и радикалним пријатељима
у округу врањском

Данас је 56 дан од како су расписати избори за избор народних по-
сланика у нашој држави, и ево на жалост ми радикали још нисмо на 
чисто и не знам[o] да ли ћемо имати једну листу или две. И ако сам ја 
на свакој седници, било окружног одбора или окружне конференције, 
изјављивао жељу и молио г. Влајка Коцића да листу не подвајамо и да 
странку радикалну не цепамо. Све сам ово радио противу жеље доста 
великог броја радикала и мојих пријатеља у округу. Предлагао сам ради 
јединства странке и бољег успеха у округу да место мене носилац ради-
калне листе у округу врањском буде г. Никола Пашић, председник Ми-
нистарства и вођа Народне Радикалне Странке. Тако смо и саопштили 
целој окружној конференцији и оном сјајном и великом збору Народне 
Радикалне Странке, који се добровољно окупио био у Лесковцу 14. де-
цембра 1924. год. На ову комбинацију пристао је и г. Влајко Коцић и 
његов друг Димитрије Поповић, али како смо у вече добили извештај 
од г. Пашића, да се он не може примити да носи листу у округу због 
тога, што је већ дао пристанак на три изборна места у нашој држави, 
а по закону нема права да се кандидује на четири места. После овог 
извештаја г. Влајко Коцић, адвокат из Београда предложио је и тражио 
неодступно, да носилац листе буде г. Д-р Милан Стојадиновић, Минис-
тар Финансија, и ако је жеља радикала била да то буде неко друго лице 
из Београда, а да кандидати за срез власотиначки и босиљградски буд[у] 
Влајко Коцић и Димитрије Поповић; ја да будем у срезу јабланичком, 
Стојан Костић у срезу Пчињском, а да срезови Лесковачки, Пољанички 
и Масурички имају своје кандидате и њихове заменике. Овакав писме-
ни споразум написат је и потписат од стране моје, г. Стојана Костића, 
Влајка Коцића и Димитрија Поповића, у присуству изасланика Главног 
Одбора Народне Радикалне Странке г. Д-р Лазе Марковића.

После неколико дана, када се срез Власотиначки, родно место Влајка 
Коцића, побунио противу кандидације Влајка Коцића и није хтео никако 
да га прими за свога кандидата, онада је г. Влајко Коцић предузео кора-
ке код Главног Одбора и код самога г. Пашића, да потписати протокол 
изигра и да себи осигура кандидацију за срез Масурички и Босиљград-
ски, а Димитрије Поповић да буде кандидат за срез Власотиначки. Том 
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приликом г. Коцић предложио је да у накнаду за то узмем да будем кан-
дидат за срез Пољанички, поред среза Јабланичког. По наваљивању г. 
Пашића, а и по савету својих пријатеља из округа, ја сам на ово пристао 
и сачинили смо и потписали пред г. Пашићем овакав

СПОРАЗУМ:

1.) да носилац листе буде г. Д-р Милан Стојадиновић, министар фи-
нансија из Београда;

2.) да кандидат посланички за срез Масурички и Босиљградски буде 
г. Влајко Коцић, досадашњи народни посланик; 

3.) да кандидат посланички за срез Јабланички и Пољанички буде г. 
Милутин Драговић досадашњи народни посланик, а њему за заменика 
Вукашин Марјановић председник општине лебанске;

4.) да до сада извршене кандидације у срезовима власотиначком и 
пчињском у лицу Димитрија Поповића и Стојана Костића, досадањих 
народних посланика и њихових заменика остане у сили и да Главни Од-
бор засебним писмима извести о томе среске одборе Народне Радикалне 
Странке за срез пчињски и власотиначки, да су ове кандидације постале 
извршне;

5.) да се на дан 28. децембра 1924. год. извршена кандидација за по-
сланике његовог заменика за срез лесковачки сматра као извршна и да 
се одмах о том приступи саставу листе ради подношења исте суду на 
потврду.

25. децембра 1924. г.                                               Милутин П. Драговић с. р.
        Београд                                                             Стојан Костић с. р.
                                                                                         Влајко Коцић с. р.
                                                                                    Димитрије Он. Поповић с. р.
                                                                                   НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ

И ето, драги моји пријатељи и познаници, и поред онако јасног и 
чистог потписаног протокола споразума, Влајко Коцић усуђује се да и 
овај протокол изигра, јер каже, да он не може дозволити да за срез леско-
вачки буде кандидат ни један од адвоката из Лесковца и то по имену 
Ђура Крџалић, Тодор Тонић и Бата Ђелошевић, а себе као адвоката из 
Београда протури из среза у срез, да буде кандидат, па чак и округу хоће 
силом да се наметне да буде носилац листе, а адвокате који стално живе у 
Лесковцу међу бирачима и својим пријатељима, не прима и не дозвоља-
ва да се кандитују. 
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И на крају крајева, после педесет и шест дана показало се, да је сва ова 
радња склопљена и срачуната од стране г. Влајка Коцића, јер је вешто 
изигравао све споразуме, а себи прибављао кандидате и незадовољни-
ке који нису на зборовима добили већину да буду кандидати, па их је 
узимао код себе и врбовао за своју листу, коју је намеран да истакне у 
округу Врањском са његовим именом као носиоцем листе. И тако, после 
педесет и шест дана открило се и изишло на чистину да Влајко хоће по-
што-пото, да буде носилац листе у округу, јер му се ни најмање не тиче о 
цепању странке и о [г]убитку исте у округу.

Како овај плакат пишем, драги моји пријатељи да Вас, као пријатеље 
радикалне странке и државе, обавестим о досадањим радњама и прего-
ворима, ја вам стављам до знања да ћемо ми у округу Врањском радика-
ли имати две листе и то: листу моју, на којој ће бити за срез лесковачки 
Ђура Крџалић, адвокат из Лесковца, а њему за заменика Горча Ивановић, 
бив. народни посланик из Буниброда; за срез пчињски Стојан Костић, 
досадањи народни посланик, а њему за заменика Драгутин Младеновић, 
председник општине дубичке, а за остале срезове узећу оне људе, које ми 
радикали из њихових срезова буду дали и препоручили. На другој листи 
биће носилац Влајко Коцић и њему равни и подобни. И тако између те 
две листе, ви ћете драги пријатељи, имати да бирате и да решавате коме 
ћете на дан 8 фебруара дати свој глас и своје поверење, те да вас достојно 
са поносом, часно и поштено може заступати у Народној Скупштини. 
Ви морате да отварате очи, ко је до сада како радио, како се владао и како 
је интересе народа заступао. Морате водити рачуна да треба да се сви 
заједнички боримо против оних, који уговоре изигр[а]вају, против оних 
који се народу силом намећу, помоћу новца и плаћених надничара и аги-
татора. Противу оних, који туђу част не умеју да чувају и да поштују, а 
народна изрека каже: ко туђу част не уме да поштује и да цени, није у 
стању ни своју да чува.

На мојој је страни правда и поштење, без обмане, без обећања, без 
пара и подвале. Ја сам уверен да сваки радикал и пријатељ радикалне 
странке, који у себи има части и поноса, који жели себи и својој поро-
дици срећу и напредак, не може допустити и дозволити да ја са мојим 
друговима који су са мном на листи и који су прави израз поштења, час-
ти и вашег поверења, не победимо на дан гласања 8. фебруара листу г. 
Влајка Коцића, који хоће помоћу новца и обећања да купи себи мандат 
народног посланика и који је у тој намери платио и поткупио приличан 
број агената и плаћеника, међу којима на жалост има неколико лица, 
учитеља, адвоката, судија, полицајаца, сељака и разних других елемената 
и агитатора, који су се разишли по селима међу вама, не ради тога што 
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су уверени да ће вам, агитујући и радећи за листу г. Влајка Коцића учи-
нити неко добро и олакшати неки терет, вама и округу, већ зато, да их г. 
Влајко Коцић што боље плати и награди.

А знајте, драга браћо радикали и пријатељи Народне Радикалне 
Странке, да сваки онај ко хоће да помоћу пара и новаца купи народно 
поверење, тај не мисли добро ни поштено о народу и својим бирачима. 
Зато сад сваког таквог агента и агитатора г. Влајка Коцића, па макар как-
вог он положаја или звања био презрите и из своје средине истерајте као 
последњег неваљалца и продану душу и не верујте њиховим обманама и 
лажима већ будите сложни и куражни, па на дан гласања вашим гуме-
ним куглицама докажите сваком да је поштење, да је част, да је народна 
воља и народно право на висини изнад свега и да новац, банке, обмане и 
лажи не могу помоћи никоме ко нема народно[г] поверења.

Радикалско и пријатељско поздравље шаљем вама, вашим породи-
цама и вашим комшијама и жели[м] да ове моје искрене пријатељске 
речи продру по свима селима и засеоцима, брдима [и] долинама у округу 
Врањском, те да 8. фебруара буде страш[на] пресуда [з]а све неваљалце 
и непоштењаковиће који покушавају [да] помоћу новца купе и продаду 
чисту народну свест.    
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12. Лесковчанине, 1925.
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13. Друго весело вече à la „Ошишани јеж“ у сали 
хотела „Костић“, 1925.
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14. Централни одбор Независне радничке партије Југославије: 
Не гласајте, фебруар 1925.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

РАДНИЦИ И СЕЉАЦИ СВИЈУ НАЦИЈА 
ЈУГОСЛАВИЈЕ УЈЕДИНИТЕ СЕ !

НЕ ГЛАСАЈТЕ

Радничким, сељачким и свима другим
радним масама вароши и села.

Данашња влада Пашић – Прибићевић, састављена из радикала и са-
мосталних демократа, на један насилнички, зулумћарски и пљачкашки 
начин управља овом земљом. Па тако она спроводи и садање посланич-
ке изборе. Она је једновремено објавила рат и угњетеним нацијама које 
сачињавају већину у Југославији, и објавила је рат радницима и свој се-
оској и варошкој сиротињи.  

Данашња влада хоће међу собом да завади раднике и сељаке Србије, 
Македоније, Хрватске, Словеније, Босне, Војводине, Далмације, помоћи 
лажи сеје националну мржњу између њих, и ако су сви радници и сви си-
ромашни сељаци ма којој нацији и ма којој вери припадали браћа међу 
собом јер имају једне исте непријатеље, као што имају и исте интере-
се. Данашња влада нарочито се труди да српске сељаке испуни мржњом 
према сељацима осталих нација, у првом реду хрватским, словеначким, 
муслиманским, турским, немачким и маџарским, као да су кобајаги сеља-
ци свих ових нација непријатељи српских сељака. Међутим баш српски 
власници подједнаки су непријатељи и српских сељака, као и сељака ос-
талих нација. Јер ти српски власници угњетавајући сељаке осталих на-
ција, угњетавају и пљачкају једновремено и српске сељаке.

Радници и сиромашни људи вароши и села у очима данашње владе 
представљају само стоку коју обесни богаташи и власници могу слобод-
но и до миле воље цедити, пљачкати и угњетавати.

Али не треба мислити да су остале власничке и богаташке партије, 
које су данас у опозицији, нешто друго и нешто боље него радикали и са-
мостални демократи. И ове опозиционе богаташке и господске партије 
боре се око власти, али не ради благостања радних маса, већ да и оне, као 
и радикали и самостални демократи, продуже гуљење и угњетавање тих 
радних маса. Ове су опозиционе партије ово и на делу показале кад су 
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биле на власти и шта више баш са радикалима у ортаклуку. Данас се опет 
ове богаташке и господске партије међу собом боре око власти и пљачке, 
али преко леђа радног народа вароши и села.

И да би и ових посланичких избора задобиле за себе већину све ове 
власничке и богаташке партије, и владајуће и опозиционе, обећавају рад-
ном народу златна брда. Данас је народ златан, данас се око њега умиља-
вају, љубе га и грле, часте га, готови су да му блатњаве опанке и исцепане 
цокуле скидају и да [...], само да гласа за њих. И за кога? За добро познате 
политичке преваранте и кајишаре, за гуликоже и насилнике који су овај 
исти народ сваких избора лагали и целог века гњавили и упропашћива-
ли. Па чим прођу и садањи избори они ће овом за време избора златном 
и радном а после  избора гадном, прљавом и глупом народу окренути 
леђа. Јер ће тада стари политички преваранти и кајишари добити манда-
те и ући у Народну Скупштину да наставе свој стари занат: да доносе за-
коне против радног народа вароши и села, да га пљачкају, да му ударају 
све веће порезе и намете, да му поскупљују живот, да му отимају земљу, 
рад и залогај из уста.  

И у новој Народној Скупштини поново ће се показати да у данашњем 
капиталистичком поретку заснованом на пљачки и угњетавању Народна 
Скупштина НЕ МОЖЕ БИТИ НАРОДНА, већ да је то скуп богаташа, 
капиталиста, зеленаша и гуликожа народних који су се увукли у Народ-
ну Скупштину благодарећи насиљу и пуним кесама у које се сручио зној 
народни, али благодарећи и необавештености, несвести и глупости на-
родних маса које још каскају за својим упропаститељима.

Али су радници и сељаци, сеоска и варошка сиротиња, почели да до-
лазе себи и да се бране од пљачке, угњетавања и лажи богаташа и вели-
каша. Ових посланичких избора радници и сељаци, први пут, у многим 
окрузима стварају 

РАДНИЧКО-СЕЉАЧКИ САВЕЗ ЗА ОДБРАНУ И БОРБУ.
И овај савез радника и сељака истакао је и своје посланичке канди-

датске листе.
Први пут се ових посланичких избора показало да је могућ Савез из-

међу радника и сељака, и да су радници, сељаци и сва сиротиња принуђе-
ни да се удруже и направе Савез против својих пљачкаша и угњетача. И 
то да направе савез не само док трају ови избори, већ да направе ЈЕДАН 
ТРАЈАН САВЕЗ за одбрану, један трајан савез за борбу против сваке 
пљачке, против сваког исисавања, савез против сваког угњетавања; савез 
за ослобођење од капиталистичке и власничке тираније, савез који ће 
мушком, неустрашивом борбом омогућити обарање сваке пљачке и сва-
ке тираније, који ће омогућити радничко-сељачку власт, државу рад-
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ника и сељака; државу оних који стварно раде, који стварно привређују, 
који су корисни; државу оних који живе од свога сопственог рада и зноја, 
а не експлоатишу, не пљачкају и не угњетавају друге, државу оних који 
сачињавају огромну већину у овој земљи. 

Радници и сељаци почињу да долазе до свести, до сазнања да су они 
међу собом браћа, браћа и по патњама, браћа и по заједничким инте-
ресима и потребама, браћа по борби. Између радионице, фабрике и 
њиве, између српа и чекића не постоје супротности и непријатељства. 
Већ кад се удруже срп и чекић, кад се удруже плуг и фабрика, кад се 
удруже жуљевите руке радника и сељака, тада ће тек и једино моћи они 
извојевати своје ослобођење од сваке беде и угњетавања. Тада ће у исти-
ни сељак бити господар своје њиве и својих производа, тада ће у истини 
радник бити господар у својој фабрици; јер данас ни њива, ни фабрика 
не доноси у ствари радости и благостања за огромну већину сељака и 
радника: Данас сиромашан сељак на такозваној својој њиви ради, али 
у ствари за другога; а радник је прави роб, једна мртва ствар, горе него 
машина, у радионици и фабрици.

И кад су власници и угњетачи радника и сељака видели да се радници 
и сељаци, просвешћују и да стварају свој савез, свој фронт против пљач-
каша и угњетача, они су се дигли да још одмах у почетку, ових избора угу-
ше овај савез радника и сељака. Зато је данашња влада у многим окрузима 
насиљем онемогућила да овај савез радника и сељака истакне своје кан-
дидатске листе. Овим су данашњи власници и угњетачи ваљда мислили 
да ће радници и сељаци, кад немају својих листа, гласати за њих.

Али ми верујемо да ће се народни угњетачи и пљачкаши преварити. 
Ми верујемо да ће радници, сиромашни сељаци и сва остала варошка и 
сеоска сиротиња почев од ових избора дати достојан одговор свима на-
родним угњетачима и гуликожама. Ми верујемо да сви свесни радници, 
сви свесни сиромашни сељаци и сва остала свесна варошка и сеоска си-
ротиња ових избора неће гласати ни у једном изборном округу где нема 
листе радничко-сељачког републиканског блока (савеза).

НЕЗАВИСНА РАДНИЧКА ПАРТИЈА је свесрдно поздравила ства-
рање радничко-сељачког републиканског блока (савеза), на супрот дру-
гих блокова капиталистичких, богаташких и великашких партија. Неза-
висна Радничка Партија је радила на стварању овог радничко-сељачког 
републиканског сељачког савеза и увек ће свом својом снагом радити 
на његовом јачању и проширивању све до његове коначне победе. Али 
данашња насилничка и крвава влада Пашић – Прибићевић забранила 
је рад Независној Радничкој Партији само зато што се она бори против 
капиталистичке и власничке тираније а за ослобођење радника и сељака.
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Зато Независна Радничка Партија позива све своје чланове, све своје 
пријатеље, све раднике и сиромашне сељаке, сву сеоску и варошку си-
ротињу да се ових избора уздрже од гласања, бојкотују избор на дан 8. 
фебруара, да не гласају ни за једну листу у оним окрузима где не постоје 
листе радничко-сељачког републиканског блока.

Окрузи у којима не постоје листе радничко-сељачког републиканс-
ког савеза (блока) ови су:

У ЦЕЛОЈ МАКЕДОНИЈИ И КОСОВСКОМ ВИЛАЈЕТУ СА САНЏА-
КОМ, сем Кумановског где постоји листа радничко-сељачког републи-
канског блока. 

У ЦЕЛОЈ БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ где је данашња влада насиљем 
учинила да се ни у једном округу није могла истаћи листа.  

У СРБИЈИ у окрузима: београдском, подринском, ужичком, чачан-
ском, рудничком, крушевачком, моравском, врањском, топличком, 
крањском, пожаревачком и смедеревском.

У ВОЈВОДИНИ у окрузима: панчевачком, сомборском и суботичком.
У ХРВАТСКОЈ у окрузима: сремском, беловарско – крижевачком, 

личко – крбавском и вараждинском.
У свима овим окрузима радници и сиромашни сељаци и сва остала 

варошка и  сеоска сиротиња, ако желе себи добра, не смеју гласати:
 – ни за радикале, ни за самосталне демократе
 – ни за клерикалце, ни за муслимане
 – ни за Џемијет, џемијетске дисиденте
 – ни за Немце, ни за Маџаре
 – ни за земљораднике, јер је и ова партија досада учинила велики 

број погрешака и рђавих дела на штету радника и сиромашних 
сељака, 

 – ни за социјалисте те издајнике интереса радништва и сиромаш-
них сељака.

РАДНИЦИ, СИРОМАШНИ СЕЉАЦИ, ВАРОШКА И СЕОСКА СИ-
РОТИЊО,

Ми вас позивамо да у свима овим окрузима не учествујете на дан 8. 
фебруара у гласању. НЕКА ваше НЕГЛАСАЊЕ ТОГА ДАНА буде један 
МНОГОЉУДАН И СИЛАН ПРОТЕСТ против насилничке, крваве и 
пљачкашке политичке владе Пашић – Прибићевић.

Против пљачке и исиљавања који над вама врше капиталисти, банка-
ри, зеленаши и великопоседници, против свих буржоаских господских 
партија које вас лажу, гњаве и исисивају, које вам спремају све веће на-
мете и нове ратове.
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Нека се ових избора, и кад не гласате, први пут покаже ваша пробуђе-
на свест, слога и ваша воља за борбом. 

Нека се ових избора, и тамо где не гласате за ваше листе и тамо где 
бојкотујете (негласате) изборе, удари први камен темељац за стварање 
једног вашег трајног борбеног савеза.

Нека ових избора буде ваш и наш заједнички усклик:
Доле насилнички и крвави режим Пашић – Прибићевић који се 

дигао и против радника и против сељака, као и против толиких дру-
гих угњетених нација у овој земљи! 

Доле свако угњетавање, свака пљачка!
Да живи мир и љубав, слога и савез међу радницима и сељацима 

свију нација!   
Да живи срп и чекић!
Нека буде сељак истински господар земље, нека буде радник гос-

подар фабрике!
Ко ради има једино право да једе!
Живео Радничко-Сељачки Републикански Савез (Блок)!
Живела Радничко-Сељачка Влада!
Живела Радничко-Сељачка Држава!

Фебруара 1925 год.

ЦЕНТРАЛНИ ОДБОР
НЕЗАВИСНЕ РАДНИЧКЕ ПАРТИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
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15. Милутин П. Драговић: Радикалима, Пријатељима и Бирачима 
округа Врањског, фебруар 1925. 
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

РАДИКАЛИМА
Пријатељима и Бирачима округа Врањског

8. фебруара је дан пресуде кога дана има да народ пресуди, да ли ће 
овом Државом управљати поштени и часни људи, народни борци за 
слободу и народна права или ће на управу земље доћи људи који оће 
да распарчају ову Државу и који оће да поново наш народ баце у неки 
вртлог и неред.

У нашем округу постоје шест листа на шест кутија, прва је листа на 
првој кутији Жике Рафајловића бив. министра који је саставио листу од 
богаташа и капуташа, који ни најмање немају појма о народним мука-
ма и жељама већ знају само то, да за љубав буду на власти и да дођу до 
положаја и богатства, праве спрегу са Радићем који је сад у апсу и који 
је противник нашег државног јединства и наше среће и са Корошецем 
Спахом, Фером Драгом који је такође у апсу као противник нашег др-
жавног јединства и нашег Српског племена! Ко гласа за листу Жике Ра-
фајловића, гласа за Турке, Арнауте, Немце, Маџаре и за Радићеве кому-
нисте који сви скупа раде и желе да ова држава пропадне и да ми Срби 
понова будемо у нереду и свађи и несрећи по наше домаће интересе и 
спокојство.

Друга кутија је Зафира из Бојника назови „Земљорадничка“ који су 
из незнања и необавештености отишли у земљорадничку странку не-
знајући да је програм њих земљорадника састављен од Београдске гос-
поде а иде на то да се одузме и подели наша приватна имовина од по-
штених радника и да људима нерадницима и лењштинама који кад цео 
радни свет ради и трче, леже и демебилишу, и ко год гласа за ову кутију 
назови земљорадника, тај гласа несвесно, непромишљено противу своје 
среће, противу свога имања, на штету своје куће и породице.

Трећа је кутија Попа Мике Цветковића, са Власине, Републиканца, 
који тражи и оће са својим друговима да ми Срби оставимо и напушти-
мо нашег милог Краља, наше државно јединство и да том нашом греш-
ком и неслогом лутајући за републиканцима изгубимо нашу веру, нашу 
државу и доведемо за господара туђинца, а народна пословица каже ко 
неће брата за брата тај мора примити туђинца за господара, ко гласа за 
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ову Републиканску листу у трећу кутију тај отворено и несавесно иде 
противу мира, противу реда и рада ове наше државе, противу нашег Ми-
лог Краља и противу сваке среће нашега народа.

Четврта кутија по реду од почетка гласања носи листу моју и мојих 
другова, људи из народа, људи који живе у средини народа, који позна-
вају ваше жеље, ваше потребе, ваше муке и који осећају да је прека и 
неиздржна потреба, да се што пре у овој нашој држави, за коју је српски 
народ дао много жртава и муке док је створио и зарадио, заведе рад, ред 
и мир, свакоме на своме занату, на своме послу и код своје куће, да се 
чиновници постављају у служби што поштенији, што раднији и савес-
нији и онолики број колики је најпотребнији да послови у државним 
надлештвима иду нормално и правилно.

Да се инвалидима и њиховим породицама даје инвалидска потпора тач-
но и на време и онолико колико они према своме стању здравља и имања 
заслужују а колико им је потребно да себе и своју породицу издржавају.  

Да се закон о порези измени и донесе онакав, какав је потребан, те да 
се сваки порески обвезник оптерети са порезом онако и онолико коли-
ко му то изискује његово имање, његова радња и приход од имања или 
радње, а не да буде као до сад где има случајева да људи сиромашнији 
који имају слабије радње и имања плаћају више државне порезе него они 
што су богатији и имућнији.   

Да се регулише питање свештеника – попова, да своје плате које им 
припадају примају на Државној каси а не да сами узимају и наплаћују од 
народа како оће и колико оће, да се тражи да сваки Државни чиновник 
па био полицајац! учитељ, свештеник, шумар, економ или ма ко други 
врши своју дужност тачно и поштено и да са народом поступа онако 
како треба и доликује једном савесном, поштеном и исправном Држав-
ном чиновнику кога народ и [д]ржава плаћа.

Да се путеви и ћуприје на истим који већ постоје оправе и дотерају у 
исправно стање, а на она места где истих нема да се просеку и направе 
нови путеви свуда у свакоме крају нашега округа па макар они везивали 
и водили до најмањег села или мале, јер су добри и исправни путеви по-
требни народу као и насушан хлеб.

Да се све шуме и утринска земљишта у нашем округу ограниче и до-
несе решење која места треба да припадну држави, која општини, селу 
или приватним људима, и да се оним местима где је до сад радила ко-
мисија за ограничење државних шума па је својим решењем и пресудом 
нанијела штету и повукла неправилну границу према неком селу или 
општини тражи друга комисија која ће исту границу и грешку поправи-
ти у корист заинтересованих села и општина. Да се такође сви спорови 
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који постоје између појединих села и општине око њихових атара реше 
по правди закона и доказима што пре и што брже реше и окончају те 
како би се избегла свађа и парница између појединих села и општина.

