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Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буенос Ајрес
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ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АРГЕНТИНИ БУЕНОС АЈРЕС
1928-1945 (1926-1945)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Надовезујући се на идеолошке, политичке и дипломатске основе активности Краљевине Србије из времена с краја Првог светског рата,1 и наследивши правне надлежности Генералног конзулата Краљевине СХС у Аргентини2, Посланство у Буенос Ајресу започиње
своју делатност у мају 1928. године као једино дипломатско представништво Краљевине
СХС – Краљевине Југославије у целој Јужној Америци. У исто време оно представља конкретан дипломатски израз тежњи и неопходности југословенске државе, исказаних од самог њеног настанка, да својом активношћу и утицајем обухвати бројно исељеништво јужнословенског порекла на територији тог континента. Већ према искуству Генералног конзулата СХС у
Буенос Ајресу установљеног у јануару 1922. године,3 ново заступништво се нашло пред великим бројем исељеника,4 махом из крајева који су били под Аустроугарском и већином хрватског порекла,5 те се суочило с проблемом пропагирања југословенске и идеје заједничке државе у понекад веома ненаклоњеној средини, што ће у будућности и одредити тежиште његовог деловања. Ипак, ослонивши се на већ установљене везе, утицај у колонији, дефинисане
начине рада, југословенски орјентисане делове становништва и делимичне успехе у организовању конзуларних заступништава широм Јужне Америке које је остварио Генерални конзулат,6 Посланство Краљевине СХС је и у првим годинама свога постојања било у стању да, на
вишем нивоу, приступи активном раду међу југословенским исељеницима.
Како је већ 1923/1924. генерални конзул, услед разумевања озбиљности, дубине,
сложености и ширине послова пред којима се нашао, а на темељу јасно исказаних жеља
1
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Љ. Антић, Наше исељеништво у Јужној Америци и стварање југословенске државе, Загреб
1987. године.
Oтварање Генералног конзулата КСХС у Буенос Ајресу уследило је одмах након признања нове
државе Краљевине СХС од стране Аргентине. Подстакнутa захтевима југословенских исељеника, предвођеним ЈНО, и А.Тресић-Павичића, посланика КСХС у Шпанији, да се заштите њихови
интереси и сузбије антијугословенска пропаганда, Пашићева влада је преко Посланства у Шпанији упутила захтев аргентинској влади да призна новостворену државу како би две земље успоставиле дипломатске односе, што је ова и учинила децембра 1921. године: АЈ-334, Министарство иностраних послова КЈ-Персонални одсек, 94-303, Пр.пов. бр. 434 од 2.02.1922 и Пр. пов.
бр 736 од 22.02. 1922. године (Посланство КСХС У Шпанији и Португалији); следећи пример
Аргентине, а такође на захтев краљевске владе преко Посланства у Вашингтону, током 1922. године КСХС су признале и све остале латиноамеричке земље: Посланство КЈ у САД – Вашингтон (371), Латинска Америка, Пов. 591 из 1922. године.
АЈ-334-124-436, Указ, Пр. Пов. бр. 227 од 15. јануара 1922. године.
Алманах Краљевине СХС за 1927/1928. годину доноси приближан податак о броју од 140.000
исељеника у целој Јужној Америци, а процене посланика су се кретале 150.000 – 200.000, док у
К. Дерадо и И. Чизмић у својој књизи Исељеници отока Брача, Брачки зборник бр. 13. Загреб
1982. наводе број од ,,близу” 150.000 исељеника пред Други светски рат само у Аргентини. Генерални конзул у свом извештају из 1926. године напомиње да у Јужној Америци има око
100.000 југословенских исељеника. Статистика о броју исељеника како у целој Јужној Америци
тако и у појединим државама веома се разликује од извора до извора, тако да се извесно о томе
не може говорити са сигурношћу.
К. Дерадо, И. Чизмић, наведено дело, аутори наводе да је пред Други светски рат било ,,око”
105.000 Хрвата само у Аргентини..
Види фонд Генералног конзулата у Буенос Ајресу (765).
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југословенске колоније, изразио своје мишљење о неопходности снажније активности међу
исељеништвом, те у више наврата поднео предлоге о уздизању нивоа представништва Краљевине СХС у ранг Посланства,7 југословенске власти су одлуку о установљењу Краљевског
посланства донеле 1926. године,8 да би је конкретно спровеле у дело Указом од 29. фебруара
1928. године.9 Дотадашњи генерални конзул др Иво Грисогоно истог дана је постављен за изванредног посланика и опуномоћеног министра Краљевине СХС у Буенос Ајресу.10
Новостворено дипломатско представништво преузело је надлежност над свим тада
постојећим конзулатима, док је, судећи према увиду у грађу фонда Генерални конзулат још
извесно време наставио да делује под управом Посланства све до априла 1929. године, када је
решењем заступника министра иностраних дела претворен у конзуларно одељење Посланства,11 а званично укинут 19. маја 1929. године.12
Први посланик Краљевине СХС у Републици Аргентини предао је акредитиве 15. маја 1928. године13 и мада је он сам одмах, као и његови наследници касније, тражио могућности акредитације и код других јужноамеричких влада, посебно Чилеа и Уругваја, а такође извештавао о потреби оснивања нових дипломатских представништава, то питање како ће се
видети даље, није решено све до средине тридесетих година.