Да се тражи да се свакој кући која живи на селу дозволи да могу код 
своје куће држати и чувати оружје ради чувања стоке и куће од зверади и 
осталих случајева које могу сваког дана или ноћи изненада наступити по 
селима а нарочито по планинама и брдовитим крајевима нашег округа.

Да се печалбарима и другим сиромашним људима налази рада – пос-
ла и службе и да им се изиђе на сусрет од стране државе да приликом 
одласка на рад или службу и повратку кући са истог рада или службе 
добивају повластицу за бесплатну вожњу на Државним жељезницама.

Да се регулишу таксе и трошарине појединих вароша и варошица 
које се наплаћују на дотерану стоку и осталих производа наших сељака 
на пијац и то тако: да оне ако мора да постоје ради издржавање и уна-
пређење вароши буду што мање и да се наплаћује само онда када сељак 
дотерану стоку или домаћи производ прода а никако друкше као до сад.

Да се по свршетку избора обилазе срезове, општине и села, од стране 
моје и мојих другова који буду изабрани за народне посланике са моје 
листе и тиме да се у народу и у његовој средини узимају потребе и жеље 
појединих крајева и места како ће се и шта тражити и предлагати у на-
родној скупштини за бољитак, напредак и корист истога краја.

Сваки бирач, који гласа за ову листу моју и мојих другова а која је пре-
лепљена на четвртој кутији нека буде уверен и сигуран да гласа за своју 
срећу, за своју корист, за мир и ред, како у земљи тако у селу, општини 
и у своје куће.

На мојој листи кандидати су поред мене још и ова лица и то:  
За срез Босиљградски, ВАСИЉ СТАМЕНОВИЋ, земљорадник из 

Доње Љубате, заменик му је СТОЈАНЧА ВЕСЕЛИНОВИЋ, земљорадник 
из Клисуре, за срез Власотиначки и Масурички ХРИСТИФОР ПОПО-
ВИЋ, свештеник из Власотинца, заменик му је САВА СТАНИСАВЉЕ-
ВИЋ председник општине Јелашничке; за срез Јабланички: БОЖИЛОЈ 
МИТРОВИЋ, председник општине, Оранске, заменик му је ВУКАШИН 
К. МАРЈАНОВИЋ, председник општине Лебанске.  

За срез Лесковачки ЂУРА КРЏАЛИЋ, адвокат и председник окруж-
ног одбора народне Радикалне странке за округ Врањски из Лесковца, 
заменик му је ГЛИГОРИЈЕ ИВАНОВИЋ бив. народни посланик и де-
ловођа општине Мрштанске; за срез Пчински и Пољанички: СТОЈАН 
КОСТИЋ, дуго-годишњи народни посланик и бив. деловођа општински 
из Големог села, заменик му је ДРАГУТИН МЛАДЕНОВИЋ, председник 
општине Дубничке. [И] ето браћо бирачи као што видите ова моја листа 
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састављена је и створена по жељи народа и поштених људи онако како 
најбоље може и оће да послужи интересима народа радног и поштеног у 
округу Врањском, и било би доста, стидно и срамота свакоме поштеном 
човеку који жели добра овој нашој држави, нашем округу, својој кући, 
својој породици кад неби гласао за четврту кутију.

Пета је кутија Михајла Буринчића самосталног демократе који је 
присталица Светозара Прибићевића а који се одвојио од Љубе Давидо-
вића и Жике Рафајловића, зато што није могао више да гледа и трпи 
срамну и издајничку спрегу противу државног јединства и интерес[а] 
нашега племена, и сваки онај који жели добра Држави и себи неће ма 
из каквих разлога гласати за четврту кутију треба да гласа у пету кутију.

Шеста је кутија Влајка Коцића адвоката из Београда, и његових оста-
лих другова који до сада њиховим радом и поступком нису ни доказали 
ни показали да желе добра бирачима и странци којој припадају и којима 
су увек пречи и потребнији њихови лични рачуни, њихова зарада и тр-
говина, него потребе њихових бирача њиховога краја и странке којој су 
припадали; они су Влајко Коцић и Димитрије Поповић са њиховим дру-
говима који су на њиховој листи и који су потпуно равни и једнаки у све-
му, обећавани златна брда и долине, путеве, железнице, службе, плаћање 
инвалида и остале потребе народу и бирачима само пред изборе а после 
избора латили су се њихових личних рачуна и послова а народу и бира-
чима остављали су шупаљ нос до очију, и кад им је који бирач из округа 
долазио и тражио нешто они су се крили од истога а ако се нису могли 
сакрити они су се правили да га не познају, мрштили су се и турали руку 
на нос јер кажу да им смрде сељачки гуљаци и опанак, они су за љубав 
и потребу њиховог личног рачуна упропастили и довели до пропасти 
Гаврила Новаковића предузимача из среза Власотиначког и новац узели 
Серaфинму слепом инвалиду из Бујановца за свршавање неких послова 
сиромаха слепог инвалида.

Преча им је била циглана у Остружници, и кафанске уздње које су 
ортачки отправљали Влајко Коцић и Димитрије Поповић, него потребе 
и жеље њихових бирача и њиховог напаћеног сиромашног и брдовитог 
краја којега они преварише као што су и мене и моје другове преварили, 
непознавајући их довољно и како треба послаше их у скупштину.

На листи Влајка Коцића само је један једини од сељака кандидат за 
народног посланика Михајло Јовановић из Разгојне, који је на делу дока-
зао да је раван Влајку Коцићу и Димитрију Поповићу јер је увек, свакад 
и у свако доба радио само за себе и своје личне рачуне а када је на Со-
лунском Фронту био прешао из Француске он је побегао у селу Кречку 
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код Солуна само да се не би нашао са неким војником из његовог краја 
или среза те да исти не би потражио неку помоћ или трошак, а када га 
је неки од његових познаника и пријатеља случајно стревио негде, он му 
је вадио по грош два и давао му за трошак говорећи да више нема код 
себе новца. Тај Мијајло Јовановић покушао је био да уштеђевину кошев-
ске хране његове општине Разгојнске, поједе и сакрије говорећи да њему 
као деловођи општине Разгојнске она припада; и сада када је добио на 
среској конференцији мањину и то велику мањину од Ђуре Крџалића и 
Глигорија Ивановића он је пришао Влајку Коцићу и пристао да буде са 
њим на листи за некаквих тридесет хиљада динара које му је Влајко дао 
или обећао као награду зато што се с њим дружи. 

Влајку Коцићу и Димитрију Поповићу, била је још и то дужност, да 
што више поставе шумара у округу Врањском нарочито у срезу Вла-
сотиначком, где кажу да их сада има [п]реко шеснајест и да придобију 
поједине чиновнике и шумаре да они раде за њих и да гоне народ да гла-
сају за Влајка и Димитрија и они да тргују и отправљају своје приватне 
послове у корист себе и својих болесних амбиција.

Ова листа Влајка Коцића и његових другова која је по реду шеста и 
последња одметничка је и од Радикалне Странке и од народнога добра и 
народних потреба и она никога у за себе од поштених, часних и свесних 
људи нема, нема сем што за исту раде и трче неколико ортака плаћеника 
и лажно обманутих агитатора међу којима на жалост има и чиновника 
који се налазу у срезу Власотиначком, Босиљградском, Масуричком и 
Пољаничком, и који несвесно или свесно за корист лични или неко мес-
но обећање трче и лажно обмањују и агитују у народу и међу гласачима 
да гласају за Влајка Коцића и његову листу, с тога Драга браћо бирачи у 
округу Врањском будите свесни и дозрели и недајте се поткупити, пре-
варити или обманути од ових плаћеника и агитатора Влајка Коцића и 
његових другова, јер знајте да сваки од оних па макар он био чиновник, 
сељак или трговац који агитује и препоручује да гласате за листу Влајка 
Коцића, не ради то и не говори то зато што Вам жели добра Вама и Вашој 
кући већ само зато што је плаћен и поткупљен или што очекује личних 
користи од Влајка Коцића и другова на његовој листи.

8. фебруара треба да буде дан награде сваког оног човека који поште-
но ради, који поштено мисли и који се поштено заузима и труди за добро 
Краља Државе свога краја и својих бирача. А смртна пресуда за све оне 
који оће и који су намерни да народ лажу, обмањују и поткупљују те да 
би га на тај начин преварили да им поверење да за новац или за лажна 
обећања а такав рад и поступак бирача округа Врањског био би штетан и 
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сраман по житеље који леп глас уживају до сад као народ вредан, радан, 
поштен и часан у округу Врањском.

Братско поздравље шаље Вам свима пријатељима, познаницима и 
бирачима

у округу Врањском Ваш одани, верни друг и пријатељ,

МИЛУТИН П. ДРАГОВИЋ   
народни посланик из Лебана

Фебруара 1925. год. Лебане
ШТАМПА, Обреновића, Лесковац               
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16. Кандидатска листа Самосталне странке за округ Врањски, 
фебруар 1925.
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17. Милан Прибићевић ће одржати неколико јавних зборова 
и предавања, мај 1925.
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18. Градско позориште из Битоља у сали - башти хотела „Круна“, 
23. јула 1925: Наша работа
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19. Кандидатска листа Демократске странке, за избор часника 
Општине лесковачке, 15. августа 1926.
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20. Објава Лесковачког градског позоришта,  септембар, 1926. 
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21. Збор акционара Лесковачке централне банке, 15. март 1927.
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22. Резолуција збора грађана града Лесковца, 
одржаног 3. априла 1927.
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23. Мих. Ђ. Бабамилкић: Грађанима града Лесковца, 
23. април 1927.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Грађанима Града 
Лесковца

Одговор председника општине г. Милана Поп-Димића на мој 
плакат од 10. ов. мес. скроз је неистинит. 

Председник општине Г. Милан Поп-Димић побија у својој од-
брани мој изказ да је остало дуга Електричном Друштву 8000. дин. 
када сам предао општину, и наводи да је остало некаквих 39.711. 
дин. а пре тога казао је на одборској седници 140.000. Ради истине 
износим извод из књига Електрич. Друштва:

Од 1913 год. Општина је остала дужна Друштву                                      10.477.90
Осветлење за 1919 и 1920 год. када је г. Милан Поп-Димић
био кмет општине                                                                                                                                     25.000
                                                                                   Свега Дин.          35477.90
           После овога када сам примио општину као председник исплатио сам 

друштву 31-XI-1921 год. на име дуга                                                                                                       1000.    
                                                                 Остало на дугу Дин.         34.477.90
За овим сам исплатио дуг из 1913 год. 14-VII-1922 год.
у дин.                          10477.90        
                                                                         Остало је још                  24.000.
Осветлење у 1921 и 1922 год.                                                                    21.000.
                                                                                   Свега Дин.              45.000
Платио сам Електричном Друштву на име општинског
дуга 7 Августа 1923 год. динара                                                                                                                           33.000
                                                                               Остало дин.               12.000.

Пошто сам месеца августа 1923 год. изашао из општине то сте Ви 
5-X-9[2]3 год. исплатили остатак дуга од 12.000 дин.

Из овога је јасно да дуг Електричном Друштву у Дин. 39.711, нисам 
оставио.

Такође сам оставио у општини приликом мог изласка 10 вагона јеч-
ма, пшенице и ража у вредности око 200.000. дин. што су они продали и 
примили новац?
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Ја сам заиста као председник тврдио неке уговоре са Електричним 
Друштвом али то је било пре рата у 1902 и 1912 год. и ти су уговори били 
корисни и за општину и за грађане.

Што се данашњег уговора тиче г. Милан Поп-Димић наводи, да сам ја 
на седници општин. одбора од 15. јула 1925 год. решавао о овом уговору 
са осталим одборницима и овластио председника општине, да може уго-
вор закључити између Електр. Друштва и општине и у име општине код 
власти да потврди. Не поричем да сам дао овлашћење у принципу, да се 
са Електр. Друштвом може закључити уговор, али нисам дао пристанак 
да се закључи овакав уговор какав данас постоји. Грађани су видели из 
плаката Г. Ђорђа Блажића кад је овај уговор закључен и који су га закљу-
чили.

Нека се г. Милан Поп-Димић не дира око мога зета кад није довољно 
обавештен. Мој зет није постао благајник Електричног Друштва у вре-
мену кад је уговор прављен 1912. год. него је мој зет постао благајник за 
време када је председник банке г. Горча С. Стојановић, а чланови: г. г. 
Горча Јоргаћевић, Тодор Влајчић и Милан Станојевић, те су га ови људи 
према расписаном конкурсу примили за благајника Кредитне Банке тек 
I-II-1922. када се доцније смешала са Електричним Друштвом.

Признајем да сам општинску њиву са одобрењем одбора и грађана на 
збору продао, али то сам учинио само за корист грађана и општине. Врло 
добро се зна, да нисмо имали довољно учионице за децу, те је услед тога 
била полудневна настава. Како би се створила могућност да сва деца по-
хађају школу, то смо ми продали ову њиву да се направе школе, које нам 
дају много више а не 500-1000 дин. годишње прихода, колико је давала 
њива коју смо продали да би направио горњи спрат основне школе код 
цркве јер је предрачун био за зидање 320.000. Наравно ова сума од њиве 
била је недовољна, али је општина утрошила још 180.000- дин. од својих 
редовних прихода, поред оних 40.000- дин. који су узети за стару школу. 
И овде Г. Милан Поп-Димић није хтео да каже истину, већ је рекао како 
је садања управа исплатила дуг за подизање ове школе у 50.000- дин. а 
остало је свега на дугу око 30.000- дин. [И]стина је и то да ова њива сада 
вреди не три пута више како то Г. Милан Поп-Димић наводи, него вреди 
20 пута више са зградама подигнутим Г. Горче Јоргаћевића.

Много је теже било одмах после рата, када сам ја дошао за председ-
ника општине, управљати општином јер је општина била без ичега, па 
се ипак успело да се многе ствари доведу у ред. Јер тада нисмо ишли по 
мрачним улицама, а данас идемо. И што је маркантно, идемо по мраку 
па ипак општина дугује Електричном Друштву преко 300.000.- дин. 
значи да г. Милан Поп-Димић довољно води рачуна о општини и ње-



57

ним приходима и расходима. Општина је дужна порез преко 200.000.- 
дин. Све ово долази од мудре управе г. Милана Поп-Димића. Садањи 
општински одбор мора стално да води борбу око смањивање дневни-
це чиновништву и часницима, значи да се и сам одбор боји да оваква 
општинска управа не упропасти општ. имовину.

Рад г. Милана Поп-Димића се не огледа ни у регулисавању улице. 
Када сам изашао из општине оставио сам 200.- скице за просецање и ре-
гулисавање, а од тога су до сада просекли свега две улице и то: у Панађу-
ришту Мики кмету улицу и улицу где је Никола Тодоровић, Калдарми-
сали су и мурџу махалу са фабричким новцем од 100.000.- дин, а остале 
су сами грађани приликом просецање улице и калдармусали.

г. Милан Поп-Димић хоће само да каже по нешто, и дали то стоји 
или не, на то се много не осврће. Васко Миладиновић ће му рећи, дали 
је њему платио за ограду школе код реке, или је пак њему платио, како је 
то у истини за бараку у мурџој махали.

Дакле продао сам општинско имање, а то су грађани желели, и зашто 
сам га продао казо сам, али шта ће да каже г. Милан Поп-Димић, што 
га он испоклањао својим агитаторима, који су га довели за председника 
општине на штету целог грађанства.

Грађанима је познато и то, да су за време моје управе били поштеђе-
ни сваког кулука за извлачење песка а тако исто и приреза, па су ипак 
путеви били добри. Тада их је Општинска управа регулисавала из соп-
ствених средстава.

Од како је пак г. Милан Поп-Димић председник општине, путеви су 
са свим хрђави, и ако се грађани убише вукући песак кулуком за оправ-
ку истих, признајем му пак да је направио одличан пут идући за његову 
фабрику.       

Грађани добро познају мој рад у општини и пре рата и после рата и 
рад г. Милана Поп-Димића.

За сада оволико, а ако Поп-Димић жели да и даље говори неистине, 
ја ћу му наћи пуно одговора.

23-IV-1927 год.                            МИХ. Ђ. БАБАМИЛКИЋ   
      Лесковац                                    кафеџија и бивши председник општине

Штампа „ПОКРЕТ“ Лесковац
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24. Објава, мај 1927.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

ОБЈАВА
Одбор општине вароши Лесковца на седници својој од 4. маја тек. 

године а поводом питања о регулисању цена струје са овдашњим елект-
ричним друштвом, донео је следеће решење:

I. Да се електричном друштву одмах предложе следећи услови:
1, Да од дана постигнутог споразума општина не плаћа ништа за цело 

своје улично осветлење.
А да за осветлење у својим канцеларијама и осталим општ. устано-

вама плаћа паушалне цене које су важиле до 1. марта ове год. са 50% 
попуста;

2, Да грађанство плаћа 5.- дин. по киловату;
3, Да промена ових цена може бити само у случају промене у ценама 

потрошном материјалу и радне снаге и то ако та разлика буде већа од 
10%.

Ово све поред споразума у извесним тачкама који је постигнут на 
заједничкој седници изабраних делегата одборских и електричног 
друштва на седници од 17 и 18 пр. м-ца.;

4, Одбор очекује пријем ових услова у целости у року од пет дана од 
данас, што ако не учини сматраће се да понуду не прима, и одбор ће бити 
принуђен да у циљу заштите општине и грађанства приступи најенер-
гичнијим мерама те да за случај спора и једна и друга уговорна страна 
буду на равној нози.

II. У циљу обавештења грађанства и припреме на све жртве које ће 
морати у овој борби за заштиту права и интереса да поднесе, објавити 
путем штампаних плаката и то:

а.) ову тачку одборске одлуке;
б.) понуду електрич. друштва под Бр. 4903. од 9 пр. м-ца;
в.) реферат изабраних одборских делегата; и
г.) понуду електрич. друштва Бр. 5891. од данас.
III. У циљу доношења коначне одлуке по овом питању заказује се од-

борска седница за уторак 10 маја ове године у 18 час. са дневним редом: 
решавање о електричном питању.

       Деловођа,                                                               Председник суда и одбора,
Цв. С. Ђорђевић, с. р.                                                      М. П. Димић с. р. 

(М. П.)
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О Д Б О Р Н И Ц И

Д. Стојиљковић, Вас. М. Дискић, Тодор Петровић, Петар Ђорђевић, 
Дим. А. Димитријевић, Бора Н. Марковић, Ђока М. Станковић, Сретен 
Т. Костић, Д. М. Станковић, Исак А. Ково, Сотир Мијајловић, Мил. Ми-
ленковић, Ибраим Заћировић, Ибраим М. Шабановић, Татош Амето-
вић, Мика Ђокић, Чеда Николић.

Одвојено мишљење: Не слажемо се са овим решењем одборским у 
томе:

а.) По нашем мишљењу немогуће је да општина не плаћа улично ос-
ветљење, већ да плаћа као и до сада паушално по цени која је важила 
до 1 марта ове год. са попустом поред 35% још са 15%, т. ј. са попустом 
укупно 50% мање но што плаћа грађанство;

б.) Да би се са електричним друштвом дошло до споразума помирљи-
вим путем а избегле све несугласице, мишљења смо: да грађанство плаћа 
6. дин. по киловату; и

в.) Ако друштво ове услове како их је одбор одредио не прими 
у целости, наше је мишљење да би требали да тражимо код надлежне 
власти раскинуће уговора због његовог неиспуњења од стране друштва 
а не да се уради нешто настрано што би било противно постојећим зако-
нима, јер би на тај начин дошли и до моралне и материјалне одговорнос-
ти; и ако се тако што уради скид[a]мо са себе своју одговорност.

                                                                                            Председ. суда и одбора
                                                                                             М. П. Димић с. р.
                                                                                                   одборник
                                                                                           Чеда Николић с. р.

Извршујући предњу одборску одлуку у смислу тач. 6 чл. 109. закона 
о општинама, суд извештава грађанство, да остала акта означена под II 
горњега решења гласе и то:

под б.) Суду и одбору општине Лесковачке,
У смислу ранијег нашег обећања, да смо вољни, да изађемо у сусрет 

својој општини и њеним грађанима у погледу смањивања цена струје за 
осветлење, изјављујемо да исте смањујемо у следећем:

1. Да до краја ове године у свему остану старе цене, које су важиле до 
1 марта ове године. За ово време ће друштво бити дужно да преуреди 
варошку мрежу и да попне волтажу од 150 на 220 волти.

2. Да за целу 1928 годину цена струје буде по (6.50) шест ипо д. по 
једном киловату не стим, да је сваки обавезан, да на позив друштва уве-
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де струјомер и по струјомеру струју троши. За улично општинско ос-
ветљење за 50% јефтиније.   

Сиромашним претплатницима Друштво ће струјомере давати на от-
плату за једну до две године.

3. По истеку овога рока, а на захтев једне или друге стране цене струје 
за осветлење одређиваће обострана стручна комисија на бази нафте и 
угља. Приликом одређивања цена комисија ће узимати у обзир вредност 
свих инвестиција у овдашњој вароши по њиховом коштању уобичајену 
амортизацију истих пијачну камату на уложени новац и инвестиције као 
и да по своме нахођењу у ценама струје обезбеди Друштву пристојну до-
бит.

4. Ревизију ових цена може се тражити у месецу Јануару сваке године 
до истека уговора.

5. Док се цене струје не утврде комисијски важиће цене, које су дотле 
важиле.

9 априла 1927 год.                                     Лесковачко Електр. Друштво
       Лесковац                                           А. Н. Стојановић с.р. В. Миленковић с.р. 

Под в) Одбору Општине Лесковачке

Одлуком одборском од 12. тек. м-ца изабрани смо да преговарамо са 
делегатима овдашњег електричног друштва о измени уговора, који по-
стоји између општине и друштва, па да о тим преговорима реферишемо 
одбору. О тим преговорима подносимо одбору с л е д е ћ и свој извештај:

На дан 17. ов. м-ца у 10 часова пре подне нас четворица састали смо 
се у општинској судници са г.г. Вас. Миленковићем, Ђоком Ђорђевићем 
и Проком Тасићем, делегатима Електричног Друштва и на тој седници 
делегати друштвени изјавили су, да би друштво пристало да се постојећи 
уговор између њега и општине измени у овоме:

1.) Да се по кућама мора увести струјомер свуда, где има више од јед-
не сијалице, а по дућанима и локалима за радње и за једну сијалицу с тим 
да се по струјомеру плаћа само онолико, колико се по њему потроши;

2.) Да се досадања волтажа замени волтажом од 220 волти и да Елек-
трично Друштво до краја ове год. преправи мрежу и остале инсталације 
за ту мрежу, тако, да све то има бити примљено од државне комисије. 
Волтажа да буде на свима тачкама и крајњим линијама вароши 220 вол-
ти са допуштеном толеранцијом од 3-5%. Да друштво све струјомере и 
моторе замени или дотера о своме трошку за нову волтажу од 220 волти.
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3.) Да друштво може укинути струју само ономе претплатнику, који 
не буде струју платио узастопце за три месеца, а струју му опет пуста, 
чим своје дуговање буде измирио;

4.) Да цене буду овакве, како је то друштво предложило, у своме акту 
од 9. априла ове год., упућеном општинском одбору, а то је по 6.50 дин., 
а исто тако и регулисање цена после 1928. год.

Када су потписати изнели свој предлог, да се цене регулишу на тај 
начин, што ће се сада одредити стална цена, која ће се мењати само у 
случају промене у ценама потрошног материјала и радне снаге, па и код 
те промене пређу известан проценат и позвали делегате да према таквом 
стању те цене определе. [И]мајући у виду кад општина улично осветлење 
не би плаћала и кад би га плаћала као и до сад, делегати Друштвени су 
изјавили, да им треба времена да изврше прорачун и да се ради тога тре-
ба да састанемо понова 18. ов. м-ца у 6 часова у вече.

На седници од 18. овог м[-]ца делегати друштвени изјавили су да се 
за осветлење струј[о]мери морају увести чак и за једну сијалицу а да цене 
буду овакве:

а.) ако општина улично осветлење плаћа на струјомер онда она има 
попуст 50% а грађанство ће пак плаћати по 6.50 дин. од киловата а сиро-
тиња са уверењем о сиромашном стању по 5 динара киловат.

б.) ако општина улично осветлење плаћа као и до сада, онда ће грађа-
ни са сиромашним уверењем плаћати 5 дин., а остали по 7 динара од 
киловата; и

в.) ако општина не буде плаћала улично осветлење, онда ће грађани 
плаћати по 7.50 дин. од киловата, а грађани са сиромашним уверењем по 
5 дин. од киловата. – Ове цене има да важе за 1928 и 1929. годину, а после 
ће се она одређивати комисиски као у понуди њиховој од 9. тек. м-ца, 
што ће рећи: на бази нафте и угља с тим да комисија приликом одређи-
вања тих цена узме у обзир вредност свих инвестиција у овд. вароши по 
њиховом коштању, уобичајеној амортизацији истих - пијачној камати 
на уложени капитал у инвестиције као и да по своме нахођењу обезбеди 
друштву и пристојну добит. Делегати су изјавили и то, да је ово њихова 
последња реч.

19. априла 1927. год.                                                               Учтиви:
                                                                                              М. П. Димић с. р.
                                                                                                   председник општине  
                                                                                                 Одборници:
                                                                                         Д. Стојиљковић с. р.
                                                                                        Д. М. Станковић с. р.
                                                                                          Чеда Николић с. р.  
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Под г) Суду и одбору општине Лесковачке 

У одговору на акт суда општине Лесковачке од 21. прошлог мес. Бр. 
5467., част нам је изјавити следеће:

И при најбољој својој вољи, да се Управа ова одазове жељи своје 
општине и грађанства у погледу попуста у цени електричне струје за ос-
ветлење, с обзиром на уложени капитал у инвестиције нових машина, 
које је друштво по постојећем уговору, закљученим са општином, мо-
рало инвестирати, као и са обзиром на преуређење варошке мреже ради 
подизања волтаже од 150 на 220 волти, за које Друштво такође мора уло-
жити велику суму новаца, а не може учинити већи попуст од овога који 
доле следује:

Да за ову текућу годину, цене струје за осветлење, како уличног тако 
и приватног, остану у свему исте, које су важиле до 1927 год.          

Да цене струје за 1928 год. (хиљаду деветсто двадесет осму) годину 
буду ове:

За све приватне претплатнике као и општинске и друге јавне локале 
буду по (6.50) шест ипо динара по једном киловат часу с’тим, да је сваки 
претплатник дужан да струју за осветлење троши по струјомеру. Пау-
шалног плаћања струје за осветлење неће бити изузев за оне претпла-
тнике, који Друштву поднесу прописна уверења о својој немаштини, и 
то само за њихове станове а не за њихове радње. Но и ови претплатници 
не могу имати у својим становима више од једне сијалице. Паушалне 
цене за овакве претплатнике биће у 1928[-]ој години, које важе и данас, 
т. ј. пре 1. марта ове године.

Општина за своје улично осветлење и у 1928-ој години за исти број 
сијалица, који и данас има, плаћаће исту пау[ш]алну цену, коју и данас 
Друштву плаћа, но стим, да у току ове године потпуно измири сва своја 
дуговања Друштву за осветлење, као и да у будуће осветлење плаћа ре-
довно сваког месеца. Ако општина ово не буде учинила, Друштву остаје 
право, да по постојећем уговору и за 1928 годину, како за општину тако 
и за остале претплатнике, слободно одреди друге цене.

Што се тиче цена струје за осветлење за остале наредне године 
Друштво ће се старати да у границама своје могућности складно по-
стојећем уговору за своју општину и своје суграђане одређује што по-
вољније цене.

Управи је немогуће, да за дужи низ година одреди сталне цене зато, 
што и сама незна у којој ће мери искоришћавати новоподигнуте машине 
и да ли ће рентабилитет истих покривати камату на уложени капитал у 
њима као и њихову амортизацију и друго.
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Ако општински одбор не буде примио предњи попуст за ову и идућу 
1928 годину у року за пет дана, онда Друштву остаје право да и за ове 
две године у смислу постојећег уговора у своме нахођењу само одређује 
цене.

Овим одгов[о]ром опозивамо и своју писмену преставку, поднесену 
томе суду и одбору под 9. априлом текуће године у погледу у њој оз-
наченог попуста и сматрати је за неважећу тим пре што иста од стране 
општинског одбора није до сада ни примљена.

Примите уверење о нашем одличном поштовању.

3 маја 1927 год. Лесковачко Електрич. Друштво

С. Живковић с.р.
Ђ.Т. Ђорђевић с.р.

Од суда општине вар. Лесковц[а] 7. маја 1927. год. Бр. 5969. у Лесковцу.
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25. Грађанима града Лесковца - Електрично питање, 
19. мај 1927.
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26. Позив за годишњу скупштину лесковачког Ловачког удружења, 
од 24. јуна 1927.
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27.  Позив за велики грађански збор, 28. августа 1927.
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28. Радном народу града и села округа Врањског, септембар 1927.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Радном Народу
града и села округа врањског.

Радикалско Демократска Вукићевић – Маринковићева влада, влада 
удружене Српске крупне буржоазије расписала је изборе за 11. септем-
бар бар у намери да учврсти данашњи режим политичке и социјалне 
реакције и отвори пут новом политичком и економском поробља-
вању раднога народа у Југославији.

У доба када су режим безакоња на једној и тешка привредна кри-
за на другој страни достигли врхунац. Сад се радни народ града и села 
гуши под теретом ужасног осиромашења, гладних надница и страхови-
те беспослице, образована је, на један противуставан начин, радикалско 
– демократска влада тобож са циљем да „поврати правни поредак“ и 
„реши привредну кризу“. Међу тим кад се зна, да су Радикали и Демо-
крати, на смену или у заједници, за сво време од постанка Југославије па 
до данас били стално на влади, да су они заједнички донели обзнану и 
закон о заштити државе и све остале реакционарне законе, онда је јас-
но да ће повраћај „правног поретка“ од стране данашње владе значити 
само ново политичко и класно поробљавање радног народа. Исто тако 
је јасно да не могу решити привредну кризу они, који су својом 
досадашњом противнародном пљачкашком политиком бацили 
радни народ града и села у несношљиву беду. 

„Повраћај правног поретка“ и „решење привредне кризе“ само су 
изборни мамац, који има за циљ да се на удици Вукићевић – Маринко-
вићеве владе у мутној изборној води ухвати што више лаковерних бира-
ча. Али је цео овај маневар и сувише провидан.

Радници и сељаци округа Врањског врло добро знају да сe против 
данашње Радикалско – Демократске владе као преставника хегемонис-
тичке српске буржоазије морају борити као против свога главног не-
пријатеља, јер су Радикали и Демократи главни кривци за неиз-
држљиво стање у коме се радни народ Југославије налази.

Радници и Сељаци!
Радикали и демократи траже поново ваше поверење да би после 

избора могли не само са још више снаге продужити досадањим сред-
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ствима политику економског поробљавања, националног угње-
тавања и ратних опасности него утрти пут за створено [отворено? 
- Прим. М.С.Д.] фашистичку диктатуру која би сахранила и последње 
остатке народних права и слободе у овој земљи.

И у томе погледу нема никаквих разлика између разних група 
и котерија, које се међу собом кољу како у радикалној тако и де-
мократској партији.

Сви су они једнаки: г.г. Рафајловић, Драговић, Коцић, Анђел-
ковић, Стајић, Поповић и др. Сви се они боре за посланичке мандате 
и министарске фотеље да би силом власти могли лакше да врше пљачку 
над радним народом.

Зато је дужност радника и сељака да одлучно устану противу свих 
радикала и демократа, не само оних у влади него и против Пашићева-
ца и Давидовићеваца, јер између њих и ових на влади постоји само та 
разлика, што су Пашићеваци и Давидовићеваци најурени са власти, па 
сад покушавају да обману народ како су они „у опозицији“ из „начелних 
разлога“ тобоже као браниоци уставности и парламентаризма и ако су и 
они учествовали у насилничким изборима од 1925. као ранијих година 
против радника и сељака свију народа Југославије. Али им тај трик неће 
упалити, јер су њихова зла дела и сувише добро позната.

Радни народе града и села! 
Све буржоаске партије гледају да се преко твојих леђа дочепају власти 

како би те и у будуће могле још бездушније пљачкати него до сада. Све 
буржоаске партије просипају пред изборе хиљадама динара само да би 
добили твоје поверење. Због свега тога, ми ти кажемо да ће после избора 
бити још горе ако се радничке и сељачке масовне организације не уједи-
не у моћни Републикански Савез радника и сељака, који ће бити у стању 
да покрене радничке и сељачке масе у борбу за заштиту заједничких ин-
тереса, против власти, капиталиста и велепоседника.

Буржоаске партије не говоре ништа о ратној опасности и ако она по-
стоји сваког дана све већа. Енглеска припрема рат против Совјетске Ру-
сије. Осим овога, сукоби између империјалистичких тежња разних сила 
и владајуће буржоазије повећавају опасност рата на Балкану. Зато у цен-
тру наше изборне агитације мора бити борба против ратних опасности 
и војне диктатуре, за мир и савез са Совјетском Русијом.

Републикански Савез радника и сељака најодлучније се бори против 
централистичко – хегемонистичког устава, против политике национал-
ног угњетавања, за слободу и равноправност свих народа Југославије.
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Док стотине хиљада сељака или никако немају или имају врло мало 
земље, дотле су у Југославији многобројни велепоседи остали нетакну-
ти, јер буржоаске партије па и само водство Савеза Земљорадника неће 
да одузимају земљу велепоседницима, него остављају стотине хиљада 
пољопривредних пролетера и сиромашних радника без земље тако да 
гладни сељаци долазе у градове тражећи узалуд посла, повећавајући ар-
мију беспослених.

У интересу радничке класе, и осиромашенога и презадуженога села 
Републикански Савез Радника и Сељака захтева опраштање дужног по-
реза сиромашним сељацима и радницима, прогресивно оптерећење ка-
питала и ослобођење од сваког пореза минимума за егзистенцију рад-
ника и сељака, против пореза на наднице, поништење свих зеленашких 
зајмова и организацију Евтиног кредита.

Радничка класа је изложена страховитим ударцима офанзиве капи-
тала који смањује наднице, продужује радно време, и припрема укидање 
радничког законодавства. 

Републикански Савез Радника и Сељака бориће се свом снагом за 
најпунију слободу синдикалног организовања, против прогона радника 
и синдикалних функционера, и поступања са беспосленим радницима 
као скитницама, за осам сатни радни дан, за државну и општинску по-
моћ беспосленим радницима за заштиту и осигурање пољопривредних 
радника, за примену и усаврашавање радничког законодавства.

Радници и Сељаци!
11. септембра окрените леђа свим буржоаским
партијама у знак протеста и не дајте свој глас

ни једној пљачкашкој партији.
Радни народе, не гласај 11. септембра ни за кога.

ИЗБОРНИ ОДБОР
РЕПУБЛИКАНСКОГ САВЕЗА РАДНИКА И СЕЉАКА

ЗА ОКРУГ ВРАЊСКИ

    Септембра 1927. год.
                 Лесковац
Штампа Обреновић – Лесковац   
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29. Распоред свечаног погреба индустријалца Петра К. Илића, 
13. новембра 1927.
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30. Позив да се гласа за Стојадина Анђелковића, 1927.
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31. Позив да се гласа за Савез земљорадника, 1927.
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32. Позив Милана Стојисиљевића занатлијама, 
да гласају за Стојадина Анђелковића, 1927.
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33. Одговор М. П. Димића Мих. Бабамилкићу, 1927.



77

34. Грађанима града Лесковца - Ђорђе Блажић 
о Електричниом друштву
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35. Грађанству вароши Лесковца - 
Питање електричног осветљења, 1927.
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36. Грађанима града Лесковца - Електрично питање, 1927.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

ГРАЂАНИМА

ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Пропуштено је много времена у ишчекивању споразума између 

Општине и Електричног Друштва; показала се највећа воља да се питање 
електрике реши на поштен и правичан начин. Али претерани прохтеви 
и неодмерено држање тога друштва, које је било повод досадањем ре-
волту грађана, било је узрок и у овом случају, да се до споразума не дође. 
Дакле, Електрично Друштво жели, да не само и надаље настави безоб-
зирно оптерећивање грађана, већ покушава да то и повећа. Јер све ње-
гове понуде које су час давали час повлачили код Општинског Одбора 
имале су за циљ да намаме Одбор у још гору грешку и да добијајући у 
времену наставе спровођење својих нових прохтева који су се открили у 
последњем повећавању цена.

Стога Одбор Грађана сазива

ВЕЛИКИ ГРАЂАНСКИ

ЗБОР
у недељу 15. ов. м. у 4 с. по подне на великој пијаци.

Пошто представници Електр. Друштва протурају кроз варош разна 
тумачења о томе питању, која уносе забуну у необавештен свет и која иду 
затим да поцепају једнодушност коју су грађани до сада показивали; то је 
неопходно нужно, да сви грађани посете збор и чују обавештења и праву 
истину по томе питању.

Знајући велики значај овог животног питања, Одбор је упутио позив а 
овим понова позива све високо школоване грађане, да на овај збор дођу 
и узму видног учешћа, јер су они најпозванији да бране интересе и права 
целокупног грађанства. Такође се позивају да посете збор ради договора и 
обавештења и сви Општински одборници као и часници општинског суда.
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Обавештава се грађанство, да сви они који су од Електричног Друшт-
ва били ма зашта кажњавани, донесу на збор и предаду секретару збора 
по једну цедуљицу на којој треба да напишу своје име, занимање и суму 
којом су кажњени. Ово је потребно ради жалбе коју ће Одбор подићи за 
повраћај истих сума.

Чувајте се грађани, обмана и забуна, и сваки онај који покуша да 
Вас завара или заплаши у овој борби доставите га Одбору Грађана или 
му реците, да дође на збор и да јавно а не по буџацима каже своје миш-
љење.

НА ЗБОР ГРАЂАНИ!
Савесно и једнодушно на Збор!

                                                           Одбор Грађана.
Штампа „ПОКРЕТ“ Лесковац
1927
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37. Грађанима града Лесковца - Електрично друштво, 1927.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Грађанима Града Лесковца
           Ваше жалбе и оправдани протести противу хрђавог и штетног 

рада овдашњег Електричног Друштва, нашли су одзива код општинских 
одборника, те је одбор, ради заштите интереса и живота грађана донео 
одлуку, која је требала електрично питање довести правилном решењу.

           Али и поред савесног држања одборника, нашле су се личности 
и извесне тајне силе, које покушавају да то правилно решење онемогуће 
или успоре, те на тај начин нанесу штете грађанству.

           Такво држање, очевидно непријатељско и штетно, треба суз-
бијати и маркирати, да би грађани знали које су то силе и личности, те да 
би се према њима равном мером одужили и заштитили своје интересе.

Стога Одбор Грађана за Електрично питање сматра за по-
требно да позове грађане: 

НА ВЕЛИКИ

Грађански Збор
који ће се одржати на пијаци код „Круне“ у 5 и по часова

по подне у недељу 19. ов. м-ца.

Пошто је Електрично Друштво употребило противу грађанства и 
чланова овог и општинског одбора чак и недостојна средства, само да би 
избегло законску меру коју је заслужило, то је дужност сваког грађанина 
да дође на Збор и чује реферат о току тога питања као и да каже своју реч 
и жељу за даљи рад. Скреће се пажња грађанима, да се пазе и чувају об-
мана које се по вароши шире, да ће право грађана пропасти. То су трико-
ви само оних који желе да Вас забуне као што су хтели и да Вас заплаше. 
Али том обманом хоће да ослабе сложно и чврсто држање грађана и да 
убију веру у успех за повољно решење тога питања.

Грађани, немојте допустити да се са вашим интересима и вашим 
достојанством титрају! Својом слогом и исправношћу покажите, да се 
вара сваки онај који мисли, да ће грађани ове вароши ропски трпети 
материјална и морална угрожавања од стране појединих људи, који су у 
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своме похотном себичном трку изгубили свако мерило у односу према 
овдашњим грађанима.  

           Да би Вам стварно стање било тачно познато и да би се 
обмане сузбили неопходно је да дођете

НА ЗБОР! 

Сви сложно на Збор, јер Вам то налаже ваш интерес, понос и 
достојанство.

                                                                                            Одбор Грађана.
Штампа „ПОКРЕТ“ Лесковац
1927
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38. „Илић, Теокаревић и Петровић“, без датума
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

„Илић, Теокаревић и Петровић“ 
У нашој вароши постоји једна од најстаријих предузећа фабрика што-

фа, гајтана и предива Илића, Теокаревића и Петровића. Ово предузеће 
радило је дуги низ година али у последње време смрћу члана – Петра К. 
Илића – наступиле су од стране његових наследника несугласице, које су 
дотерале дотле да је била потребна интервенција полициске власти.

Пок. Петар Илић није имао брачне деце, која би га наследила. А како 
се није појавио никакав његов тестаменат и ако се упорно тврдило, да је 
постојао његови су наследници постали његова четири брата, познати 
индустријалци Браћа Илићи. Најстарији је брат умро, те су остала три 
брата, а умрли је оставио три сина. На место пок. Петра Илића сада има-
мо шест лица, браће и братанца с једне стране и заосталог ортака Пет-
ровића, с друге стране. Али не треба сметнути с ума, да ова шесторица 
нису ортаци, него наследници умрлога ортака. Они су имали да се за 
наслеђе између себе сложе, да га пред судом приме, кад предходно на-
следну таксу плате, па да се заосталом ортаку Петровићу пријаве да им 
наслеђе изда. 

У истини образована је маса пок. Петра Илића. У попис је узето ње-
гово непокретно имање лично и ортачко (и ако изгледа не баш све), али 
у попис није узето његово покретно богатство (ратна штета, готов новац, 
акције, израђена и сирова роба у фабрици и велика количина примања 
по меницама и лиферацијама).

Наследници су пред судом као браћа постигли споразум о наслеђу, 
добили решење о томе и платили наследну таксу само на оно што је у 
попис узето. Али без обзира на то, какво је решење судско и шта оно 
садржи као предмет наслеђа, заостали ортак Петровић, позвао их је да 
им изда све оно, што је пок. Петар имао. Тада су постигли споразум: да 
Петровић откупи главну фабрику, а сву робу, сировину, примања, гото-
вину и ратну штету, да поделе у натури. О томе споразуму начинили су 
писмени протокол који су сви интересовани и потписали са обавезом да 
се пренос непокретности пред судом и деоба покретности на лицу места 
изврше у року за десет дана.

Тих Божјих десет дана прошли су у миру, управо у затишју. Али су 
тих десет дана била довољна пауза да се нови планови створе. Наслед-
ници су за то време створили за себе убеђење, да су погрешили, што су 
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на онакву деобу пристали. Почело се говорити да је Петровић неке суме 
затајио. Узрујала се крв у наследника и они су узели стару методу. Си-
нови умрлога брата организовали су силу. Најмили су људе и снабде-
ли их оруђима за тучу. Довели су и једног Арнаутина из Санџака, па су 
онда и лично наоружани једнога јутра прошлога месеца силом продрли 
у фабрику, са напереним револвером обезоружали стражара код улаз-
них врата, а том приликом наоружали Арнаутина. Заузели су телефон, 
поломили затворе од свих магацина, окупирали продукцију у фабрици, 
која је лично Петровића, јер је он лично закључио уговор о лиферацији 
са Министарством Војним и за израду употребљавао личну сировину, 
добијену пре и после извршене деобе. Најзад су из фабрике истерали све 
поверенике Петровића и поставили стражу од најмљених људи, које су 
припремили за ово насилничко одузеће. Том приликом ни директор ни 
сам газда нису из фабрике узели ниједну своју личну ствар. Сви су оста-
ли радници лишени слободе и нико није могао ући ни изаћи. Кочијаш са 
фијакером који је лично служио Петровићу остао је у фабрици затворен. 

Петровић је за овакву радњу подигао кривичну тужбу, за сада само 
противу синова умрлога брата Илића, јер су оружјем и претњом за жи-
вот на силу одузели од Петровића не само оно што би они као наслед-
ници имали, већ и оно што је Петровић као ортак имао, па и оно што 
је лично Петровића и што никад ортачко није било. Што је најважније 
они су поскидали етикете са робе лично Петровића, да би утрли трагове 
својине, робу су почели да продају и отуђују. Уништили су око пола ми-
лиона признаница које су служиле за доказ о режији, и ко зна шта су све 
друго учинили, јер истрага није потпуно извршена.

Поглавар среза Лесковачког извршио је већим делом истрагу и на-
шао да стоји дело разбојништва, па је решио да окривљени буду у прит-
вору за време истрага.

Поглавар срески као иследник имао је много муке, док је фабрику од 
окривљених одузео. Он је донео особену одлуку, базирану на кримина-
лу, да фабрику одмах одузме и преда Петровићу, као једином заосталом 
ортаку и легитимном представнику фабрике, јер појављени наследници 
нису ортаци, нити су у наслеђе уведени а и да су уведени, као неортаци 
немају права да држе предузеће, а најмање да њиме управљају. Њихо-
во је право да од Петровића траже деобу и полагање рачуна. А како су 
деобу извршили, па је сада поричу, њихово је право да судским путем, 
путем парнице ту деобу пониште. Дотле они немају државину па немају 
ни својину, јер им ствар није дата у руке. Строго узев они немају права 
да узму у руке наслеђе за које држави нису платили по закону наследну 
таксу.
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Поглавар срески кад је хтео да изврши повраћај у пређашње стање 
наишао је на енергичан отпор окривљених, којима су свесрдно у томе 
помагали и њихови адвокати. Одлуку о томе није могао извршити, јер 
му је недостајала сила. И још неколико дана није поглавар могао успети 
да васпостави правни поредак у фабрици, јер му је у томе, веле још неки 
сметао.

Притворена браћа Илићи и њихови санаследници заједно са заступ-
ницима јако се уздају у г. Великог Жупана, да ће интервенисати у њихову 
корист, али се то не може очекивати, кад је у питању кривична радња и 
истрага коју може расматрати само Првостепени Суд. Истина је г. Вели-
ки Жупан два пута по овој ствари био у Лесковцу и њему су окривље-
ни сервирали нарочито друштво око тенџерке, али закониту ствар нису 
могли изменити, јер је г. В. Жупан остао на достојној висини, без обзира 
на велико богатство Браће Илића.

Цело грађанство са највећом пажњом прати овај догађај и његов рас-
плет, јер ће на крају видети колико се у власти може уздати за сличне 
заплете, пошто је парничење и споро и скупо.

М. Т.                      
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39. Браћа Илићи, индустријалци, 11. октобар 1928.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

БРАЋА ИЛИЋИ,
ИНДУСТРИЈАЛЦИ

Ових су дана ова браћа ступила у груб сукоб са Горчом Петровићем 
индустријалцем овд. Ступили су у сукоб наследници пок. Петра К. 
Илића, бив. Горчиног ортака у овд. фабрици штофа.

Због чега?
- Због наслеђа, које је оставио пок. Петар у фабрици као Горчин ор-

так.
Имају ли они права на наслеђе?
- Имају. То им право Горча није спорио и сада им га не спори. Чак 

их је звао да им изда оно, што им по закону припада, јер веле, нема тес-
тамента. Наследници су се за први мах одазвали. Пришли су и споразу-
мели се за деобу. Тај споразум је написмено стављен и потписали су га: 
Браћа Илићи и то сви интересовани с једне, и Горча Петровић с друге 
стране. Тај је споразум о деоби постигнут у томе смислу, да Горча при-
ми предузеће а њих да исплати. Горча је Браћу Илиће једним делом и 
исплатио, а за остатак депоновао је цену код овдашњег првостеп. суда 
у меницама са својим акцептом како је исплата по ратама и роковима 
предвиђена. Роба опет, која се имала да дели, подељена је преко вештака 
уз посредовање суда.

Шта сада Браћа траже?
- Не признају деобу, па хоће, не да је судским путем пониште, него 

грубом силом. У томе циљу неки су од њих са оружјем и оружаном плаће-
ном гомилом људи отели целу фабрику тако да су и Горчи физички и 
претњом спречили приступ у фабрику. Тако су они десет дана држали и 
управљали фабричком имовином па и самом продукцијом и то и оном, 
где је Горча примио личну обавезу за лиферацију Министарству Војном 
од сировине лично своје, како је то и деобним писменом предвиђено.   

Шта Горча не даје?
- Не даје своју личну имовину. Не прима их за ортаке, јер су они на-

следници ортакови и на то немају права. Најзад Горча је већим делом 
извршио обавезу по деоби и хоће да је одржи на снази.

По тужби Горчиној власт је повела кривичну истрагу и нашла да 
стоји дело разбојништва, па је извесне и притворила. Елементи су раз-
бојништва: употреба оружане снаге у циљу присвајања туђе имовине. 
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Сила је претила животу и у томе се успело. Имовина је отета и њоме се 
располагало на штету Горчину.

Бранећи правни поредак и фактичну државину, власт је ту браћу ис-
терала из фабрике, а Горчу увела у фабрику.

Притворена браћа су изјавила жалбу на решење о притвору. Суд је 
расматрао решење и после кратког саветовања суд је нашао да у истини 
у радњи Браће Илића постоји кривична и кажњива радња. Само је суд 
изменио квалификацију дела па је место разбојништва нашао да постоји 
дело самовлашћа, које се судски казни по званичној дужности.

У § 237. крив. зак. стоји:

„Разбојник је онај ко силом употребљеном против лица или
грозећи му сместа опасношћу за живот и тело од овога какву
покретну ствар одузме у намери да је противзаконо себи присвоји.“

Браћа су узела све а не једну ствар, али суд није могао пронаћи да су 
они то у циљу присвајања одузели, па је зато и квалификовао дело као 
преступно самовлашће.

Главно је да у радњи Браће Илића постоји груба повреда правнога 
поретка и принципа приватне својине, за који принцип у првоме реду 
треба они да се боре, али не овим него другим методама. 

Главно је и то да они полициским путем не могу бити уведени ни у 
какво право, ни у државину. Судски они могу добити право у висини 
наслеђа, које им се не спори, али ни тада то право не могу остварити, или 
другим речима, не могу они у руке примити наслеђе докле год не плате 
наследну таксу држави и на ову имовину, коју сада на груб начин хоће 
да узму. То им неће дозволити Генерална Дирекција Непосред. Пореза, 
која има последњу реч.

11. октобра 1928. год.
           Лесковац

М. Т.

Штампа „Покрет“ - Лесковац
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40. Илић, Теокаровић и Петровић, 14. октобар, 1928.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

„ИЛИЋ, ТЕОКАРЕВИЋ
И ПЕТРОВИЋ“

Факат је, да је исти писац „М. Т.“ и анонимних чланака од 6. и 7. о. 
м. у листу „Време“ као и последњег од 11. о.м., само су анонимни члан-
ци потурени Уредништву, због болести лесковачког сарадника; пошто 
се је њима хтела да изазове сенза[ц]ија. Тенденциозни су, пак, у толико 
што се хоће да набаци љага и компромитују наши чувени индустријалци 
Браћа Илићи: Сотир, Милан и Влада јер се ни у једном чланку не каже 
да су по среди и у питању г. г. Светозар, Урош и Тихомир браћа Илићи, 
већ се ради већег ефекта под именом „Браћа Илићи“ генералише на све 
Илиће. Потпис последњег чланка „М. Т.“ срачунат је и њиме се хтела об-
манути необавештена читалачка публика, те да се добије утисак, као да је 
чланак писао уважени г. Мита Теокаровић и ако га је по наређењу свога 
властодавца Горче Петровић, писао његов књиговођа, Милорад Тадић. 
Сам начин, околност и писање, доказ је неверног представљања ствари, 
а ми ћемо ради обавештења под пуним потписима изнети праву истину, 
па нека јавност цени ко је у праву. Господину Тадићу се још за хиљаду 
година неће пружити овако масна оклапина какву је имао и добио од 
пок. Петра Илића у нашој заједничкој фабрици, зато се цео његов доса-
дањи рад може окаректерисати народном изреком: „Не лаје куца села 
ради, него себе ради.“

1) Није истина да смо насилно ушли у нашу фабрику, која се води 
под именом „Илић, Теокаревић и Петровић“, јер смо ми већ у њој, а 
нарочито наш брат Урош, ради у истој већ 10 година. Истина је да смо 
24. пр.м. довели 9 радника ради премеравања сировине, прерађевине и 
остале робе, која се налази у фабрици; јер је тога дана почела рад за наш 
рачун једнострана вансудска вештачка комисија, која је имала да извр-
ши попис целокупне фирмине имовине. Овакво вансудско једнострано 
вештачење вршио је пре тога за свој рачун Глигорије Петровић. Али, по-
што он није показао сву робу – сировину, прерађевине, хемикалије, уље, 
материјал за гориво и т. д., то смо били присиљени, тражити накнадно за 
наш рачун једнострану вансудску вештачку комисију која би пописала 
сву робу која се налази у нашој заједничкој фабрици. Г. Горча није 
хтео да дозволи да ми вршимо једнострано комисијско вештачење јер 



95

је био свестан да ће се утврдити његово прикривање наше заједнич-
ке имовине. Пошто судија није извршио ово једнострано вештачење, 
због недопуштања од стране г. Горче Петровића, то смо били принуђени 
да протествујемо против неизвршења и суд је донео одлуку да се има 
и мора за наш рачун извршити једнострано вансудско вештачење и 
комисија је имала почети рад 24. пр. м. У том међувремену г. Горча 
Петровић увукао је људе сумњиве прошлости у фабрику и наоружао 
их револверима, пушкама и секирама противу нас, а нама саопштио 
преко поглавара актом од 18. септ. да у фабрику немамо приступа и 
да се из исте иселимо и изнесемо ону робу и онолико, колико нам он 
даје. Кад смо видели да су наоружани људи у фабрици и да ће нам поно-
во онемогућити вансудско вештачење, ми смо их једноставно разоружа-
ли, оружје у једној соби сместили и поставили једног човека да пази на 
оружје да га неко не би однео.

2) Што се тиче доласка поглавара у фабрику, ради оружја, ствар стоји 
овако. На представку г. Горче Петровића да смо упали у фабрику са на-
оружаним људима, поглавар је дошао са једним писаром и жандармима 
да изврши претрес над човеком који је чувао оружје одузето од Горчи-
них људи, па је том приликом исто и одузео, а чувара оружја притворио. 
Ову представку г. Горча је поднео у намери да нама набаци, да смо ми 
то оружје донели, а поглавар није хтео ни да саслуша нашу изјаву, него 
је донео решење да се оружје одузме а човек притвори и протера. На 
наше, пак, тражење да поглавар упита Глигорија, да ли има још оружја 
у фабрици, Глигорије је одговорио да нема. Видевши да Глигорије не 
говори истину, радници су потказали да се прегледа и магазин од кога 
Глигорије држи кључ, јер су сазнали да се и ту оружје налази и кад је 
магацин отворен, нађене су још две пушке спремљене од стране Гли-
горија на нас.

Из овога се јасно види, ко је спремао оружане људе, али само погла-
вар то не види, пошто ради на своју руку и ваљда по нечијим инструк-
цијама.

Поглавар се није само овим задовољио, него је после овог покушао 
силом да уведе новонајамљене људе за рачун Глигорија, а под изговором 
да ми не пуштамо Глигорија у фабрику.

3.) Кад је требало држави заједничку чоју лиферовати, на наше тра-
жење, издао нам је Глигорије Петровић писмено 24. јула о.г. да ће цело-
купну чоју предати на његово име, а половину њене вредности у суми 
од 2,412.840.- дин., колико нама припада, да ће нам исплатити по на-
плати рачуна за исту чоју. Међутим, 14. августа о.г. Горча је наплатио 
овај рачун, а нашу половину није нам хтео исплатити и ако се за то 
писмено обавезао, упућујући нас на суд. 
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Поред ове количине, дозволили смо му да још једну количину чоје 
преда, и половину вредности нама исплати. И ако је исту упутио држави 
6. августа о. г. о нашем новцу још нема ни помена.

4.) Наводи писца чланка у „Времену“ у броју од 5 ов. м. да је поглавар 
дошао да нас замоли да се уклонимо из фабрике неистинити су, јер нико 
паметан то не може ни тражити, да се неко уклони из свога имања. На-
мера поглавара била је да уведе у фабрику двадесет најамљених људи Г. 
Петровића; врбованих од стране овд. општине, да би нас ти људи после 
његовог одласка силом избацили из фабрике. Ово му није пошло за 
руком до доласка Великог Жупана. Кад је Велики Жупан дошао, кога је 
г. Горча Петровић и звао и пошто је проверио ствар, наредио је да сви 
људи без легитимације, а који дотле нису радили у фабрици, уклоне из 
фабрике. Ово наређење је одмах извршено од стране жандарма наред-
ника, те је истерао све људе које је поглавар пре тога увео у фабрику. 
Том приликом Велики Жупан је покушао да се на неки начин изравнамо 
са г. Горчом Петровићем, нашта смо одмах изјавили да пристајемо, али 
претходно да нам г. Петровић положи рачун за наплаћених 1925. г. 
3,500.000.- дин. од Министарства Војске и Морнарице; затим, да преда 
обрачун за 160.000 енгл. шилинга и да објасни како је могао да води 
на дугу Управу Казненог Завода у Топчидеру, кад је он лично 1921. г. 
наплатио рачун од 80.000 д. под бр. 4455/21. од 31. децембра и подигао 
кауцију од 16.000 дин. и новац задржао за себе. Исто тако да објас-
ни, како је могао код појединих примања да уводи суме са поједином 
нулом мање. Његов изговор да је полуписмен у овом случају не може 
да га оправда, јер би се у том случају понекад збунио и на своју штету, 
а не увек у своју корист.

Пошто г. Петровић није био том приликом присутан, изговарајући 
се да је болестан а његов пуномоћник бив. директор фабрике г. Мило-
рад Тадић није хтео да прими ове услове, то је велики жупан саветовао 
у присуству свију нас и сведока, поглавару да у фабрици остане онакво 
стање какво је тога дана он оставио, а ако г. Петровић није задовољан, да 
се обрати суду. Бив. директору заједничке фабрике г. Милораду Тадићу, 
кога је г. Петровић узео за његове личне ствари, саветовао је, пак, да се 
као паметан човек уклони из фабрике, пошто друга страна нема довољ-
но поверење у њему.

Сматрајући да је тиме ствар регулисана, Велики Жупан је отишао за 
Ниш, а поглавар уместо да ствар упути Првостепеном Суду, покушава 
и даље да нас сам на своју руку силом власти истера из нашег имања 
као да ми у фабрици немамо ништа и као да је једини власник фабрике г. 
Горча Петровић. Да би у томе успео, доноси решење о нашем притвору 
за дело разбојништва, а према лажном уверењу општине лесковачке.
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5.) Наводи у допису у броју од 6 ов.м. „Времена“ да ће фабрика обус-
тавити рад и да ће радници остати без посла, неистинити су, јер баш 
ми инсистирамо на томе, да се у фабрици ради, и да се поред досадањег 
броја радника који износи са чиновницима око 300, пусте у рад и остале 
машине и да се у фабрици запосле још око 200 радника.

Ми нисмо засели у туђем имању, него у своме јер треба имати на 
уму да је ту фабрику зидао наш деда пок. Коста Илић-Мумџија и стри-
чеви и за њу дали и црно испод ноката. Г. Тадић није тад ни знао где 
је Лесковац, те према томе најмање је позван да нам о томе даје лекције. 
Што је пак г. Петровић за то време био болестан и није долазио у фа-
брику, то није наша кривица, јер му ми улаз нисмо спречавали само смо 
тражили да нам положи новац.   

6.) И ако фирма „Илић, Теокаровић и Петровић“ још постоји, г. Гли-
горије Петровић је покушао да протоколише фирму на своје име и целу 
фабрику приграби као своју, но то му до сада, благодарећи обазривости 
власти, није испало за руком.   

7.) На завршетку овога ми сматрамо да нема никакве силе која би 
могла да нас спречи да уђемо у наше имање, а јамчимо да ће фабрика 
под нашом управом бити боље вођена него што је то до сада био случај. 
Нека сваки чује и зна, да је наша половина фабрике Илића, Теокаро-
вића и Петровића као наследника нашег пок. Петра Илића. Ако се г. 
Петровићу то не допада он може да иде, а ми ћемо му дати оно што му 
стварно припада, а не да нам, као што он сад чини, даје само оно што он 
хоће и колико хоће.

Колико је рад поглавара до сада био заснован на закону, а што по-
тврђује нашу тврдњу да је био под утицајем, најбоље показује чињени-
ца, да га је Велики Жупан, за кога сам „М. Т.“ вели да је остао на достојној 
висини после тродневног ислеђења, суспендовао од дужности, чиме 
нам је дата потпуна сатисфакција. Исто тако дата нам је сатисфакција и 
од стране Лесковачког Првостепеног Суда, што је решење Поглавара о 
нашем притвору за дело разбојништва поништио са разлога што дело 
не постоји. Тужбу противу поглавара за очито гажење закона и злоупо-
требе власти поднећемо овд. Првостепеном Суду као и противу пред-
седника и кметова општине лесковачке за издавање лажног уверења.

14. октобра 1928. год.
                                 СВЕТОЗАР, УРОШ и ТИХОМИР – БРАЋА ИЛИЋИ
                                                    индустријалци из Лесковца 

Штампа „СОКО“ Лесковац
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41. Браћа Илићи, индустријалци - одговор Милорада Тадића, 
октобар 1928.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

БРАЋА ИЛИЋИ,
ИНДУСТРИЈАЛЦИ

Одговор на њихову исправку у листу „Време“ од 16. ом. и исти такав 
плакат од 14. ом. под насловом Илић, Теокаревић и Петровић.

Споредна је ствар ко је писао оне досадање дописе у „Времену“ о њи-
ховој афери, која занима у великој мери како садашње грађанство тако 
и људе од закона у целој нашој земљи. Јер се поставља питање: да ли у 
нашој држави имају више важности закони, или насиље појединих ег-
залтираних људи. Да ли се ти егзалтирани људи могу утерати у границе 
закона, или им се мора дозволити да раде шта они хоће и мимо позитив-
них законских наређења. Главно је да ли ти написи одговарају правоме 
стању. [...] у њима речена истина.

Необавештени свет може поверовати да је истина што су Браћа 
Илићи изнели у својој „исправци“ јер тон којим они ту говоре и ствар 
представљају могао би да заведе многога необавештенога и неупућенога 
у целу ствар. Зато морам да мало објасним и исправим неистине изнете 
у њиховом напису.

Пре свега Суд није у целости поништио решење према коме су 
пом. Браћа Илићи притворени, него је нашао да у њиховој кривичној 
радњи према досадањој истрази не постоји дело разбојништва, него са-
мовлашћа, које не повлачи за собом притвор за време кривичне истраге. 
Али кривично дело постоји, и по њему се води даља истрага. У осталом 
и ово није последња реч Суда, она има да дође, и онда се може са сигур-
ношћу говорити о квалификацији кривичнога дела, а дотле оставимо ту 
ствар на миру, јер су како они тако и ја ненадлежни за расправу тога 
питања.

Фабрика штофа припада сада само Глигорију Петровићу по сили 
писмена о деоби закљученог 14. јула ог. између Глигорија и свих заинте-
ресованих наследника његовог пок. ортака Петра К. Илића, међу којима 
треба да буду и пом. три брата Илића, и то на једну четвртину од поло-
вине. Они су били дужни по сили тога писмена и обавези узетој њиме, 
да до 24. јула ог. изврше путем поравнања код Суда пренос и свога дела 
непокретности, која им припада као наследницима, на Глигорија Пет-
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ровића, а он да им погођену куповну цену положи рачунајући при томе 
12% камате од дана погодбе до коначне исплате. На више његових пози-
ва да дођу и приме свој део у покретностима, као и ту куповну цену за 
непокретности, а да изврше код Суда пренос тапија на њега – Глигорија, 
како је то предвиђено деобним писменом, наследници пок. Петра нису 
хтели то учинити. Зато је Глигорија испуњавајући своју обавезу депоно-
вао куповну цену код Суда са налогом да им се исти изда. Испуњавајући 
све уговорне обавезе, он је на тај начин постао не само једини држалац, 
као што је до тада био, него и једини сопственик целокупне непокрет-
ности фирме Илић, Теокаревић и Петровић.

Истина је да су у фабрику долазила сва три брата Илића, као и то, 
да је Урош радио у њој више година (не бих рекао да је баш 20 како они 
наводе). Али, ако би по логици Браће Илића имали права казати: „ово је 
моја – наша фабрика“ сви они, који су увраћали у фабрику каквим било 
послом, или они који су у њој радили као раденици и чиновници, и за 
тај рад примали своје награде (као што је случај и са Урошем), онда би 
био готов бољшевизам. Па ни онај факат, да је њихов деда пок. Коста 
Илић – мумџија био један од оснивача фабрике (а не да ју је он сам зи-
дао, како би хтели увијено да преставе), без обзира да ли је он дао у њу 
и црно испод ноката, или све друго без тога црнога, и да ли сам ја тада 
знао где је Лесковац или не, не даје право њима као унуцима његовим, да 
са оружаним људима упадају у ту фабрику из које је он иступио још пре 
двајестину година и свој део из ортаклука примио, и да заузимају туђу 
имовину, а сопственика да изагнају из ње под претњом да ће крв пасти.

Да на овај начин заузимају имовину, коју у покретностима још нису 
примили и уколико је нису примили, нису имали потребе, јер им она 
стоји на расположењу већ одавно, али на више позива од стране соп-
ственика фабрике путем писама и путем месне власти нису хтели узети 
је. Какве су потребе имали упадати у фабрику са двајестину људи наору-
жаних секирама и моткама, нарочито спремљени за премлаћивање, при 
томе са револвером упереним на груди стражара фабрике отимати му 
пушку, и наоружавати једног Арнаутина, нарочито доведеног из Санџа-
ка за такве послове, и поставити га на капију фабрике са налогом, да у 
фабрику не сме ући ни сопственик њен Глигорија ни његов директор 
Тадић, а ако то покушају имају бити убијени? Зар се моткама, секирама, 
пушкама и револверима премерава сировина која се има вештачити? И 
зашто не вршише то вештачење одмах тога дана када су већ „раденике“ 
за тај посао довели, него доведоше комисију за вештачење тек после де-
сет дана, када је повраћен правни поредак и прави сопственик Глигорија 
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уведен поново у своја права? Не изврћите ноторна факта утврђена ис-
трагом по вашој кривици, јер у лажи је плитко дно!

У осталом за свакога је јасно, да њима није био циљ вештачење робе 
која је заједничка, и од које треба да њима припадне са стричевима им 
Сотиром, Миланом и Владом, једна половина, него су хтели да ометају 
рад Глигорију својим присуством у Фабрици, и вештаче и ону робу и 
сировину, која припада искључиво њему – Глигорију. Хтели су на тај на-
чин да улазе у његове трговачке тајне и да сазнају колико он има и какве 
сировине и робе, а по могућству да и ту његову личну имовину увуку у 
заједницу, па да се и то дели.

Е, то не бива, господо! Ви хоћете да све оно што се налази у фабрици 
да је заједничко, и ако знате врло добро, да је Глигорија набављао си-
ров[и]ну за свој лични рачун, који је долазио на његово име; да га је он 
из свога новца исплаћивао, и за свој лични рачун прерађивао сносећи 
лично и све трошкове око тога. То сте признали и оним писменом о део-
би – протоколм од 14. јула ог. где стоји у тач. 12 од речи до речи: „Како је 
Глигорија у последње време прерађивао у фабрици штофа свој сопстве-
ни материјал за свој лични рачун, то општи трошкови један део има да 
сноси он – Глигорија лично. Колика сума тих трошкова треба да изнесе, 
то ће одредити г. г. Милан А. Поповић и Василије Х. Миленковић, и што 
они буду решили, пристаје Глигорија да плати. Иста ова два лица имају 
да одреде суму и накнаде, коју заједница има да исплати Глигорију за 
трошак око преваљивања и апретирања заједничке чоје, што је вршено 
сада у времену рада у фабрици за рачун Глигорија Петровића лично.......“ 
Кад се к томе дода још да последња тачка (16) тога протокола од 14. јула 
гласи: „На лицитацији 16. ом. које ће се одржати код Управе Војне Одеће 
има права учествовати онај на коме буду остале фирмине непокрет-
ности односно фабрика штофа“, и да је на тој лицитацији учествовао 
Глигорија, пошто је на њему остала непокретност па и фабрика штофа 
фирме Илић, Теокаревић и Петровић, онда је јасно за свакога паметнога 
и поштенога ово што следи:       

1) Глигорија је имао у фабрици свој лични материјал, који је до 14. јула 
прерађивао за свој лични рачун, а по сопственом вашем признању у томе 
протоколу о деоби. Кад га је прерађивао морао је ваљда из њега добити и 
готову робу; а она свакојако припада само њему а не и вама. Према томе, 
Глигорија је на дан 14. јула имао своје личне сировине и готове робе. Ко-
лико – то он може у свако доба доказати својим књигама и документима 
(фактура, потврда о исплати, возна декларација, товарни лист). 

2) На лицитацији 16. јула код Управе Војне одеће учествовао је Гли-
горија у своје име и примио се испоруке чоје. Ту чоју израђивао је и из-
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рађује од сопственога материјала, јер је по сили писмена о деоби постао 
14. јула једини сопственик фабрике.

Кад се све ово узме у обзир онда се види колико је смешно ваше 
тврђење, како у фабрици нема Горчине робе, него је све то заједничко?! 
Није ли јасно то да ви желите приграбити туђу имовину? Сматрате ли 
ви да је поштено и да приличи великим индустријалцима и потомцима 
пок. Косте Мумџије, да одричу вредност уговора кога су потписали, и 
„да се он може обесити мачку на реп“ како каже ваш стриц Сотир чији 
се потпис такође на њему налази.

Истина ви се позивате на тај протокол о деоби, када у смислу њего-
вом тражите да вам Горча исплати ваш део за испоручену чоју, али када 
треба и ви са ваше стране да испуните своје обавезе из тога протокола, 
онда он не важи, јер сте – како вас Бог створио наивне – „обманути да 
га потпишете“, како изјављује на Суду кад сте позвати да примите депо-
новану откупну цену за ваш и ваших стричева део у непокретностима 
фирме Илић, Теокаревић и Петровић, наслеђен од пок. Петра К. Илића. 
Хајде, рецимо млади сте – аџамије – али се то за ваше стричеве баш не 
би могло казати. Па зашто се онда не придржавају потписатих обавеза?

Вама је Горча чисто јасно рекао: „новац који вам припада примићете 
одмах чим код Суда“ изјавите потребно за извршење протокола о деоби. 
Не можете тражити да вам он даје новац према томе протоколу, а ви на 
Суду да изјављујете: не признајемо тај протокол и повлачимо потписе са 
њега.

Што се тиче неких милиона о којима лупетате у вашем напису, то 
потсећа та прича на [М]итине вагоне, који је вечито причао, те данас је 
примио два вагона а сутра четири вагона наполеона, а прекосутра послао 
Краљу Милану три вагона наполеона, и тако стално радио са вагонима 
наполеона, којих никад нигде није ни било.

Ако сте „знатижељни“ шта је са оним наплаћеним сумама изволите 
извршити потписати протокол о деоби, који садржи и оваку одредбу у 
тач. 11: „Књиге и рачуне фирме имају заједнички прегледати Глигорија 
Петровић и један од наследника пок. Петра К. Илића, кога они сами 
међу собом буду одредили, или ће свака страна одредити по једно струч-
но лице, која ће двојица извршити тај преглед и поднети свој извештај 
обема странама. Овај преглед дужне су обе стране почети најдаље за де-
сет дана од данас и свршити најдаље за три месеца од данас. Буде ли овде 
каквих несугласица између Глигорија и наследника пок. Петра К. Илића, 
изјављују овим обе стране своју сагласност, да спор изнесу на дефини-
тивно решење Суду Београдске Берзе, чија ће пресуда бити обавезна за 
обе стране без права предузимања других правних срестава. итд.“
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Дакле, ето, предвиђено је тим протоколом све што треба, само треба 
да га извршујете, па ћете сазнати све што вас интересује. Не можете ви 
тражити од Горче полагање рачуна „на парче“ него се према овој тачци 
протокола имају сви рачуни прегледати и утврдити право стање, па ће 
се видети где су ти милиони. Али исто тако, како имате права тражити 
полагање рачуна, а Горча је спреман да вам их полаже, дужни сте и по-
лагати рачуне као наследници. Чини ми се да вам то некако није баш 
згодно, и радије тражите да само вама други рачуне полаже. 

Да ли је Велики Жупан имао права да саветује Поглавара, да остави 
стање како је оно створено вашом кривичном радњом, у то питање нећу 
да се упуштам, јер то остављам да правни саветник и заступник Горчин 
згодним путем расправи. Али колико смешно изгледа за паметан свет 
онај став у вашем напису где кажете: „Бившем директору заједничке 
фабрике г. Милораду Тадићу кога је г. Петровић узео за његове лични 
ствари, саветовао је пак, (разуме се Велики Жупан) да се као паметан 
човек уклони из фабрике, пошто друга страна нема довољно поверења 
у њега“. Дакле ја треба прво да тражим поверење од противне стране, па 
да се могу примити заступања интереса Горчиних. Аман, људи, јесте ли 
ви при чистој свести!? Зар Горча ме узео за своје ствари, Горча ме плаћа, 
а сад треба да имам и ваше поверење, па да могу служити Горчу?!

           Али није наш народ у залуд рекао: „Чувај ме, Боже, пријатеља, а 
од непријатеља ћу се и сам чувати“. То би управо могао да каже Велики 
Жупан г. Рашковић за вас. Ја сматрам за дужност да га узмем у зашти-
ту од таквих пријатеља, који су у стању да му и такве глупости туре у 
уста. Дакле он ми је тај савет дао као „пријатељу“, само не наводећи као 
разлог то што ви наводите (неповерење друге стране) него просто за то, 
што је ствар, по његовом схватању, заплетена, и налази се у спору, па би 
најбоље било да се ја уклоним. Одговорио сам му, да се ја уклонити нећу 
ни за чије ћефове, јер сматрам за своју дужност да браним једну правед-
ну ствар.

Шта је мислио Велики Жупан, дајући ми тај савет, не знам, али можда 
би то донекле могла објаснити она изјава Светозара Илића, коју је том 
приликом мени упутио пред Великим Жупаном: „Ти си, Тадићу, камен 
спотицања овде. Да тебе није било, ми би са Горчом одавно сврши[л]и 
деобу“. Дакле ја сам сметња, а међутим нити сам члан фирме, нити на-
следник чији.   

Али кад се узму у обзир следеће чињенице:
1. Да је Велики Жупан „саветовао“ Поглавару пред Браћом Илић и 

сведоцима, што они тврде и сами у своме напису, да остави стање у фа-
брици како он оставља (створено кривичним делом Браће Илића) а да 
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Глигорија упути Суду – што је противно свима позитивним законима 
наше земље;

2. Да је и мени саветовао Велики Жупан, да се склоним из овога за-
плета;   

3. Да Велики Жупан није избијао из друштва Браће Илића и стрица 
им Сотира сва три пута кад је у овом времену био у Лесковцу, бавећи се 
овде по неколико дана;

4.) Да је се Велики Жупан упуштао у преглед и онога рада Поглаваре-
вог, који подлежи само прегледу и контроли Суда (ислеђење кривичних 
дела Браће Илића); 

5.) Браћа Илићи су у својој изјави нашли сатисфакцију што је Велики 
Жупан суспендовао Поглавара. Шта сада има да кажу кад је Велики Жу-
пан због тога пензионисан.  

6.) Да је Глигорија Петровић човек од близу својих 70 година;
7.) Да он нема никога од ближе родбине ко би се могао заузети за 

његове интересе на случај његове смрти;
8.) Да Браћа Илићи хоће на силу да му буду ортаци и ако их он није 

хтео за ортаке примити;
9.) Да је Тихомир Илић у присуству Поглавара и грађана, дижући 

песнице над Глигоријем рекао: „Крви ћу ти се напити“;
10.) Да је у присуству Инспектора Министарства Унутрашњих Дела 

правозаступник Сотира К. Илића и његових синоваца Светозара, Уро-
ша и Тихомира, г. Таса Стојановић „Граочанка“ адв. овд. саветовао 
Глигорију да пусти Сотира у фабрику, док се не изврши пренос тапије 
код Суда (а то би могло да траје наравно годинама), а кад овај није хтео 
пристати, јер сматра да је фабрика само његова сопственост, а и боји се, 
да Сотир и његови синовци не изврше своју у више прилика изречену 
претњу да ће га премлатити, онда је на то тај њихов правозаступник изја-
вио: „Та не треба да се бојиш тога, јер Сотир је миран човек, а баш и да те 
ошамари није то тако страшно; (ово може да важи само за онога, према 
оној народној изреци – не боји се свака шуша Бога, него батина, шта би 
рекао Блажић, кога Стојановић добро познаје. Кад се дакле све то узме у 
обзир, онда није тешко увидети смер Браће Илића, и улогу Великог Жу-
пана. Шта би било од Горчине заоставштине у томе случају није тешко 
погодити.

Горча Петровић није звао Великог Жупана на „тенџерку“, па ваљда 
зато није по његовом позиву ни дошао. Он га је звао да као виша Управна 
власт изда наређење својим потчињеним органима, да хитно примењују 
законска наређења и прописе, те да се спречи нагомилавање материјал-
не штете, причињене, кривичним радњама Браће Илића. У никојем слу-
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чају није га звао да буде посредник за измирење, јер за тај посао није 
потребно имати и звање Великог Жупана. У осталом посредници или 
сензали изађу на пијацу и врше своју посредничку улогу, и за то примају 
према узансима своју провизију. А за Великог Жупана се тек не може 
претпоставити, да се прима и посредничких улога у приватно – правним 
односима.

У поменутом напису Браће Илића има још доста трућања без реда 
и без смисла. Ко би могао још на сва та трућања одговарати. За сада је 
доста и оволико.

Октобра 1928. год., Лесковац.
Штампа „ПОКРЕТ“ Лесковац

                                                                                Милорад Т. Тадић 
                                                                                           директор фабрике штофа
                                                                                        Глигорија Петровића
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42. А. Н. Стојановић Милораду Тадићу, 1. новембар 1928.



108

43. Отворено писмо господину Милораду К. Јовановићу, 
Великом Жупану Нишке области, 27. март 1929.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

ОТВОРЕНО ПИСМО
Господину Милораду К. Јовановићу

Великом Жупану Нишке Области

                                                                                                      НИШ 

Господине Жупане,

Гоњени стварношћу узимамо слободу да Вам упутимо ово необично 
писмо.

Пре неколико година појавио се као кандидат за народног посланика 
у нашем срезу Димитрије Он. Поповић, учитељ овд. Каквим је начином 
доцније тај Димитрије долазио до мандата, и шта смо ми све трпели од 
њега, то само ми у срезу Власотиначком знамо, но најбоља сатисфакција 
за све његове поступке дата нам је објављивањем Прокламације Њ. В. 
Краља Александра I. од 6. јануара т.г. коме и овом приликом за овај др-
жавнички гест у поданичкој оданости изјављујемо дубоку захвалност, 
јер нас је спасао несносног партизанства које је целокупни народни ин-
терес довело до ивице пропасти, а једино користило посланицима типа 
A LA Димитрије Он. Поповић.

За време последње владавине Г. Веље Вукићевића, Димитрије Попо-
вић довео је свој утицај у постављању државних и самоуправних чинов-
ника, часника и службеника до кулминације, тако утицајан код г. Веље 
Вукићевића он је у свима овд. државним надлештвима навукао у служби 
већином своје сроднике или невазале те створио једну хијерархију која 
је искључиво спроводила његове идеје, и бринула се о неприкоснове-
ности његовог мандата, не обазирајући се на постојећи правни поредак 
и позитивне законе у држави, нити о његовој привржености овој држа-
ви о чему нам дају драгоцене податке г. г. Јосиф Костић дивиз. генерал 
и Димитрије Димитријевић шеф држ. ликвидационе банке из Београда, 
којима су његови поступци на Солунском фронту били добро познати о 
чему је у прошлој години и г. Ђорђе Јеленић професор из Београда писао 
у „Политици“.



110

С таквим утицајем и моралом Димитрије је у Власотинцу под изло-
женим околностима комбиновао и натурио народу једну општинску уп-
раву састављену од његовог брата Александра Поповића и ост. часника 
и службеника, његових личних партизана и сродника, чија се мисија сас-
тоји у томе да спроводе искључиво његове идеје, брину се о безбедности 
његовог мандата деле грађане на „наше“ и „ваше“ и т. д.

Радећи тако, ова општинска управа завела је у општини Власотинач-
кој један систем чије се последице и сувише јако осећају и у међусобном 
односу грађана, као и у општем привредном животу општине, нарочи-
то у последње две године оваквог управљања, када су се својим разним 
криминалним поступцима, јако огрешили о закон и створили себи више 
кривичних дела (фалсификата, злоупотребе власти, незаконита лишења 
слободе и т. д.) за која дела одговарају код Лесковачког Првостепеног 
Суда а која су поткрепљена несумњивим доказима те по сили закона 
имају бити у најкраћем времену стављени у притвор и осуђени, о чему 
можете добити потврду ових навода код реченог Суда.

Услед тога што је ова управа на челу са председником Александром 
Поповићем, засновала један овакав однос нетрпељивости међу грађа-
нима које је поделила у два крвно завађена табора, узимамо слободу 
Господине Жупане, да Вас умолимо да исту уклоните из Власотиначке 
општине у интересу слоге, реда и мира међу грађанима, као и у инте-
ресу напретка варошице Власотинца, јер је ова управа постављена на 
једној свима нама добро познатој партизанској бази. Даље Вас молимо 
да лично дођете и поставите нам нову општинску управу и састављену 
из свију слојева и класа грађана и бив. политичких странака на челу 
са једним ванпартијским лицем и тиме дате задовољење целокупном 
грађанству општине Власотиначке и у свему спроведете дух прокла-
мације Њ. В. Краља од 6. јануара т.г. кога троструко поздрављамо са 
ЖИВЕО!

Такође Вас молимо да предлог у погледу будућег председника који 
Вам је на Ваше тражење учинио бив. поглавар ср. власотиначког г. Ста-
нојло Стојимировић не узимати у обзир јер је тај предлог последњи 
партизански трзај бив. посланика Димитрија Поповића, а предложени 
кандидат Урош Ђ. Јањић је бив. подпредседник организације б[и]в. ра-
дикалне групе г. Веље Вукићевића и Димитрија Он. Поповића за варо-
шицу Власотинце.

Надамо се да ћете овој нашој молби коју Вам упућујемо на овако не-
обичан начин изаћи у сусрет, и тиме успоставите нормалне односе међу 
два крвно завађена табора грађана који су до овога довеђени поступцима 
бив. посланика Димитрија Он. Поповића и његове општинске управе.
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Примите Господине Жупане и овом приликом изразе нашег особи-
тог поштовања.

27. марта 1929. год.                               С поштовањем,
     Власотинце   Благоје Поповић трг., Христа Николић, 
                      Светозар Ј. Ђорђевић трг., Лазар Ђорђевић месар, 
                        Љубомир Брочкић, зидар, Владимир Јовић, 
           Владимир Коцић, Алекс. Живковић кројач,
      Александар М. Илић опанчар, Урош Коцановић.

Н.З. Молимо Вас Господине Жупане да лично дођете у Власотинцу и 
позовете ниже именоване угледне грађане да Вам они представе стање 
у општини Власотиначкој и то: Душана Милошевића апотекара, Петра 
Горуновића рез. оф., Димитрију Марјановића трг., Ставру Марјановића 
трг., Проку Црниловића трг., Проку Трајковића бив. предс. о[п]шт., 
Драгутина Станојевића хот., Милана С. Живковића трг., Ристу Митића 
рез. офиц., Добривоја Ћукаловића трг., Благоја Коцановића трг., Христу 
Пејића опанчара, Сретена Горуновића благ. банке, Петра Шушулића трг., 
Александра Поп-Симоновића опанчара, Жику Краинчанића каф., Уро-
ша Ђикића трг., Милутина Котића трг., Луку Андрејевића трг., Ранђела 
Ђикића обућара, Михаила Николића трг., Божидара Цветковића трг. и 
Милутина Бошковића трг. сви овд. који ће вам дати тачну слику о свему 
ономе што се овди догађа.

                                                                   ПОТПИСНИЦИ ПРЕДЊЕГ ПИСМА.

Штампа „ЗОРА“ - Власотинце
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44.  Поводом изјаве Жив. К. Рашковића бив. Великог Жупана, 1929.
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45.  Писмо Тодора Р. Тонића гласачима, 1931.
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46. Позив гласачима Николе Динића, 1931.
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47. Проглас гласачима Душана М. Станковића Славуја, 1931. 
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48. Позив гласачима Николе Динића,  8. новембра 1931.
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49. Поводом избора Црквене општине, 17. април 1932.
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50. Пажња грађанству - Поводом избора Црквене општине, 
април 1932.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Пажња  грађанству!  
Поводом избора црквене општине, некакав привремени одбор са 

листе НИКОЛЕ СТОЈИЉКОВИЋА, издао је један плакат са измиш-
љотинама, неистинама и лажима, да је листа Шоп Ђокића за штудирање, 
у којој је ушао цео одбор за подизање нове цркве, да је одбор за подизање 
нове цркве прегледао и разрешио своје гломазне рачуне и да хоће да гра-
ди свештеницима палату.

Изношење оваквих измишљотина, неистина и лажи, недостојно је оз-
биљних људи, а ако су пак неки, каквих има, који хоће пошто пото да уђу 
у црквену општину, а доказали на делу своје самовоље, по чему у опште 
не заслужују ту част у црквеној општини, такви не заслужују ни обичну 
пажњу, а камо ли каквог одговора. Али ради обавештења пак грађанства 
о изнетим неистинама и лажима, износимо: Да листа Шоп Ђокића доис-
та заслужује штудирање, јер су у њој за чланове црквене општине ушли 
људи који су својим досадањим радом на подизању нове цркве и доказа-
ли своју оданост према вери и цркви, а допуњена је људима који такође 
желе за веру и цркву да раде.

Одбор за подизање нове цркве не само да је прегледао, већ је много 
пута преглеђивао своје рачуне, али их није разрешавао, јер за то није 
надлежан, већ их је предао надлежној власти на преглед и разрешење.

Исти одбор овлашћен је од надлежних да и даље ради на уређењу 
цркве и црквене порте, и предузео је корак да црквену кућу подигне на 
друго место и тиме отвори видик новој цркви, зато је још пре 3 године од 
надлежних добио планове и предрачун са малим издатком.

Свакоме је грађанину познат досадашњи рад одбора за подизање 
нове цркве, тј. шта је, како и колико је урадио, према чему нека грађан-
ство цени и гласа чију листу треба да гласа.

ЛИСТЕ СУ ТРИ:
Прва листа г. Живојина Рафајловића, отпала је тиме што су се од 

ње одрекли 30 кандидата заједно са носиоцем у корист наше листе ради 
јединства и слоге.

Друга је листа наша са носиоцем г. Константином Шоп Ђокићем, 
досадашњим претседником црквеног одбора, која је најправилније сас-
тављена по одредбама устава.
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Трећа је листа г. Николе Стојиљковића, чији су се приређивачи 
толико експонирали у агитацији против нас да су у тој својој плакати 
прво исмејали попове огласивши прву листу за поповску-листу г. Жив. 
Рафајловића. Па онда исмејали одбор за подизање нове цркве, који је 12 
година радио на подизању нове цркве и успео да са побожним дарода-
вцима и грађанима подигне цркву. И ако за то није заслужио захвал-
ност није заслужио ни потсмех.

Сам тај начин агитације њихове најбољи је доказ са каквом озбиљ-
ношћу они улазе у тај посао. Црква није партиско поприште за раздор и 
међусобно омаловажавање људи, већ место за неговање грађанских вр-
лина, побожности и слоге и заједничка светиња свију грађана. Ми се так-
вим срествима нисмо никад служили, омаловажавањем других, као што 
су они ово урадили, да би себе истакли као нешто ново и спасоносно. А 
дан се од јутра познаје. Како они мисле да раде, они су документовали у 
својој плакати.

Грађанство има само да оцени којим људима треба да повери своју 
цркву: да ли људима који су на делу нешто доказали, или онима који 
унапред наговештавају борбу, изазивање и ниподаштавање туђега рада.

Са овога разлога ми смо се определили за листу г. Константина 
Шоп Ђокића и за њу ћемо гласати. А то препоручујемо и свима који 
желе мира и слоге у нашој цркви. А лица ево која су ушла у нашу листу 
за које ће те гласати:  

КАНДИДАТСКА ЛИСТА
за избор Савета Црквене Општине на дан 24 априла 1932 год.

Носиоц листе КОСТА ШОП ЂОКИЋ, трговац     

ЧЛАНОВИ

Драгољуб Кузмановић
председ. окр. суда

Глигорије Поповић
трговац

Атанасије Стојановић
адвокат

Димитрије М. Митић
трговац

Драгослав Радојичић
судија окр. Суда.

Милан Граочанкић
трговац
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Светозар Миљковић
судија окр. Суда.

Јован Т. Јовић
индустријалац

Атанасије Губеровић
трговац

Сотир Каписазовић
пензионер

Прока Тасић
рентијер

Жика Д. Обреновић
књижар

Хранислав Ковачевић
стар. Срес. Суда;

Василије Дискић
књижар

Ђура Крџалић
адвокат

Спира Коцић
трговац

Живко Стојиљковић
индустријалац

Ђорђе Марјановић
трговац

Милан А. Поповић
индустријалац

Драгољуб Миловановић 
учитељ

Живојин Рафајловић
индустријалац

Јосиф Јовановић
индустријалац

Влада Антонијевић
адвокат

Душан Савић
чиновник

Братислав Ђелошевић
адвокат

Трајко Митровић
„Пертатски“ трговац

Чеда Стојановић
адвокат

Глигорије Тасић
ћурчија

Тодор Тонић
адвокат

Михаило Сретковић
каменорезац

Петар Влајчић
индустријалац

Трајко Митић
трговац

Јован Јовановић
индустријалац

Димитрије Олди
рентијер

Гавра Стаменковић
индустријалац

Костадин Митић
хотелиер

Глигорије Цветковић
кафеџија (кмет)

Коста Х. Костић
трговац
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Бранко Тасић
архитекта

Гавра Станимировић
трговац

Ђока Јањић
трговац

Трајко Стајић
кафеџија

Михајло Буринчић
председ. општ.

Јован Х. Јованчић
трговац

Димитрије А. Димитријевић
трговац

Стојан Петковић
трговац

Таса Стефановић
директор пиваре

Душан Ђ. Шабинче
трговац

Алекса Цветковић
индустријалац

Тодор Ваљачки
кафеџија

Сретен Динић
пензионер

Димитрије Здравковић
кожар. трговац

Ђока Поповић
учитељ

Тодор Тасић „Зец“
трговац

Божа Цветановић
шеф. грађев. одељка

Јован Бердић
индустријалац

ЗАМЕЊЕНИЦИ

Тодор Стојановић
брашнар

Васиљко Катанић
трговац

Светозар Николић
бакалин

Никола Цветковић
трговац

Риста Митковић
трговац

Стојан Х. Миленковић
трговац

Илија Гроздановић
трговац

Тодор Митић
трговац

Трајко М. Петровић
гвожђар

Василије Гичић
трговац
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Светозар Пешић
брашнар

Милан Вучковић
трговац

Милан Војводић
трговац

Влајко Ђ. Стојилковић 
кафеџија

Милан Гребенаровић
бакалин

Јован Бургиски
кафеџија

Гаврило Цветковић
трговац

Тодор Зуцкић
трговац

Тихомир Стаменковић
берберин

Јордан Стефановић
кафеџија

Јосиф Поп Ценић
трговац

Прока Цакић
трговац

Милутин Стаменковић
трговац

Јосиф Костић
бојаџија

Лазар Кражић
трговац

Алекса Ђокић
пекар

Јован Стојановић
клонфер

Алекса Живковић
бакалин

Раде Ниолић
брашнар

 
Грађани који су се определили

за листу Костадина Шоп Ђокића

Априла 1932 год.
Штампа Обреновић, Лесковац
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51. Драги пријатељу - Поводом избора Црквене општине, 
април 1932.



125

          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ
По новом уставу наше Православне Цркве, 

на дан Цвети биће избор
Црквене Општине.

Савет сачињавају 60 лица и 30 замењеника. Савет се бира гласањем 
за 6 година. За сада има 3 листе.

Носилац је прве листе г. Дина Шоп – Ђокић, носилац друге листе Ни-
кола М. Стојиљковић, а носилац је треће листе г. Живојин Рафајловић. 
Листа г. Жике Рафајловића је чисто свештеничка. Листа г. Дине Шоп 
– Ђокића је састављена од чланова целог старог одбора за грађење 
нове цркве, допуњена рођацима и пријатељима. Листу г. Жике Ра-
фајловића саставили су сами свештеници по својој потреби и увиђав-
ности. А листа Николе М. Стојиљковића је састављена од грађана свију 
професија: земљорадника, занатлија, трговаца, раденика, чиновника 
и адвоката.

Програм листе г. Жике Рафајловића је кратак и јасан, т. ј. да све ос-
тане по старом. Програм пак листе г. Шоп Ђокића је за штудирање. 
Састављена од самих чланова старог одбора има први задатак да створи 
планове за ново зидање-поповске палате и да сам себи своје рачуне од 
близу 3,000.000.- динара прегледа и разреши.   

Програм листе г. Николе М. Стојиљковића је нешто сасвим ново у 
духу новог устава и закона црквеног. Састављена од нових људи: раде-
ника, старих-националних мајстора, и народних ветерана; програм је 
њихов скроман у разметању, хвалисању и обећању а обилат и плодо-
носан како за цркву тако и за народ. Њихов је задатак и хришћански 
и самарићански т. ј. да одбор за грађење нове цркве, који је 10 година 
робовао а коме се никако није досадило, да тај одбор уморан, одмори и 
да му бар ту услугу хришћанску учини, што ће његове десетогодишње 
гломазне рачуне да прегледа и разреши. Још и то да однос свештенства и 
народа прецизира и доведе у склад са новим уставом, те да свештенство 
престане са непосредном наплатом, већ да буде достојно награђено, а 
грађанство ослобођено од прекомерне наплате и свакодневне омразе са 
својим духовним пастирима.
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           Позивате се драги пријатељу, да као опробани народни 
вођа и пријатељ његов скренете грађанству пажњу на листу Николе 
М. Стојиљковића, на којој и Ви имате част бити члан савета, те да на 
дан Цвети поведете што већи број гласача код цркве који ће свој глас и 
поверење дати за листу Николе М. Стојиљковића.

17 априла 1932 год.                                             Братски поздрав
      Лесковац                                                      Привремени Одбор
                                                                   са листе Николе М. Стојиљковића

Штампа Обреновић - Лесковац
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52. Алекса С. Томић: Грађанству Лесковца, 1932.
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53. Јован Давидовић: Грађанству вароши Лесковца, 
5. септембра 1932.
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54. Алекса С. Томић: Грађанству Лесковца, 7. септембра 1932.
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55. Сељацима среза Лесковачког - Позив да се глас да 
Живојину М. Рафајловићу, 3. мај 1934.
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56. Земаљска кандидатска листа - Јован В. Јовановић, 
20. април 1935.



132

57. Позив да се гласа за Јована В. Јовановића, без датума
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Свесни бирачи 
           Ако не желите да своја права жртвујете банкарима, ако не жели-

те да вам се понова попну на врат људи који за дуги низ година послани-
ковања и министровања нису ништа учинили за вас, најзад ако не жели-
те да у скупштину оде човек кога финансијери шаљу правећи себи један 
уносан посао; ако све то не желите, онда вам свест налаже да гласате

Јована Јовановића 
борца за народна права; истинског вашег пријатеља; човека ничим 

неокаљаног, непоткупљеног; човека који хоће у скупштину само у име 

свесних бирача, за чија права је већ сада велики борац.

Гласајте ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА!
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58. Жив. Рафајловић Ђоки Врањкићу, 3. мај 1935.
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59. Ђока Врањкић Министру у пензији Жики Рафајловићу, 
индустријалцу, 3. мај 1935.
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60. Драги пријатељи - Тодор Р. Тонић, мај 1935.
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61.  Земљорадници гласајте Јована Јовановића, мај 1935.
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62. Алек. Илић, грађанима Лесковца, мај 1935.
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63. Живела победа и свест грађана - Позив да се гласа 
за Жику Рафајловића
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64. Позор - Плакат против Жике Рафајловића, без датума
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65. Браћо Лесковчани и сиротињо лесковачка -  
Против Тодора Тонића
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

                                                                                                   1935

БРАЋО ЛЕСКОВЧАНИ
И СИРОТИЊО ЛЕСКОВАЧКА

После изласка Милана Поп Димића из општину ми који смо отпус-
тени из општинске службе у најгоре време у почетку зиме и великих 
хришћанских празника Св. Аранђела, Св. Николе и Божића, обратили 
смо се као нашем пријатељу и вођи газда Цилету Миленковићу, да нас 
беднике помогне. Замоли[ли] га и рекли му газда Циле изађи нам у су-
срет јер ћемо вам требати, пошто без народа и ти не можеш на то је газда 
Циле рекао: „Идите од мене, за мене је народ стока и кад ми буде устре-
бао купићу га за паре“.

Сиротињо не гласај за газда Цилиног кандидата Тодора Тонића, јер 
вас сматра за стоку. Он гледа само своји интереси и гледа како ће наш 
Лесковац да прода преко Тонића, Електричном друштву и ми да си оста-
немо његови вечити робови и да ни продава и купује како стоку.

Сиромашни Лесковчанин
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66. Гаја Гајић: Политички „успеси“ Тодора Тонића, без датума
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67. Празне илузије Тодора Тонића, без датума
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68. Тодор Тонић и Свети Сава, без датума

Бата Тошке (Св. Сави): - Мрдни се, матори дервишу, да минем! 
Идем да чалму завијем.

Св. Сава: - Ја се ником не уклањам с пута! Народ ће да ти суди, Тодо-
ре! А Бог нека ти прости!
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69. Позив да се гласа за Јована Јовановића, 1935.
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70. Трговци - Позив да се на скупштини Удружења трговаца у 
Лесковцу гласа за Николу Стојиљковића, 6. јун 1936.
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71. Трговци сви на скупштину - Позив да се на скупштини Удружења 
трговаца у Лесковцу гласа за Николу Стојиљковића, 6. јун 1936.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА  
  

ТРГОВЦИ СВИ
НА СКУПШТИНУ!

Гласајте за листу на челу са претседником Николом М. Стојиљко-
вићем и п. претседником Јевтимијом Х. М. Јованчићем коју помаже 
одбор петорице, јер иста листа помаже наш одбор петорице, који све-
срдно ради у Вашем интересу.

Скупштина Удружења трговаца за срез Лесковачки одржаће се, у 
недељу 7. ов. м. тачно у 9. сати пре подне у соколани.

Господо трговци!
Да би сте праведно дали свој глас листи, која заслужује, и која ће се 

свесрдно борити за интересе трговаца потребно је, да знате за одбор пе-
торице; који је поникао из Трговачке Омладине, а који редовним путем 
тражи заштиту трговаца, односно на који начин треба издавати трго-
вачка права, што је свој извештај штампао и у Лесковачком Гласнику, а 
послат је исти и Трговачком Удружењу.

Одбор петорице овде износи у следећем само 4. тачке свога извештаја 
са ким Трговачка Омладина захтева, а тако нам и диктују интереси и то: 
„1) Да ли је поднето уверење издато од правног трговца, 2) Да ли je наве-
дено време у уверењу заиста проведено код издаваоца 3.) Да ли је за до-
тично лице плаћено осигурање код уреда за сво проведено време и 4.) Да 
ли је дотичном издаваоцу уверења, регистрована радња код Удружења.“

Одбор петорице чланова Трговачке Омладине, износи и напомиње 
трговцима, да на скупштину захтевају овакву праксу; као и стриктно др-
жање законских прописа будуће управе према лицима, која траже трго-
вачко право а не испуњавају законске прописе. Као и апелује на трговце 
да гласају за листу коју одбор петорице препоручује; јер је уверен, да лис-
та коју поменути одбор помаже заслужује велику пажњу, пошто је одбор 
сазнао, да су на истој листи заступљене све бранже у пропорционалном 
броју што је тако и праведно.

Одбор петорице упознаје трговце, да је њихов опширан извештај по-
сле тешких мука и расправа на седницама Трг. Омладине успео, да исти 
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спроведе Трговачком Удружењу, чији су преставници: г. г. Васа Дискић, 
књижар и Ђорђе Јанић, браш. трг. са захтевом; да се у смислу доставље-
ног им извештаја предузму потребне мере. Јер данашње стање захтева, 
услед минималних послова, мањи број радњи а нарочито то, да се права 
трговачка издају само лицима, која су збиља способна за трговца, и про-
вели у трговини најмање 5 година рада.

Нажалост, до данас ни трага од нашег апела. До само одговор Удру-
жења Трговаца преко Лесковачког Гласника. То није довољно господо 
трговци!.. Овако се не заступају интереси трговаца!?.. Где су седнице? 
Гдe су конференције? Где је збор по томе питању и најзад? Где су наши 
претставници Трговачког Удружења да на конгресу Трговачких Уд-
ружења у Београду проговоре коју реч о заштити трговаца? Јер су има-
ли материјала. они дакле што је одбор петорице покренуо и захтевао 
од Удружења да ради у том правцу, то је конгрес у Београду у својој 
резолуцији донео. Зато драги трговци будите свесни. Зар је смео г. Васа 
Дискић у личности претседника Трговачког Удружења и Ђорђе Јањић 
у личности потпретседника да пропусти овакав један наш апел и то од 
кога? Од своје омладине! која спрема будуће трговце и тражи заштиту од 
свога удружења, да нађе бољитак односно спреми терен и места, за рад 
своме детету омладини, који збиља заслужују положај трговца.

Немојте дозволити господо трговци, да Вашу децу оставите на ули-
ци. Јер ако се и даље продужи са оваким радом, знајте да сте Ви криви за 
будућност Ваше деце. Требате знати, да у срезу Лесковачком имамо око 
140 радњи издатих на селу и 15 до 20 задруга набављачко потрошач-
ких? А бог зна колико ће их још настати?!.. 

Није довољно Господо трговци, да имамо удружење и претставнике 
у истом, које не тангира наш покрет. Доказ о томе нека Вам послужи овај 
наш извештај, који смо преко Трговачке Омладине упутили Удружењу 
Трговаца. Јер свакако, да ни до данас нисте позвати да о томе дате своје 
мишљење и изразите свој бол? Јер га Ви, а највише колонијалисте-бака-
ли и мануфактуристе-терзије осећате. А верујемо, да би Вам се придру-
жили и трговци осталих бранжа!..

Питамо вас сада? Шта ће оштетити г. Ђорђа Јанића, брашнарског 
трговца, ако се и даље отварају радње на селу или вароши, као и г. 
Васу Дискића? Али би смо питали г. Васу Дискића, када би се дозво-
лило отварање књижаре на селу као и у вароши у оволиком броју као 
што су бакалске и мануфактурне радње, шта би онда г. Васа Дискић 
радио, да ли би остао равнодушан да посматра, и да ли би се и тада 
бунио или не?
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Свакако да бисте нам лако одговорили: да г-ну Ђорђу Јанићу неби 
сметало да се отворе још 140 трговачких радњи јер би имао двоструку 
корист. „Продавао би брашно истим трговцима а куповао би жито од 
истих“!!!

Ето Вам господо трговци у неколико, износимо наш бол који је овди 
скраћен а има много и много ствари које требате знати?!!... Зато верујте 
нама који јавно пишемо а немојте дозволити да Вам се прашина набацује 
у Вашим очима!!.

Према томе сматрамо, да Вам је сада у неколио познато како ће Ваши 
интереси да буду заступљени од стране Ђоке Јањића, брашнарског трговца.

Уверени смо господо трговци, да ћете собзиром на укратко изнета 
Вам факта, увидети своју дужност и у будуће поклоните пажњу Удру-
жењу и будете сарадници у истом.

Као јавни браниоци за заштиту трговачких интереса сматрамо, да 
ћете и Ви са нами поћи заједно да штитите Ваше интересе као и ин-
тересе Ваше деце будуће трговце. Зато сви, у недељу 7. ов. м. тачно у 9. 
сати пре подне дођите у соколани, и једногласно гласајте за листу на челу 
са претседником

НИКОЛОМ М. СТОЈИЉКОВИЋЕМ 
и потпредседником

ЈЕВТИМИЈОМ Х. М. ЈОВАНЧИЋЕМ трг. овд.

јер смо уверени, да ће та листа достојно бранити интересе трговаца 
пошто су готово сви на истој листи наши активни сарадници у изложе-
ном Вам покрету.

Не плашите се претњи и титула пореских одборника, будите свес-
ни и гласајте Ваше заштитнике, јер је гласање тајно.

                                                                                     С поштовањем
                                                                           чланови из одбора петорице
6 јуна 1936 год.
    Лесковац
    
Штампарски Завод „Покрет“ - Лесковац     
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72. Гласачки лист, 7. јун 1936.
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА  

ГЛАСАЧКИ ЛИСТ
Гласам за:
 Претседника Ђорђа Д. Јањића
 П. претседника Михајла С. Николића
 За чланове управног одбора:
  1. Спиру Стојановића - Севера
  2. Николу М. Цветковића – Лешњака
  3. Мику Стевановића – Стевчића
  4. Илију Гроздановића
  5. Илију Коцића – Шарка
  6. Драгољуба Н. Павловића
  7. Тодора Т. Митића   
 За чланове надзорног одбора: 
  1. Васу М. Дискића
  2. Васу Даниловића
  3. Љубомира Н. Маринковића
  4. Алексу В. Прокоповића
  5. Јосифа Шашића
  6. Добривоја Војводића
 За заменике чланова управног одбора:
  1. Димитрија Димитријевића  Смејурију
  2. Александра Д. Тасића
  3. Славка Јовановића
  4. Тодора В. Илића
  5. Трајка Стојановића – Шупљагу
  6. Димитрија Ф. Тошића
  7. Николу Петровића, књижара
  8. Воју Петковића
  9. Косту Митровића
  За заменике чланова надзорног одбора:
  1. Јована В. Гичића
  2. Душана Костића – Шабинче
  3. Милана С. Гребенаровића
  4. Алексу Здравковића
  5. Божидара Јацића
  6. Славка Михајловића

Лесковац. 7 јуна 1936 год.
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73. Петар С. Петровић: Ослобођење Косте Шљуке, Академско 
позориште Лесковац, у сали хотела „Костић“, 15. новембра 1936.
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74. Лесковачки Народни универзитет, други број Усмених новина, 
24. јануар 1937.
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75. Годишња скупштина Савезног ловачког удружења у Лесковцу, 
16. април 1937.
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76. Свим члановима Југословенске радикалне заједнице, 1938.
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77. Љубомир Јовановић: Сељак сељаку, 1938.

Летак, виолет                                                                     Л. у нерегистровано                                                                                            
                   виолет папир
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          ИЗ ЗБИРКЕ
               СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА    

Сељак сељаку
Драга браћо, мучени сељаци, докле ћемо живети у мраку! Дошло је 

време да нам сване. Сад морамо да се сложимо, браћо, и да сложно сту-
пимо у борбу за слободу, да скрешемо плате на крупну господу.

Варали су нас, драга браћо, и варају. За гласове они благо просипају. 
Тада купују капе и опанке, штапове и каме, да брат брату главу расце-
па. Али знајте добро, да онај који узме за глас чашу вина, попио је жи-
вот свога сина.

Пре избора свашта обећавају, после избора већи нам терет отварају. 
Зар не видите, браћо моја, да нас испише као змија жабу; душу имамо 
али снагу немамо. Не слушајте изелице више! Не идите више тамо куда 
вас они воде, већ тражите пут наше слободе.

Крупна господа једу од пет сорти јела, а ми смо жељни и за хлеба 
бела; за њих дугачке векнице, за сељака жута хладна проја; за њих пи-
лићи и пловке, за сељака бели лук; за њих прасци и јагањци, за нас, 
робље кисело сирће. Све стварамо што човеку треба, а за себе немамо 
ни хлеба. Нашем раду живот посветисмо, жива фабрика смо људске 
хране, а за себе ништа не створисмо.

Зато, браћо, сложно сви у борбу за слободу, да скратимо луксуз на 
крупну господу. Да станемо на главу јерезовској змији, налазимо се 
сви у опозицији; задавит ћемо фашистичку змију, ако гласамо земљо-
радничку партију. Гласајмо сложно ПЕТОМАЈСКОГ БОРЦА, ЈОВА-
НОВИЋА ЈОВУ, нашу узданицу нову, ОПОЗИЦИЈЕ ТВОРЦА.

                                                          Љубомир Јовановић,   
                                                                            земљорадник из Доњег Стопања

1938     
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78.  Љубомир Јовановић: Сељак сељанки, 1938.
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79. Лесковачка народна песма, 1938.
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80. Мицков отац за време рата, 1938.
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81.  Лука Трајковић: Бирачима среза Лесковачког, без датума
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82. Радикалима и пријатељима - Позив да се гласа 
за Милутина Драговића, без датума
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83. Позив за Скупштину Лесковачке трговачке омладине, 
август 1939.
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84. Ђачки родитељи - Оглас за спремање ученика, без датума
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85. Оглас за приватни санаторијум, без датума
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86. Лесковачко ловачко удружење позива на своју славу, 
Св. Јевстатија, без датума
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87. Оглас за оперу „Сироче“, без датума
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88. Наредба бр. 5 команданта града Лесковца од 3. децембра 1944. 



ПРЕДАВАЊА 
СЕРГИЈА 

ДИМИТРИЈЕВИЋА
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89. Оснивачи научног социјализма, Лесковац, 18. новембар 1945.
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90. Оснивачи научног социјализма, Лесковац, 22. новембар 1945.
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91. О Лењину, Лесковац 20. јануар 1946.
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92. О држави, Лесковац, 22. мај 1946.
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93. Друштвено-економска структура, Радници и устав, Лесковац, 
23. децембар 1946.
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94. Наша нова економска политика у области индустрије, 
Лесковац, 12. јануар 1947.
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95. О испитивању прошлости Лесковца и околине, 
Лесковац, 15. јануар 1947.
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96. Индустрија бивше Југославије и наша нова привреда, Лесковац, 
9. септембар, 1947.
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97.  Стари Лесковац као просветни и културни центар, 
Лесковац, 21. јануар 1948.
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98. Свечана академија, Лесковац, 2. мај 1948.
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99. Дубровачка трговина и улога дубровачке колоније 
у Прокупљу у XVII  веку, Београд, 13. мај 1955.
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100. Дубровачка трговина и улога дубровачке колоније 
у Прокупљу у XVII  веку, Београд, 22. март 1956.
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101. Дубровачки каравани у јужној Србији у XVII  веку, 
Лесковац, 29. мај 1956.



186

102.  Српски средњовековни бакарни новци, Београд, 16. мај 1957.
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103. Нове врсте српског средњовековног новца, 
Београд, 20. фебруар, 1958.



188

104. Хронологија Душановог царског новца, 
Београд, 20. октобар, 1958.



189

105. Српски социјалисти и Први светски рат, 
Лесковац, 15. фебруар, 1959.



190

106. Контрамарке на српским и босанским динарима, 
Београд, 20. јун 1960.



191

107. Октобарска социјалистичка револуција и развитак класне 
борбе и револуционарног покрета у нашој земљи, 

Лесковац, 12. јун 1967.
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108. Српски средњовековни новац (период царства), 
Београд, 9. фебруар 1968.
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109. Душан Поповић и српска Социјалдемократска партија, Београд, 
7. новембар 1968.
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110. Револуционарна оријентација југословенског радничког 
покрета у првим годинама  заједничке државе, 

Нови Сад, 4. март 1969. 
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111. Услови илегалног партијског рада, 
Лесковац, 30. септембар 1969.





 

ПРИЛОГ
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МИРА НИНОШЕВИЋ
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СПИСАК ПЛАКАТА ПРЕДАТИХ НАРОДНОМ МУЗЕЈУ 
У ЛЕСКОВЦУ

1. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, новинар:  
Оснивачи научног социјализма, недеља, 18. новембар 1945, (жуте 
боје), сала Kултурног дома.

2. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, новинар: 
Оснивачи научног социјализма, четвртак, 22. новембра 1945, (пла-
ве боје), сала Официрског дома.

3. Предавања поводом нацрта Устава која организује Нарони фронт,  
Сергије Димитријевић: Радници и Устав, четвртак, 27. децембар 
1946, (жуте боје), групна плаката.

4. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, хонорар-
ни наставник Универзитета у Београду: О испитивању прошлости 
Лесковца и околине, среда, 15. јануар 1947, (жуте боје - два комада), 
сала биоскопа „Москва“.

5. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, новинар: 
О Лењину, 20. јануар 1946, (жуте боје), сала Kултурног дома.

6. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, повере-
ник за индустрију ОНО (Окружног народног одбора), О држави, 
22. маја 1946. (жуте боје).

7. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, директор 
Економског института Привредног савета ФНРЈ и хонорарни на-
ставник Правног факултета Београдског универзитета: Наша нова 
економска политика у области индустрије,12. Јануар 1947, (зелене и 
жуте боје -два иста комада), сала биоскопа „Москва“.

8. На Народном универзитету у сали Дома културе у Бору, Сергије 
Димитријевић, директор Економског института Привредног саве-
та владе ФНРЈ: О унутрашњим резервама радне снаге у социјалис-
тичком сектору привреде, 18. јуна 1947, (плаве боје).

9. Народни универзитет Лесковац, Сергије Димитријевић, директор 
Економског института Привредног савета ФНРЈ из Београда: Ин-
дустрија бивше Југославије и наша нова привреда, 9. IX 1947, (розе 
боје - два комада).

10. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, директор 
Eкономског института Привредног савета ФНРЈ: Стари Лесковац 
као просветни и културнi центар, 21. јануар 1948, (жуте боје - два 
комада).

11. Одбор за организовање Градског Народног музеја у Лесковцу, Ре-
ферат - друг Сергије Димитријевић, 2. маја 1948, (жуте боје), групна 
плаката. У потпису - Одбор за организовање музеја.
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12. Организовање Градског Народног музеја у Лесковцу, 18. марта 1948, 
(велика плаката жуте боје). У потпису - Одбор за организовање му-
зеја, са сликом музеја.

13. Друштво економиста Србије (Београд), Сергије Димитријевић: 
Страни капитал у привреди бивше Југославије, четвртак (1950) 
(жуте боје), дворана бр. II Правног факултета (у Београду).

14. Народни универзитет у Приштини, Сергије Димитријевић, дирек-
тор Економског инстиута у Београду: Инострани капитал у бившој 
Југославији,17. Април 1950, (жуте боје, оштећена).

15. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић: Страни 
капитал у привреди бивше Југославије, субота 18. мај (1950), (жуте 
боје).

16. Друштво економиста Србије - Подружница Зајечар,Сергије Дими-
тријевић, директор Економског института Привредног савета вла-
де ФНРЈ: Страни капитал у привреди бивше Југославије, субота 17. 
јуни 1950, (жуте боје)

17. Друштво економиста Лесковац, Сергије Димитријевић, научни 
саветник: Градска привреда старог Лесковца,10. Септембар 1952, 
Сала биоскопа „11 Октобар“ (Промењен назив биоскопа „Москва“, 
примедба Наде Димитријевић, (зелена и розе боја -два комада).

18. Раднички универзитет „Радован Драговић“ и Среско синдикално 
веће у Титовом Ужицу, организује комеморативно вече посвећено 
Радовану Драговићу (С.Д. говорио о Радовану Драговићу), 6. јануар 
1956.

19. Народни универзитет у Лесковцу, Сергије Димитријевић, научни 
сарадник Историског института Српске академије наука: Дубро-
вачки каравани у Јужној Србији у XVII веку, 29. мај 1956, (плаве 
боје).

20. Народни универзитет у Лесковцу, СергиЈе Димитријевић, научни 
сарадник Историског института Српске академије наука: Српски 
социјалисти и први светски рат, 15. фебруар 1959, Прво предавање 
на Народном универзитету у Лесковцу у оквиру прославе 40-го-
дишњице KПЈ, (беле боје).

21. Сергије Димитријевић, предавање у сали СПK „О ДИМИТРИЈУ 
ТУЦОВИЋУ“. У петак 18. новембра (•••). Позивају се сви чланови 
Синдикалне подружнице ПС и СПK да присуствују. Управа (руком 
писано на белом картону).

22. Раднички универзитет „Радован Драговић“ и Среско синдикално 
веће у Титовом Ужицу, Kомеморативно вече. ЛИЧНОСТ И ДЕЛО 
РАДОВАНА ДРАГОВИЋА, реч Сергија Димитријевића, научног 
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сарадника Историјског одељења Српске академије наука, 6. јануар 
1956, у сали Дома ЈНА (штампана позивница ). Повезати са бр. 18.

23. На радном састанку Историјског института Српске академије нау-
ка, који ће се одржати у петак 13. маја 1955, одржаће реферат Сер-
гије Димитријевић, научни сарадник Института: ДУБРОВАЧKА 
ТРГОВИНА И УЛОГА ДУБРОВАЧKЕ KОЛОНИЈЕ У ПРОKУПЉУ 
У XVII ВЕKУ.

24. На радном састанку Историјског института Српске академије нау-
ка који ће се одржати у четвртак 22. марта 1956. одржаће реферат 
Сергије Димитријевић, научни сарадник овог института. Сергије 
Димитријевић „ДУБРОВАЧKИ KАРАВАНИ У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ У 
XVII ВЕKУ“ (писано писаћом машином ).

25. На радном састанку Историјског института Српске академије на-
ука, који ће се одржати у четвртак 16. маја 1957. одржаће реферат 
Сергије Димитријевић: „СРПСKИ СРЕДЊОВЕKОВНИ БАKАРНИ 
НОВЦИ“ (два примерка штампана писаћом машином) .

26. На заједничкој седници Археолошког и Историјског института Срп-
ске академије наука одржаће 20. фебруара 1958. реферат Сергије Ди-
митријевић „НОВЕ ВРСТЕ СРПСКОГ СРЕДЊОВЕКОВНОГ НОВ-
ЦА“ (писано на парчету хартије писаћом машином) (два примерка).

27. На заједничком радном састанку Археолошког и Историјског ин-
ститута Српске академије наука, који ће се одржати 23. октобра 
1958. године одржаће реферат Сергије Димитријевић, научни са-
радник Историјског института „ХРОНОЛОГИЈА ДУШАНОВОГ 
ЦАРСКОГ НОВЦА“ (писано на парчету хартије писаћом маши-
ном).

28. На радном састанку Историјског института, који ће се одржати у 
четвртак 23. јуна 1960, одржаће реферат др Сергије Димитријевић: 
„КОНТРАМАРКЕ НА СРПСКИМ И БОСАНСКИМ ДИНАРИМА“.

29. Раднички универзитет у Лесковцу организује предавање „ОК-
ТОБАРСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕВОЛУЦИЈА И РАЗВИТАК 
КЛАСНЕ БОРБЕ И РЕВОЛУЦИОНАРНОГ ПОКРЕТА У НАШОЈ 
ЗЕМЉИ (1917-1920). Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни 
сарадник из Београда. Предавање ће се одржати 12. VI 1967. у сали 
Политичке школе (Дом синдиката, II спрат) (писано на парчету 
хартије писаћом машином).

30. Поводом изложбе „Новац у Београду“, Музеј града Београда орга-
низује серију предавања о историји новца. Следећа тема: СРПСКИ 
СРЕДЊОВЕКОВНИ НОВАЦ (ПЕРИОД ЦАРСТВА). Предавач 
СЕРГИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ. Датум одржавања: 9. II 1968 (Штамп-
но на парчету хартије).
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31. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац, У оквиру про-
славе 25-годишњице ослобођења Лесковца и 90-годишњице На-
родне библиотеке, организује предавање „УСЛОВИ ИЛЕГАЛНОГ 
РАДА“ - Предавач др Сергије Димитријевић, научни савеник,. Пре-
давање ће се одржати у четвртак 2. октобра 1969, у просторијама 
Народне библиотеке. Одбор за прославу (Штампано на парчету ар-
тије).

32. Дом синдиката. Сала биоскопа – Одбор за прославу ослобођења 
Лесковца и Раднички универзитет „Коста Стаменковић“ приређују 
у част 20-годишњице ослобођења Лесковца ВЕЧЕ КЊИЖЕВНИКА 
И ПУБЛИЦИСТА из Лесковца са оригиналним радовима. Учест-
вују: др Сергије Димитријевић, др Жак Конфино, др Димитрије Ку-
лић. 9. октобра 1964. (две велике плакате жуте и розе боје). 

33. Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац, организује 
предавање - „УСЛОВИ ИЛЕГАЛНОГ РАДА“ - Предавач др Сергије 
‘ Димитријевић, 2. октобар 1969. (жуте боје).

34. Коларчев универзитет, Београд, Од 4. до 8. XI 1968. Четвртак, 7. XI 
1968. Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни саветник. Тема: 
ДУШАН ПОПОВИЋ И СРПСKА СОЦИЈАЛ-ДЕМОKРАТСKА 
ПАРТИЈА (Поводом 50-годишњице смрти Душана Поповића). (Ве-
лика бела групна плаката).

35. Kоларчев народни универзитет. Од 3. до 7. III 1969. Среда, 5. III 
1969. Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни саветник. Тема: 
РЕВОЛУЦИОНАРНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСKОГ 
РАДНИЧKОГ ПОKРЕТА У ПРВИМ ГОДИНАМА ПОСТОЈАЊА 
ЗАЈЕДНИЧKЕ ДРЖАВЕ (Циклус Педесет година Савеза комуни-
ста Југославије). (Велика бела групна плаката).

36. Коларчев народни универзитет, Од 14. до 18. IX 1969. Понедељак,14. 
IX Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни саветник. Тема: 
НОВАЦ ПЕРИОДА KРАЉЕВСТВА (са пројекцијама). Семинар – 
Српска средњовековна нумизматика. (Велика бела групна плаката).

37. Kоларчев народни универзитет. Од 21. до 25. IV 1969. Понедељак 
21. IV 1969. Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни саветник. 
Тема: НОВАЦ ПЕРИОДА ЦАРСТВА (Са пројекцијама). Семинар - 
Српска средњовековна нумизматика. (Велика бела групна плаката).

38. Kоларчев народни универзитет. Од 19. до 23. V 1969. Понедељак 19.V 
1969. Предавач: Др Сергије Димитријевић, научни саветник. Тема: 
НОВАЦ ПРИМОРСKИХ ГРАДОВА СРЕДЊОВЕKОВНЕ СРПСKЕ 
ДРЖАВЕ (са пројекцијама). Семинар - Српска средњовековна 
нумизматика ). (Велика бела групна плаката ).
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39. Kоларчев народни универзитет, Од 5. до 9. V 1969. Понедељак, 5. 
V 1969. Предавач: Др Сергије Димитријевић, науч.саветник. Тема: 
НОВАЦ ПЕРИОДА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА ( Са пројекцијама). 
Семинар - Српска средњовековна нумизматика. (Велика бела груп-
на плаката).

40. Раднички универзитет Нови Сад, четвртак 6. III 1969. Предавач: 
др Сергије Димитријевић, научни сарадник. Тема: Револуционарна 
оријентација југословенског радничког покрета у првим годинама 
постојања заједничке државе. (Велика бела групна плаката ).

41. Издавачко предузеће „Рад“. Поводом 25. годишњице свога постојања 
и плодне издавачке делатности приређује свечану академију. Вече 
„Радових“ издања. Предавач: Др Сергије Димитријевић, виши на-
учни саветник Института за раднички покрет. Тема: Живот и дело 
Димитрија Туцовића. (Велика бела групна плаката) (два комада).

42. Народна библиотека „Радоје Домановић“ Лесковац. У оквиру про-
грама прославе 30-годишњице народне револуције, Народна биб-
лиотека „Радоје Домановић“ и Kомисија за идејни рад у култури, 
образовању и науци ОK СKС Лесковац, организују предавање са 
дискусијом. Предавач: Др Сергије Димитриjевић, научни саветник 
Српске академије наука. Тема: O МЕМОАРСKОЈ ЛИТЕРАТУРИ И 
МЕМОАРИМА СВЕТОЗАРА ВУKМАНОВИЋА – ТЕМПА. Одржа-
но 23. марта 1971. (Беле боје – шапирогафисано).

43. Народна библиотека „Радоје Домановић“ - Лесковац. 23. марта 
1971. Предавач: Др Сергије Димитријевић. Тема: О МЕМОАРСKОЈ 
ЛИТЕРАТУРИ И МЕМОАРИМА СВЕТОЗАРА ВУKМАНОВИЋА – 
ТЕМПА. (розе боје).

44. Народни универзитет у Вучју. 24. март 1971. Предавач: Др Сергије 
Димитријевић. Тема: МЕМОАРИ СВЕТОЗАРА ВУKМАНОВИЋА – 
ТЕМПА. Предавање ће се одржати у сали Библиотеке у Вучју (жуто 
- розе боје).

45. Народни универзитет у Вучју. 24. марта 1971. Предавач: Др Сергије 
Димитријевић. Тема: МЕМОАРИ СВЕТОЗАРА ВУKМАНОВИЋА- 
ТЕМПА. (беле боје – шапирографирано).

46. Народна библиотека „Радоје Домановић“ из Лесковца у сарадњи 
са одељењем у БРЕСТОВЦУ организује предавање са дискусијом. 
Предавач: Др Сергије Димитријевић. ‘Тема: О МЕМОАРСKОЈ ЛИ-
ТЕРАТУРИ И МЕМОАРИМА СВЕТОЗАРА ВУKМАНОВИЋА – 
ТЕМПА. 25. март 1971, четвртак. (беле боје -куцано на машини).

47. ЗАХВАЛНИЦА Димитријевић Сергију поводом 75-то годишњице 
рада Основне школе „Светозар Марковић“ Лесковац, 23. XI 1979.
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48. ЗАХВАЛНИЦА Сергију Димитријевићу, поводом 30-те годишњи-
це СУБНОР-а Југославије. Удружење бораца НОР месне заједнице 
„Братство-Јединство“ Нови Београд. 21. XII 1977.

49. ПРИЗНАЊЕ Сергију Димитријевићу. Скупштина Месне заједнице 
„Братство-Јединство“ Нови Београд. 20. X 1981.

50. ЗАХВАЛНИЦА Димитријевић Сергију поводом Дана борца. 
Општински комитет Савеза комуниста Нови Београд. 4. јул 1983. 
(Прецртано)

51. ЗАХВАЛНИГА Др Сергију7Димитријевићу поводора 25-годишњи-
це рада и отварања нове зфццаде - Народни музеј у Лесковцу. 2. 
маја 1974. (Прецртано)

52. Скупштина града Београда, жири за друштвене науке додељује Окто-
барску Награду Београда за најбоља достигнућа у области уметности 
и науке у години, Др Сергију Димитријевићу за дело: рад у колектив-
ном делу „ИСТОРИЈА БЕОГРАДА“ у 3 књиге у редакцији академика 
Васе Чубриловића, у Београду 20. Октобар 1974. (Прецртано)

53. Скупштина општине Kрушевац додељује ПЛАKЕТУ шест векова 
Kрушевца Сергију Димитријевићу за вредан допринос прослави 
јубилеја града, Бр. 020-124/71, 1971. Kрушевац. (Прецртано).

54. Савез филателиста Србије као организатор Пете филателистичке 
изложбе у Београду од 18-26. 10. 1964, поводом прославе ослобођења 
главног града Југославије подарује ову СПОМЕН ПОВЕЉУ у рангу 
златне медаље Др Сергију Димитријевићу, научном саветнику, чла-
ну СФС, за изложак „ОСВАЈАЊЕ KОСМОСА“ у знак пријатељске 
пажње и захвалности на учешћу у тој прослави. Београд,18.10. 1964. 
(Прецртано).

55. Почасна диплома у част 20-тп годишњице ослобођења Београда 
од немачко-фашистичких освајача др Сергију Димитригевићу, од 
Одеског филателистичког друштва за колекцију филателистичких 
марака Совјетског Савеза на тему: „Kосмос“ (марке и коверти). 20. 
октобра 1964. (Прецртано).

56. Народни одбор општинед Лесковац УВЕРЕЊЕ - додељује Др Сер-
гију Димитријевићу медаљу за изванредне заслуге у развитку 
Лесковца. Рег. бр. 5. 11. Октобра 1959. Лесковац. (Прецртано).

57. Слика Лесковца из 1886. - Тителбах.
58. Плаката - реклама - Приватни санаторијум у Лесковцу. Улица Сур-

дуличких мученика бр. 2, снабдевен свим модерним конфором. 
Прима на лечење и оперисање све болеснике оба пола и породиље. 
Цене приступачне свим слојевима и не премашују расходе за ле-
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чење у државним болницама. Лекари санаторијума Др Д. Деклева 
Др Ж.(ак) Kонфино.

59. Гласачима у округу Врањском. Плакат из Народног музеја у Власо-
тинцу прекуцан на писаћој машини. Зеленкасте боје. Марта 1928. 
год. Лесковац. Кандидати: Милан Станојевић, Танасије Миљковић, 
Тодор Поповић, Јован Цветковић, Владимир Мишић, Дим. Р. Дими-
триЈевић.

60. Говор народног посланика среза власотиначког Душана Ст. Мило-
шевића приликом буџетске дебате Министарства грађевина на дан 
7 марта 1938 год., у Народној скупштини. Плаката шапирографина 
- у деловима, јер је јако велика. Оригинал је црно на белом. (У архи-
ви С.Д. не налази се оригинал.).

61. ПОЗИВ НА МИТИНГ. У недељу 17. ов. м. на главној пијаци код 
Споменика (у случају хрђавог времена у просторијама хотела 
„Kостић“) МИТИНГ на коме ће Одбор, преко референата изнети 
све предузете кораке по електричном питању... , па затим донесе и 
потребну РЕЗОЛУЦИЈУ која ће се доставити надлежнима … Од-
бор за спровођење електричног питања. Плаката зелене боје.

62. ГРАЂАНИ Данас сви дођите на митинг у пола три сата код Споме-
ника, због општинске електрике. 0 Д Б 0 Р. Плаката зелене боје.

63. Одбор за спровођење електричног питања грађанству града Лесков-
ца. Лесковац, септембра 1933. Огромна плаката беле боје.

64. Одбор за спровођење електричног питања грађанству града Лесков-
ца. - Додатак „Лесковачког гласника“ бр. 36, стр. 3-6.

65. НА ЗНАЊЕ. (О електричном питању). У потпису: Осетљиви Грађа-
ни града Лесковца. Велика плаката жућкасто беле боје.

66. Одговор на плакат Електричног одбора - Драги грађани и прија-
тељи. У потпису: С поштовањем Тодор Д. Младеновић „Зуцкић“. 
Велики плакат плаве боје.

67. Одговор кмету Зуцкићу. Мото: „Јанко брани мртва Владислава! 
Што га брани, кад га не одбрани?“ У потпису: Електрични Одбор. 
Плакат бело жућкасте боје.

68. Поштованом Грађанству Града Лесковца. Поводом одржане конфе-
ренције електричног одбора за подизање општинске електричне 
централе. ... У Потпису: С поштовањем Тодор Д. Младеновић „Зуц-
кић“, члан суда и одбора за подизање електричне централе. Плакат 
зелене боје.

69. Још нешто о уговору између општине и Електричног друштва (По-
даци из записника одборских седница). Потпис: Мих. Ј. Буринчић. 
Септембар 1933, Лесковац. Плаката жуте боје.
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70. Господ. Сретену Динићу, уреднику „Лесковачког гласника. У пот-
пису: претседник општине лесковачке Мих. Ј. Буринчић. 24. окто-
бра 1933. год. Лесковац. Плаката жуто беле боје.

71. Грађанима града Лесковца. Потпис: Општински Већници: Васа 
Марјановић, Филип Стqјковић, Милан Ђикић, Гавра Стаменковић. 
4. Мај 1933. године, Лесковац. Плаката плаве боје.

72. ПАЖЊА. ПОШТЕНОМ ГРАЂАНСТВУ ГРАДА ЛЕСKОВЦА. На 
курјака повика а лисице месо једу. Потпис: Претседник општине 
лесковачке Мих. Ј. Буринчић. 4 октобар 1933, Лесковац. Плаката 
жуто беле боје.

73. ПРАВА ИСТИНА - Званични податци о електричном питању. - 
Уредништву „Лесковачког гласника“ - Лесковац. Потпис: Мих. Ј. 
3Уринчић, претседник општ. Лесковачке. 14. септембра 1933 год. 
Велика плаката прљаво беле боје. (Личи на додатак „Лесковачком 
Гласнику“).

74. Српско планинско и туристичко друштво ПОДРУЖИНА ЛЕСKО-
ВАЦ Приређјуе излет за своје чланове. У међувремену, од 10. до 15. 
јула, којом приликом ће се посетити: СОЛУН-АТИНА. Полазак из 
Лесковца 10 јула у 12.35 часова ... Потпис: УПРАВА. 18 јула 1938 год. 
Лесковац. (Плаката оранж боје).

75. ПЕТОГОДИШЊИ ПОМЕН Милану Димитријевићу, Kонстантину 
Недељковићу „Чече“, Чеди Шундрићу, Драгом Томићу, у недељу 11. 
августа 1946. у Саборној цркви, после службе Божје. Потпис: ОЖА-
ЛОШЋЕНЕ ПОРОДИЦЕ И ДРУГОВИ. Август 1946. год. Лесковац. 
Плакат беле боје.

76. НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ. Драги пријатељу. Решили смо да од 19. овог 
месеца отпочнемо са штампањем недељног листа под насловом 
„Недељне новине“... Потпис: С пријатељским поздравом „Недељне 
новине“. Уредник, Јован Јовановић. Плаката - реклама беле боје.

77. ПРИЈАТЕЉИ Позивамо вас да одмах неизоставно изађете на бира-
лиште и гласате за кандидата НИKОЛУ ДИНИЋА. Не заборавите 
да гласање траје само до 6 часова увече. Поведите и своје пријатеље. 
8. новембра 1931. г. Потпис: С поздравом Василије-Циле Миленко-
вић, Ђока Врањкић. Плаката жуте боје.

78. БИРАЧИМА ЛЕСKОВЧАНИМА. - Никола Динић, посланички кан-
дидат за наш срез. На бирачкој листи г. Петра Р. Живковића,претсед-
ника владе. Гласај само за Николу Динића. Плаката жуте боје. (1931).

79. БИРАЧИМА СРЕЗА ЛЕСKОВАЧKОГ. Ви знате за кога ћете гласати 
најбоље, да ли за Тонића, вашег сина и вашег човека,или за Динића, 
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странца и пензионера… Гласајте за Тонића и Илију ако хоћете да 
очувате своје име и ваш глас. Плакат жуте боје (1931).

80. АKАДЕМСKО ПОЗОРИШТЕ ЛЕСKОВАЦ – Приређује позориш-
ни комад ОСЛОБОЂЕЊЕ KОСТЕ ШЉУKЕ (сеоска стварност у 7 
слика). Управа. Пресликана плаката 15. новембар 1936. год.

81. Kонференција Брђана и станарица, Београд 1. и 2. априла 1934. г. Ре-
ферат брата Сергија Димитријевића УЛОГА БРЂАНА У ДРУШТВУ.

82. СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА. Потпис: Ректор Универзитета 
Влад. K. Петковић. 12. марта 1932. год. у Београду. Велика плаката 
жуте боје. (У то време С. Димитријевић, студент права на Београд-
ском универзитету, сам је скинуо ову плакату са зида и сачувао је у 
својој архиви).

83. Скуп О ЖИВОТУ И РАДУ ДР СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА - На-
родни раузеј и Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац, 
Лесковац 18. новембра 1983.

84. Научни скуп: Драгиша Лапчевић у радничком покрету Србије – 
Програм – 13. и 14. октобра 1983. године Пожега. Учествовао С. Ди-
митријевић са темом: Улога Драгише Лапчевића у социјалистичком 
покрету у Србији до доласка Димитрија Туцовића на његово чело 
1908. године.

85. ИЗБОРНЕ БОРБЕ РАДНИЧKЕ КЛАСЕ У ЛЕСKОВЦУ И ОKОЛИ-
НИ. Kопија куцаног текста од 15 страна. Потпис: П. Митић.

86. Женска подружина - Лесковац основана 1901. год. Kсероксирана ко-
пија 2 листа, из: Извештаји о раду Савезних друштава у 1924-25. год.

87. Осам година рада Народног музеја у Лесковцу - Kопија извештаја 
од 3 стране. Без потписа.

88. ЛЕСKОВАЧKА НАРОДНА ПЕСМА. Плакат жуте боје, штампана 
песма у две колоне. (Мастилом у углу С.Д. записао 1938. год.).

89. МИЦKОВ ОТАЦ ЗА ВРЕМЕ РАТА. Жута плаката – слика у виду 
стрипа. С. Д. записао у углу плакате 1938. год. Плаката жуте боје.

90. МОЈИМ ДРАГИМ БИРАЧИМА. Потпис: Ваш Тодор Р. Тонић, бив. 
народ. Посланик. Плаката велика жуте боје, у чијени углу уписана 
1938. год. (На плакати сумирано све што је Тодор Тонић урадио у 
ток свог мандата за Лесковац и своје бираче).

91. ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ ГЛАСАЈ ЗА ТОДОРА ТОНИЋА. Потпис Ни-
кола Динић. С. Д. записао у углу плакате 1935. год. Плаката мала 
оранж боје.

92. ЖИВЕЛА ПОБЕДА И СВЕСТ ГРАЂАНА. Тоша Тонић удружен са 
ЦЕНТРАЛНОМ БАНKОМ врбује људе и нуде им паре само да њега 
гласају ... гласајмо за ЖИKУ РАФАЈЛОВИЋА који ће нас достојно 
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претстављати и заступати на надлежном месту. Плаката жуто беле 
боје. С.Д. у углу плакате записао 1935. год.

93. ГОСПОДИНУ ЂОKИ ВРАЊKИЋУ, Инд. Лесковац. - Прочитао 
сам плакат који је јуче под твојим потписом растуран по вароши, 
а којим позиваш грађане града Лесковца, да гласају за г. Тодора То-
нића, а не за мене. Потпис: Твој некадашњи пријатељ Жив. Рафајло-
вић. 3. мај 1935 год. Лесковац. Плаката жуто беле боје.

94. НАРОДУ СРЕЗА ЛЕСKОВАЧKОГ. Потпис: Бранилац наших ин-
тереса Ваш пријатељ и друг, МИРKО ЂОРЂЕВИЋ, шајкачарски 
радник и кандидат за народног посланика. - Акциони одбор за по-
стављање земаљске листе Димитрија В. Љотића у Лесковцу 13-IV 
1935. год. Плаката жуте боје.

95. Драги пријатељи и грађани града Лесковца међу којима живим. 
Потпис: Поштује све редом АЦА ИЛИЋ, бивши саобраћајни чи-
новник. Маја 1935. године Лесковац. Мала плаката оранж боје.

96. ГРАЂАНИМА ЛЕСKОВЦА... Народе, из овога можеш извући поу-
ку за кога од данашњих кандидата треба да гласаш. Потпис: Алек. 
Илић,бив. саобраћајни чиновник. Лесковац маја 1935 год. Плаката 
жуте боје.

97. ГОСПОД. ЂОKИ ВРАЊKИћУ, индустр. Потпис: Жив. Рафајловић, 
4. мај 1935 год. Лесковац. Плаката црвене боје.

98. ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ. МногоброЈним плакатама, растуреним од 
странћ мога противкандидата г. Рафајловића, претстављам се као 
човек без икакве вредности... Kатегорички од себе одбијам нане-
сену ми клевету електричним питањем и свечано изјављујем… По 
тпис: Тодор Р. Тонић посл. кандидат. Маја 1935 године Лесковац. 
Плаката жуте боје.

99. БИРАЧИМА ГРАДА ЛЕСKОВЦА ЗА ИЗБОРЕ НАРОДНИХ 
ПОСЛАНИKА. Већ од неколико дана јавно круже вести, да се је-
дан добро познати агитатор кандидата г. Живојина Рафајловића ... 
Потпис: Поздравља Вас Ваш Тодор Р. Тонић, 2. маја 1935. године, 
Лесковац. Плаката велика оранж боје.

100. БИРАЧИМА ГРАДА ЛЕСKОВЦА. Браћо Лесковчани, Данашњи из-
бори за народне посланике имај за циљ да изабере најбоље лице 
које ће наш град и срез претстављати и лице,које ће нашем граду 
и срезу највише користити... Потпис: Живео Живојин Рафајловић. 
Акциони одбор. Маја 1935 године,Лесковац. Плакат зелене боје, ве-
лики.

101. ЗЕМАЉСKА KАНДИДАТСKА ЛИСТА за изборе народних по-
сланика за Народну скупштину на дан 9 маја 1935. године, за ад-
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министративни срез Лесковачки, бановине Вардарске у изборном 
округу бр. 33. Носилац земаљске кандидатске листе: Д-р Владимир 
Мачек адвокат из Загреба. Kандидат за срез Лесковачки, Бановине 
Вардарске Јован В. Јовановић, адвокатски приправник из Лесков-
ца. Његов заменик: Младен Савић земљоделац из Великог Трњана. 
Потпис: Претседник касац. Суда, Божидар Kатанић, с.р. Р.Бр. 383. 
20-IV- 1935. год. Београд. Плаката бело жуте боје.

102. БИРАЧУ! Слободно гласај за онога кандидата кога желиш, јер ти 
на то закон даје право... Тај човек је Јован Јовановић. Ако гласаш 
за њега, твој глас иде у знку боље будућности. Плаката мала оранж 
боје. (Мастилом у углу С.Д. записао 1935).

103. СВЕСНИ БИРАЧИ! Ако не желите да своја права жртвујете банка-
рима; ако не желите да вам се понова попну на врат људи који за 
дуги низ година посланиковања и министровања нису ништа учи-
нили за вас … онда вам свест налаже да гласате ЈОВАНА ЈОВАНО-
ВИЋА борца за народна права, истинског вашег пријатеља … Гла-
сајте ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА! Мала црвена плаката. (Мастилом у 
углу С.Д. записао 1935).

104. ЗЕМЉОРАДНИЦИ! Гласајте 5. маја човека који је свој живот вама 
посветио; човека који је на жртвеник ваших права принео најлепшу 
жртву - своју младост! ... Земљорадници! Гласајте Јована Јовано-
вића! Јер, његова победа јесте победа радног народа села и града. 
Мала плаката зелене боје. (Мастилом у углу С.Д. записао 1935 )

105. ГЛАСАЧИ! Ми немамо пара да просипамо као остали, али зато смо 
поборници правде и истине. ... гласајте за ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА, 
адвокат. Приправника. Мала зелена плаката.(Мастилом у углу С.Д. 
записао 1935 ).

106. ДРАГИ ПРИЈАТЕЉУ. Интерес твој, твоје породице је у томе, да се 
град Лесковац и срез лесковачки једном уреди како ваља. То нас је 
подстакло да овога пута помогнемо г. ТОДОРА Т0НИЋА, бив. На-
родног посланика, а који је сада кандидат... Потпис: Ђока Врањкић. 
(мастилом у углу С.Д. записао 1935). Мала бело жута плаката.

107. Сви сложно гласајмо за листу ЖИKЕ РАФАЈЛОВИЋА ако желимо 
добро себи и својој деци и да се електрично питање реши корисно 
по грађане. - Мала плаката црвене боје. (У углу мастилом 1935)

108. БРАЋО ЛЕСKОВЧАНИ И СИРОТИЊО ЛЕСKОВАЧKА. Поале из-
ласка Милана Поп Димића из општину ми који смо отпуштени из 
општинске службе у најгоре време у почетку зиме … Потпис: СИ-
РОМАШНИ ЛЕСKОВЧАНИ. Мала плаката црвене боје. (мастилом 
у углу С. Д. записао 1935).
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109. План О. Лесковац. Размера 1:50000.
110. Плакат: Посетите од 29. јула до 3. августа 1954. год. Специјални 

лесковачки сајам текстилне индустрије ФНРЈ. Следи други плакат: 
Сајамски ред. Следи трећи плакат: Опште упутство. Сва три пред-
стављају целину.

111. Велики плакат: 29-VII - 3-VIII 1954. СПЕЦИЈАЛНИ ЛЕСKОВАЧKИ 
САЈАМ ТЕKСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ ФНРЈ.

112. План Лесковца. Означене сајамске просторије. (два примерка). 
Прављен у време одржавања Сајма, односно за Сајам.

113. Пети сајам текстила и текстилних машина - План сајмишта и план 
Лесковца - централни део.

114. Две рекламе за Сајам VII текстила и текстилних машина.
115. Прецртано
116. Наш одговор власотиначким бив. робијашима.У потпису: Акцио-

ни одбор Радикала среза Власотиначког. Јануар 1927. године Власо-
тинце. Велики црвени плакат.

117. ДЕМОKРАТИМА СРЕЗА ВЛАСОТИНАЧK0Г. У потпису: Прави 
демократе ср. Власотиначког. Марта 1923. год. Власотинце. Велика 
жута плаката.

118. БРАЋО! И ако је прошлих избора пропао као кандидат за народног 
посланика Димитрије О. Поповић опет силом народу намеће … У 
потпису: Грде је слога ту је и победа. Живела Демократска Слога. 
Пријатељи народа. Велика жута плаката оштећена.

119. БРАЋО! Политички шпекуланти и пропалице Влајко и Димитрије, 
опет се појавише као кандидати и ако су прошлих избора мно-
го обећали и од тога ништа не остварили… У потпису: Гласајте 
за листу г. Љубе Давидовића на којој су: Kриста Прикић и Вучко 
Стојковић. Доле с политичким трговцима. Живела Демократска 
Слога. Пријатељ народа. Велика плаката љубичасте боје.

120. ЖИВЕО НАРОДНИ СПОРАЗМ. Историјски акт од 8. октобра 1937. 
године… У потпису: Омладина Демократске Странке. Омладина 
Народне Радикалне Странке. Земљорадничка омладина. Омладина 
Самосталне Демократске Странке. Радничка омладина. Уједињена 
студентска омладина. Бело жута плаката средње величине.

121. Народна књижница и читаоница у Власотинцу приређује другог 
дана Божића 8-I-1939. г. У „Палас“ хотелу ВЕСЕО ДОЧЕК НОВЕ 
ГОДИНЕ са програмом. У потпису: Моли за посету Управа. Мала 
плаката зелене боје.

122. Народна књижница и читаоница у Власотинцу приређује другог 
дана Божића 8-I-1939. г. У хотелу „Паласу“ ЗАБАВУ са програмом. 
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У потпису: Сва три дана Божића читаоница приређује у хотелу „Па-
ласу“ МАТИНЕ од 2. час. по подне. Мала плаката љубичасте боје. 

123. НАРОДНА ЧИТАОНИЦА У ВЛАСОТИНЦУ приређује 22. окто-
бра тек. год. У сали Народног дома ЗАБАВУ са игранком и позор. 
комадома СУМЊИВО ЛИЦЕ... Режира г. Мих. Михаиловић. У пб-
тпису: УПРАВА. Плаката зелене боје. На полеђини уписана масти-
лом година 1939.

124. Мешовити хор власотиначке певачке дружине „Његош“ основане 
1897. године Даваће у Врању на дан 2. септембра т.г. у сали „Хотел 
Врање“ свој KОНЦЕРТ... Хором диригује г. Фердо Вигеле, директор 
грађ. школе и просв. Реф. С.Н.О. У потпису: Моли за посету УПРА-
ВА. Плаката оранж боје. На полеђини плакате уписана мастилом 
година 1945.

125. Позивница за МАСКЕНБАЛ на име госп. Властимир Здравковић, 
учитељ, Власотинци. МАСKЕНБАЛ власотиначке певачке дружине 
„Његош“ биће сензација ових поклада зато се најучтивије позивате 
...У потпису: Управа. Бело жути картон.

126. Власотиначка певачка дружина „Његош“ ... даваће ПАРАСТОС 
својим умрлим и погинулим: Оснивачима, великим добротворима, 
добротворима, утемељивачима и редовним члановима: (следе име-
на …) Плаката бело жућкасте боје. На полеђини мастилом уписана 
година 1940. (Све године уписане на плакатама уписао је Сергије 
Димитријевић).

127. Kњижица - реклама од четири листа повезана. На корицама, од-
носно насловном листу пише: Власотиначка певачка дружина „Ње-
гош“. Власотинци, Вардарска бановина, 1897-1934. Следи слика пе-
вачког друштва, затим Програм. На следећим листовима штампане 
хорске песме. Диригент Фердо Вигеле, наставник. Беле боје.

128. Општински комитет Савеза омладине и културно-просветна зајед-
ница општине Лесковац приређује МИТИНГ ПОЕЗИЈЕ. Сала Дома 
синдиката, 24 мај 1967. године. Неуобичајено велики плакат беле 
боје. Са леве стране учесници Митинга поезије, а са десне стране 
плаката: Плакатно издање колективне поеме у 200 примерака, како 
је то на полеђини плакате мастилом забележио Сергије Димитрије-
вић.

129. Kњижевни клуб ,,Глубочица,, и Дом југословенске народне армије 
Лесковац - Поводом Дана младости организује KЊИЖЕВНО ВЕЧЕ. 
Следе имена учесника Kњижевне вечери, која ће се одржати 21. маја 
1976. године у Дому ЈНА у Лесковцу. Плаката розе боје штампана 
црвеним словима.
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130. Народе округа лесковачког. Први пут у потпуно слободној домо-
вини прославиће ове године наши народи ПРВИ МАЈ као државни 
и општенародни празник...У потпису: Окружни одбор за прославу 
Првог маја. Плаката мутно беле боје штампана 27-IV 1946. год. 
Лесковац.

131. Раднички универзитет „Kоста Стаменковић“ Лесковац. 9. октобар 
1965. год. Субота. У част прославе ослобођења града О ЛИKОВИ-
МА НАРОДНИХ ХЕРОЈА И ИСТАKНУТИХ БОРАЦА, говоре … 
Сала Народног позоришта. Плаката розе боје.

132. У среду 8. новембра ове год. НА МИТРОВДАН одржаће се прос-
лава дана 27-годишњице ВЕЛИKЕ ОKТОБАРСКЕ СОЦИЈАЛИС-
ТИЧKЕ РЕВОЛУЦИЈЕ. У потпису: Окружни комитет Kомунистич-
ке партије Југославије, Лесковац. Плаката црвене боје. На полеђини 
плакате мастилом: штампано у 1200 ком. 4. IX 1944. Лесковац. Шеф 
пропагандног отсека Жика Петровић. Стоји и запис да је плаката 
дата од стране […] Сергију Димитријевићу у замену.

133. Програм прославе педесетогодишњице радничког покрета у 
Лесковцу 903-1953, и позивница упућена С. Димитријевићу. Про-
грам беле боје, 4 листа.

134. Народно позориште Лесковац у част 40 година долска друга Тита на 
чело Партије, 85 година од његовог рођења и 30 година СУБНОР-а 
Југославије, Јован Путник ВЕЛИKИ ПУТ. Документарна драмао 
Kости Стаменковићу…. Велика плаката беле боје.

135. Прецртано
136. Међународни сајам текстила и текстилних машина – Лесковац. 

Слика на картону.
137. „Наша реч“ 1972, штампана слика - стара градска ношња. Фото: 

Фрањо Фелдхамер.
138. Две штампане слике у боји Лесковца.
139. Амалален Ромален из 1946. Плаката прљаво розе боје.
140. Наредба бр. 5 Kоманданта града Лесковца – 3. децембра 1944. г. 

Лесковац. У потпису: Kомандант мајор РАДЕ ПОПОВИЋ. - Плака-
та жуте боје.

141. Резолуција учитеља/ица округа лесковачког 12. новембра 1944. 
године Лесковац. У потпису: Претседништво окружне учитељске 
скупштине округа лесковачког. - Плаката жућкасте боје.

142. Помозимо нашу браћу. 16. III 1944. год. Лесковац. У потпису: Ок-
ружни одбор за прикупљање помоћи пострадалим крајевима Југо-
славије. - Плакат прљаво жуте боје.

143. АПЕЛ - Другови и другарице! У потпису: Срески Народно—ос-
лободилачки одбор у Власотинцу. - Плакате прљаво жуте боје.
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144. НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ У ЛЕСКОВЦУ. ПЛАН предавања за 
друго тромесечје 1950. године. У потпису: Управа Народног уни-
верзитета у Лесковцу. - Велика плаката прљаво беле боје.

145. ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРОГЛАШЕЊУ ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИKЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ. Свима народима Југсославије. У пот-
пису: Дано у Београду, главном граду Федеративне Народне Репу-
блике Југославије, 29. новембра 1945. године. Имена целог Претсед-
ништва - Јако велика плаката беле боје уоквирена тробојком.

146. ПРОГЛАС РЕПУБЛИKАНСKЕ ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ. У Бе-
ограду, Јануара 1920. год. У потпису: 32 члана Странке. - Велика 
плаката прљаво беле боје.

147. ТРИ ХАЈДУKА, од Јована Јов. Змаја, у стиху, зелена боје.
148. МОЈИМ ПРИЈАТЕЉИМА И БИРАЧИМА, од Саве Б.Станимиро-

вића, 1922.
149. Бирачима Округа Врањског, од Окружног одбора Самосталне де-

мократске странке, 1927. ( бела боја).
150. Бирачима среза Јабланичког, од Влајка Коцића, плаве боје.
151. РАДИКАЛИМА ПРИЈАТЕЉИМА И БИРАЧИМА ОКРУГА 

ВРАЊСКОГ, од Милутина Драговића, 1925. Лебане, зелене боје.
152. БИРАЧИМА, од Патриоте Лесковачке, жуте боје.
153. САМОСТАЛЦИ ?, у потпису: Бивши самосталци, беле боје.
154. ЛЕСКОВАЧКИМ РАДИКАЛИМА, у потпису: Влајко KоциЋ осни-

вач РО, розе боје.
155. ЛЕСКОВЧАНИМА, у потпису Лесковчанин, беле боје.
156. ГЛАСАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ. РАДНИЦИ, од Kлуба Републиканаца, 

розе боје.
157. Прескочен број.
158. СВИМА БИРАЧИМА, од Месне организације Југословенске Репу-

бликанске странке, 1925. године, беле боје.
159. ГЛАСАЈ У ТРЕЋУ KУТИЈУ, ПРИЈАТЕЉУ, од Месног одбора Југо-

словенске републиканске странке, 1925. године, беле боје.
160. ГЛАСАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ, ДРУЖЕ, 1925. црвене боје.
161. РАДИKАЛИМА ГРАДА ЛЕСKОВЦА И ЊИХОВИМ ПРИЈАТЕЉИ-

МА, од Месног одбора Радикалне странке за град Лесковац, 1925. 
беле боје.

162. БРАЋО РАДИKАЛИ И БИРАЧИ СР. ЈАБЛАНИЧKОГ И ЛЕСКО-
ВАЧKОГ, од Ваши пријатељи среза јабланичког, беле боје.

163. ВЛАСОТИНЧАНИМА, од Они који ме добро знају, копија.
164. СВИМА ЧЛАНОВИМА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИКАЛНЕ ЗАЈЕД-

НИЦЕ, од Одбора Југосл. рад. Заједнице, беле боје.
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165. СЕЉАК СЕЉАКУ, од Љубомира Јовановића, копија.
166. ПРИЈАТЕЉУ, од Одбора, копија.
167. БИРАЧИМА СРЕЗА ЛЕСКОВАЧKОГ, од Жив. Рафајловића, 1935, 

беле боје.
168. БИРАЧИ, од Тодора Поповића, 1935, беле боје.
169. БИРАЧИМА ОПШТИНЕ ОРАОВИЧKЕ, од Др. Мике Петровића, 

зелене боје.
170. АКО ГЛАСАШ ТОШУ, АКО ГЛАСАШ ЖИКУ, беле боје.
171. НОВИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА, ГЛАСАЈТЕ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА, 

ружичаста.
172. БИРАЧИМА СРЕЗА ЛЕСКОВАЧKОГ, од Старог радикала, беле 

боје.
173. ПРИ ЈЕДНАKИМ УСЛОВИМА УВЕK ПРВЕНСТВО БОРЦИМА И 

РАТНИЦИМА, црвене боје.
174. ЛЕСКОВАЧКО ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ, беле боје.
175. ЗАНАТЛИЈАМА, СИТНИМ СОПСТВЕНИЦИМА И ЧИНОВНИЦИ-

МА ВАРОШИ ЛЕСКОВ. Од Агитационог одбора, 1926, црвене боје.
176. ДЕМОКРАТИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ 

ОД МОДС, беле боје.
177. ГЕНЕРАЛ-ШТАБУ РАДИКАЛНЕ И ДЕМОКРАТСКЕ ПАРТИЈЕ У 

ЛЕСКОВЦУ, од једног продавца стоке, 1927, плаве боје.
178. ПРИЈАТЕЉУ, Нерад, непоштење..., зелене боје
179. ГРАЂАНИ ДЕМОКРАТЕ? од неколико демократа, беле боје
180. РАДНОМ НАРОДУ ГРАДА И СЕЛА ОКРУГА ВРАЊСКОГ?, од Из-

борног одбора Републиканског савеза, 1927, црвене боје
181. ЛЕСКОВАЧКОМ ГРАЂАНСТВУ од Боре Наумовића, 1923, жуте 

боје
182. РАДНИЦИМА ОКРУГА ВРАЊСКОГ?, од Окружног одбора Југ. 

реп. странке
183. ИСКРЕНА РЕЧ ЗЕМЉОРАДНИЦИМА? од Окруж. одбора југл. 

реп. странке, црвене боје
184. САМОСТАЛНИМ РАДИКАЛИМА? Од Главног одбора реп. стран-

ке, црвене
185. Решење Комисије за ратну штету, од 1946. године
186. УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА ВЕТЕРНИЦА У 

ЛЕСКОВЦУ, врши упис 
187. Лесковачко ловачко удружење, од Управе леск. лов. удружењ[а], 

1927. беле боје
188. ПРВО НИШКО ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ СЕДИШТЕ КЛУБА ХО-

ТЕЛ „СИНЂЕЛИЋ“, 1927.
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189. ЛЕСКОВАЧКО ДРУШТВО У ЛЕСКОВЦУ? одржаће Скупштину, 
1952.

190. РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА, 1959, беле боје
191. ОБЈАВА? Од 7. маја 1927. године, беле боје
192. ГРАЂАНИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА? од Ђорђа Блажића, беле боје,
193. ОДГОВОР Г- МИХ БАБА МИЛКИЋУ, од М. П. Димића, беле боје
194. ГРАЂАНИМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА? од М. Баба Милкића, 1927.
195. ГРАЂАНИМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА? од 1925, беле боје,
196. Грађанима града Лесковца, од Одбора грађана, 1927. беле боје
197. РЕЗОЛУЦИЈА, од Пред. збора Д. Костића, плаве боје, 1927.
198. ГРАЂАНСТВУ ВАРОШИ ЛЕСКОВЦА? од априла 1927. жуте боје
199. ГРАЂАНИМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА, Одбор грађана, беле боје
200. ГРАЂАНИМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА? ОДБОР ГРАЂАНА, беле боје
201. КАНДИДАТСКА ЛИСТА, Михајла Буринчића, 1927.
202. ГЛАСАЈ ЗА РЕПУБЛИКУ ДРУЖЕ? куцано
203. БИРАЧИМА? ГРАЂАНИМА? од Извршног одбора, 1914. беле боје
204. РАДНИЦИМА И СИРОТИЊИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА? од Изборног 

одбора реп. савеза, беле боје
205. ЧЕСТИТИ И ДОБРИ ЛЕСКОВЧАНИ? 1937. беле боје
206. ТОДОР ТОНИЋ И СВЕТИ САВА, беле боје
207. ЛЕСКОВАЧКИ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ, од Управе, 1937. беле 

боје
208. ПРИЈАТЕЉИ И ГРАЂАНИ ОВЕ ВАРОШИ, беле боје
209. ПРАЗНЕ ИЛУЗИЈЕ ТОДОРА ТОНИЋА, беле боје
210. БИРАЧИМА СРЕЗА ЛЕСКОВАЧКОГ? од Тодора Тонића, беле боје
211. О ДУХОВИМА ДОЛАЗИ У ИСТОЧНУ СРБИЈУ М- ПРИБИЋЕ-

ВИЋ? зелене боје
212. ЧЛАНОВИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ? од 

Управе ом. дем. странке, розе боје, 1927.
213. ПОШТЕНИМ ЉУДИМА НА ЗНАЊЕ, од човека из народа, 1927.
214. ЧЛАНОВИМА И ПРИЈАТЕЉИМА ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ, од 

Месног парт. Одбора, 1927. плаве боје.
215. Демократима и њиховим пријатељима у Лесковцу, од месног одбо-

ра Демократске странке, 1927.
216. ДРУШТВО ЕКОНОМИСТА ЛЕСКОВАЦ, предавање Сергија Ди-

митријевића, 1952. год.
217. Народни универзитет у Лесковцу, предавање Сергија Димитрије-

вића, 1946. год.
218. Народни универзитет у Лесковцу, предавање Сергија Димитрије-

вића, 1945. год.
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219. Свечана академија Одбора за организовање музеја, 1948.
220. Народни универзитет у Лесковцу, предавање Сергија Димитрије-

вића, 1947. год.
221. Народни универзитет у Лесковцу, предавање Сергија Димитрије-

вића, 1947. год., розе боје.
222. ОРГАНИЗОВАЊЕ ГРАДСКОГ МУЗЕЈА У ЛЕСКОВЦУ, 1948.
223. Народни универзитет у Лесковцу, предавање Сергија Димитрије-

вића, 1956. год.

8. април 1997. године

        Предала                                                                    Примила
Нада Димитријевић                                    Мира Ниношевић, виши кустос
                                                                              Народног музеја у Лесковцу
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Реверс за плакате из Збирке Сергија Димитријевића позајмљене 
Народном музеју у Лесковцу за изложбу „Парламентарни 

и општински избори у Лесковачком крају између 
два светска рата (1918-1941)“
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Хронолошки списак предавања Сергија Димитријевића 
пронађен у његовој заоставштини

 Наслов предавања  Датум место  град бр. 
плаката

1. Оснивачи научног социализма 
(бела) 18 XI 45  Н. У. Лесковац  4

2. Оснивачи научног социализма 
(плава) 22 XI 45  Н. У. Лесковац  4

3. О Уставу (велики) 23 XII 45  Н. Ф. Лесковац  4

4. О Лењину 20 I 46  Н. У. Лесковац  4

5. О Држави 22 V 46  Н. У. Лесковац  6

6. Наша нова економска политика 
у об. инд. 12 I 47  Н. У. Лесковац  4

7. О испитивању прошлости 
Лесковца и околине 15 I 47  Н. У. Лесковац  7

8. Индустрија бивше Југославије и 
наша нова пр. 9 IX 47  Н. У. Лесковац  4

9. Стари Лесковац као просветни 
и култ. центар 21 I 48  Н. У. Лесковац  6

10. Организовање Градског 
народног музеја 18 III 48

Одбор 
за орг. 

М.
Лесковац  4

      О Градском народном музеју 2 V 48   - -  2

11. О Димитрију Туцовићу 18 XI 49 Синд. 95 
и 59 К Београд  Рук.

12. Инострани капитал у бившој 
Југославији 17 IV 50  Н. У. Приштина 1 рук.
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13. Страни капитал у привреди 
бивше Југосл. 17 Друшт. 

Ек.Срб.  Београд 1 рук.

14. Страни капитал у привреди 
бивше Југосл. 17 VI 50 Друшт. 

Ек. Зај  Зајечар  2

15. Страни капитал у привреди 
бивше Југосл. 18 VI 50  Н. У. Бор  2

16. Градска привреда старог 
Лесковца 10 IX 52 Друшт. 

Ек. Лес. Лесковац  4

17. Дубровачка трговина и 
улога дуб. колон. у Прок.[упљу] 10 V 55 Истор. 

инст.  Београд  1

18. Личност и дело Р. Драговића 
Позивница 6 I 56 Рад. 

Унив.
 Т. 

Ужице  4

19. Личност и дело Р. Драговића 
Плакат 6 I 56 Рад. 

Унив.
 Т. 

Ужице  2

20. Дубровачки Каравани у Ј. 
Срб. у XVII веку 22 III 56 Истор. 

инст.  Београд  2

21. Дубровачки Каравани у Ј. 
Срб. у XVII веку 29 V 56  Н. У. Лесковац  4

22. Српски средњовековни 
бакарни новац 16 V 57 Истор. 

инст.  Београд  3

23. Нове врсте српског 
средњовековног новца 20 II 58 Арх. 

Инст.  Београд  2

24. Нове врсте српског 
средњовековног новца 20 II 58 Истор. 

инст.  Београд  1

25. Хронологија Душановог 
царског новца 23 X 58 Истор. 

инст.  Београд  2

26. Српски социјалисти и први 
светски рат 15 II 59  Н. У. Лесковац  5

27. Контрамасрке на српским и 
босанским динарима 20 VI 59 Истор. 

инст.  Београд  2
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28. Вече књижевника и 
публициста 9 X 64

Одб. за 
прос. и 
Р. Ун.

Лесковац  3

29. Окт. соц. рев. и развитак 
класне борбе из пок. 12 VI 67  Р. 

Унив.  Лесковац  6

30. Српски средњовековни 
новац пер. царства 9 II 68 Музеј 

гр. Беог.  Београд  2

31. Д. Поповић и српска соц. 
дем. партија 7 XI 68 Коларчев  Београд  3

32. Револуционарна оријент. југ. 
рад. покрета 6 III 69 Рад. 

Унив.
 Нови 
Сад  3

33. Стварање КПЈ 19 II 69 Омл. 
Универ.  Београд  1

34. Револ. ориент. југ. рад.
покрета 5 III 69 Колар-

чев  Београд  1

35. Новац периода краљевства 14 IV 69 Колар-
чев  Београд  2

36. Новац периода царства 21 IV 69 Колар-
чев  Београд  1

37. Новац феудалаца у периоду 
расп. царства 28 IV 69 Колар-

чев  Београд  -

38. Новац периода Стефана 
Лазаревића 5 V 69 Колар-

чев  Београд  1

39. Новац периода Бранковића 
и новац градова 12 V 69 Колар-

чев  Београд  -

40. Новац приморских градова 19 V 69 Колар-
чев  Београд  1

41. Услови илегалног 
партијског рада 30 IX 69 Нар. 

Биб.  Лесковац  4

42. Услови илегалног 
партијског рада 2 X 69 Нар. 

Биб.  Лесковац  1
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43.О мемоарској литератури и 
мемоарим. Св. Вук [Светозар 
Вукмановић Темпо - Прим. 
М.С.Д.]

16 III 71 Нар. 
Биб. Лесковац

 

2

44.О мемоарској литератури и 
мемоарим. Св. Вук 23 III 71 Нар. 

Биб. Лесковац  1

45.О мемоарској литератури и 
мемоарим. Св. Вук 24 III 71 Библио-

тека Вучје  3

46.О мемоарској литератури и 
мемоарим. Св. Вук 24 III 71  Н. 

Унив. Вучје  1

47.О мемоарској литератури и 
мемоарим. Св. Вук 25 III 71  Н. 

Библ.
Брестовац  2
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ИЗ ЗБИРКЕ ПЛАКАТА СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА

1. Радничко забавно вече 29. септембра 1902.
2. Кандидатска листа за избор председника и одборника Општине 

власотиначке, 28. март 1910.
3. Велики социјалистички збор у Црној Трави, 8. јула 1914.
4. Жив. М. Рафајловић грађанству града Лесковца, 9. октобра 1921.
5. Радници и грађани не гласајте у општинским изборима, октобар 

1921.
6. Занатлијама града Лесковца, фебруар 1922.
7. Бора Наумовић лесковачком грађанству, 11. август 1923.
8. Милутин Драговић: Браћо Лесковчани, 1923.
9. Милутин Драговић: Радикалима и пријатељима, 1923.
10. Oкружни одбор Југословенске Републиканске Странке: Самостал-

ним радикалима, 1923.
11. Радикалима и радикалним пријатељима у округу Врањском, 25. де-

цембра 1924.
12. Лесковчанине, 1925.
13. Друго весело вече à la „Ошишани јеж“ у сали хотела „Костић“, 1925.
14. Централни одбор Независне радничке партије Југославије: Не гла-

сајте, фебруар 1925.
15. Милутин П. Драговић: Радикалима, Пријатељима и Бирачима ок-

руга Врањског, фебруар  1925. 
16. Кандидатска листа Самосталне странке за округ Врањски, фебруар 

1925.
17. Милан Прибићевић ће одржати неколико јавних зборова и преда-

вања, мај 1925.
18. Градско позориште из Битоља у сали - башти хотела „Круна“, 23. 

јула 1925: Наша работа
19. Кандидатска листа Демократске странке, за избор часника Општи-

не лесковачке, 15.  августа 1926.
20. Објава Лесковачког градског позоришта, септембар, 1926. 
21. Збор акционара Лесковачке централне банке, 15. март 1927.
22. Резолуција збора грађана града Лесковца, одржаног 3. априла 1927.
23. Мих. Ђ. Бабамилкић: Грађанима града Лесковца, 23. април 1927.
24. Објава, мај 1927.
25. Грађанима града Лесковца - Електрично питање, 19. мај 1927.
26. Позив за годишњу скупштину лесковачког Ловачког удружења, од 

24. јуна 1927.
27. Позив за велики грађански збор, 28. августа 1927.
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28. Радном народу града и села округа Врањског, септембар 1927.
29. Распоред свечаног погреба индустријалца Петра К. Илића, 13. но-

вембра 1927.
30. Позив да се гласа за Стојадина Анђелковића, 1927.
31. Позив да се гласа за Савез земљорадника, 1927.
32. Позив Милана Стојисиљевића занатлијама, да гласају за Стојадина 

Анђелковића, 1927.
33. Одговор М. П. Димића Мих. Бабамилкићу, 1927.
34. Грађанима града Лесковца - Ђорђе Блажић о Електричниом друштву
35. Грађанству вароши Лесковца - Питање електричног осветљења, 

1927.
36. Грађанима града Лесковца - Електрично питање, 1927.
37. Грађанима града Лесковца - Електрично друштво, 1927.
38. „Илић, Теокаревић и Петровић“, без датума
39. Браћа Илићи, индустријалци, 11. октобар 1928.
40. Илић, Теокаровић и Петровић, 14. октобар, 1928.
41. Браћа Илићи, индустријалци - одговор Милорада Тадића, октобар 

1928.
42. А. Н. Стојановић Милораду Тадићу, 1. новембар 1928.
43. Отворено писмо господину Милораду К. Јовановићу, Великом Жу-

пану Нишке области, 27. март 1929.
44. Поводом изјаве Жив. К. Рашковића бив. Великог Жупана, 1929.
45. Писмо Тодора Р. Тонића гласачима, 1931.
46. Позив гласачима Николе Динића, 1931.
47. Проглас гласачима Душана М. Станковића Славуја, 1931. 
48. Позив гласачима Николе Динића, 8. новембра 1931.
49. Поводом избора Црквене општине, 17. април 1932.
50. Пажња грађанству - Поводом избора Црквене општине, април 

1932.
51. Драги пријатељу - Поводом избора Црквене општине, април 1932.
52. Алекса С. Томић: Грађанству Лесковца, 1932.
53. Јован Давидовић: Грађанству вароши Лесковца, 5. септембра 1932.
54. Алекса С. Томић: Грађанству Лесковца, 7. септембра 1932.
55. Сељацима среза Лесковачког - Позив да се глас да Живојину М. Ра-

фајловићу, 3. мај 1934.
56. Земаљска кандидатска листа - Јован В. Јовановић, 20. април 1935.
57. Позив да се гласа за Јована В. Јовановића, без датума
58. Жив. Рафајловић Ђоки Врањкићу, 3. мај 1935.
59. Ђока Врањкић Министру у пензији Жики Рафајловићу, индус-

тријалцу, 3. мај 1935.
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60. Драги пријатељи - Тодор Р. Тонић, мај 1935.
61. Земљорадници гласајте Јована Јовановића, мај 1935.
62. Алек. Илић, грађанима Лесковца, мај 1935.
63. Живела победа и свест грађана - Позив да се гласа за Жику Рафајло-

вића
64. Позор - Плакат против Жике Рафајловића, без датума
65. Браћо Лесковчани и сиротињо лесковачка - Против Тодора Тонића
66. Гаја Гајић: Политички „успеси“ Тодора Тонића, без датума
67. Празне илузије Тодора Тонића, без датума
68. Тодор Тонић и Свети Сава, без датума
69. Позив да се гласа за Јована Јовановића, 1935.
70. Трговци - Позив да се на скупштини Удружења трговаца у Лесковцу 

гласа за Николу Стојиљковића, 6. јун 1936.
71. Трговци сви на скупштину - Позив да се на скупштини Удружења 

трговаца у Лесковцу  гласа за Николу Стојиљковића, 6. јун 1936.
72. Гласачки лист, 7. јун 1936.
73. Петар С. Петровић: Ослобођење Косте Шљуке, Академско позо-

риште Лесковац, у сали хотела „Костић“, 15. новембра 1936.
74. Лесковачки Народни универзитет, други број Усмених новина, 24. 

јануар 1937.
75. Годишња скупштина Савезног ловачког удружења у Лесковцу, 16. 

април 1937.
76. Свим члановима Југословенске радикалне заједнице, 1938.
77. Љубомир Јовановић: Сељак сељаку, 1938.
78. Љубомир Јовановић: Сељак сељанки, 1938.
79. Лесковачка народна песма, 1938.
80. Мицков отац за време рата, 1938.
81. Лука Трајковић: Бирачима среза Лесковачког, без датума
82. Радикалима и пријатељима - Позив да се гласа за Милутина Драго-

вића, без датума
83. Позив за Скупштину Лесковачке трговачке омладине, август 1939.
84. Ђачки родитељи - Оглас за спремање ученика, без датума
85. Оглас за приватни санаторијум, без датума
86. Лесковачко ловачко удружење позива на своју славу, Св. Јевстатија, 

без датума
87. Оглас за оперу „Сироче“, без датума
88. Наредба бр. 5 команданта града Лесковца од 3. децембра 1944. 
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ПРЕДАВАЊА СЕРГИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋА

89. Оснивачи научног социјализма, Лесковац, 18. новембар 1945.
90. Оснивачи научног социјализма, Лесковац, 22. новембар 1945.
91. О Лењину, Лесковац 20. јануар 1946.
92. О држави, Лесковац, 22. мај 1946.
93. Друштвено-економска структура, Радници и устав, Лесковац, 23. 

децембар 1946.
94. Наша нова економска политика у области индустрије, Лесковац, 12. 

јануар 1947.
95. О испитивању прошлости Лесковца и околине, Лесковац, 15. јануар 

1947.
96. Индустрија бивше Југославије и наша нова привреда, Лесковац, 9. 

септембар, 1947.
97. Стари Лесковац као просветни и културни центар, Лесковац, 21. 

јануар 1948.
98. Свечана академија, Лесковац, 2. мај 1948.
99. Дубровачка трговина и улога дубровачке колоније у Прокупљу у 

XVII веку, Београд, 13.  мај 1955.
100. Дубровачка трговина и улога дубровачке колоније у Прокупљу у 

XVII веку, Београд, 22.  март 1956.
101. Дубровачки каравани у јужној Србији у XVII веку, Лесковац, 29. мај 

1956.
102. Српски средњовековни бакарни новци, Београд, 16. мј 1957.
103. Нове врсте српског средњовековног новца, Београд, 20. фебруар, 

1958.
104. Хронологија Душановог царског новца, Београд, 20. октобар, 1958.
105. Српски социјалисти и Први светски рат, Лесковац, 15. фебруар, 

1959.
106. Контрамарке на српским и босанским динарима, Београд, 20. јун 

1960.
107. Октобарска социјалистичка револуција и развитак класне борбе и 

револуционарног покрета у нашој земљи, Лесковац, 12. јун 1967.
108. Српски средњовековни новац (период царства), Београд, 9. фебру-

ар 1968.
109. Душан Поповић и српска Социјалдемократска партија, Београд, 7. 

новембар 1968.
110. Револуционарна оријентација југословенског радничког покрета у 

првим годинама заједничке државе, Нови Сад, 4. март 1969. 
111. Услови илегалног партијског рада, Лесковац, 30. септембар 1969.
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