Када је Иво Грисогоно у јануару 1929. године стављен на располагање,14 дужност у
Буенос Ајресу преузео је, у својству вршиоца дужности отправника послова дотадашњи секретар Владимир Мариновић,15 а наследиће га, као нови изванредни посланик и опуномоћени
министар Милорад Стражницки.16
На овом послу Милорад Стражницки остао је до новембра 1930. године, када је вођење Посланства, као в.д. отправника послова, преузео Зорислав Драгутиновић,17 а као нови посланик Иван Швегел заступао је интересе Краљевине Југославије од марта 1931. године.18 Пошто је и Швегел премештен из Аргентине у јуну 1932. године,19 заменио га је секретар З. Драгутиновић поново у истом статусу као и претходни пут, па иако је, у међувремену, Рајко Виторовић формално постављен на место посланика,20 а и сам у два наврата бивао
распоређен на друге дужности,21 остао је да води послове у Буенос Ајресу све до 31. јула
1934. године.22
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АЈ, Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буенос Ајрес, 385-19-90, Извештај генералног конзула Пов. бр. 74 од 16. новембра 1926. године.
АЈ-385-19-90, Извештај генералног конзула Пов. бр. 70 од 9. новембра 1926. године.
АЈ-334-127-442 Укази, Пр. Пов. бр.590, 2.03.1928. године.
АЈ-334-127-442 Укази, Пр. Пов. бр. 591 од 2.03.1928.
АЈ-385-19-91 Пов. бр. 257 од 10. јуна 1929. године.
АЈ-334-127-443 Укази, Пр. Пов. бр. 2112 од 31.05.1929. године.
АЈ-385-2-18 Пов. бр. 14 од 18. маја 1928. године.
АЈ-334-127-443 Укази, Пов. бр. 397 од 1.02.1929. године.
АЈ-385-19-91 Записник о примопредаји дужности шефа Посланства, Пов. бр. 51 од 20. фебруара
1929. године.
АЈ-334-127-443 Укази, Пов. бр. 495 од 7. фебруара 1929. године.
АЈ-385-19-91, Записник о примопредаји дужности Пов. бр. 479 од 21. новембра 1930. године.
АЈ-334-128-445 Укази, Пр. Пов. бр. 1324 од 14. марта 1931. године.
АЈ-334-129-446 Укази, Пр. Пов. бр. 2631 од 13. јуна 1932. године.
АЈ-334-129-446 Укази, Пр. Пов. Бр.5328 од 3.12.1932. године.
АЈ-334-129-446 Укази, У. Пр. Пов. бр. 5008 од 9. новембра 1932. године, У. Пр. Пов. бр. 1043. од
14. 03. 1933. године.
АЈ-385-19-91 Записник о примопредаји дужности, Пов. бр. 352 од 31. јула 1934. године.
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Августин Мишетић, у својству саветника Посланства, постављен у марту 1934. године23 на место отправника послова, обављао је ту дужност до септембра 1936. године, када га
је заменио Божидар Стојановић, које је имао исти статус и исту функцију.
Тако је Посланство у Буенос Ајресу функционисало на нивоу отправника послова практично од августа 1932, све до новембра 1936. године, иако су у међувремену као
посланици номинално постављани, прво Божидар Пурић у јуну 1935. године,24 а затим и Владислав Мартинац,25 али они никада нису преузели ту дужност.
Тек у јулу 1936. године постављен је нови изванредни посланик и опуномоћени министар Изидор Цанкар,26 који је на дужност ступио у новембру месецу, а нешто касније, у јуну
1937. године у истом статусу акредитован је и код бразилске владе.27 Стицајем околности,
Изидор Цанкар је на функцији посланика у Буенос Ајресу провео више времена но било који
од његових претходника и тек постављањем Филипа Доминковића, дотадашњег саветника
Посланства,28 предао је дужност у априлу 1942. године.
У својству привременог отправника послова Филип Доминковић представљао је
краљевску владу у Буенос Ајресу све до тренутка када је указом из септембра 1944. године
разрешен дужности29. У новембру исте године на његово место, у истом статусу, постављен
је Виктор Кјудер, који је уједно био и последњи представник Краљевине Југославије у Аргентини,30 а затим га је и влада Демократске Федеративне Југославије задржала као свог
представника.
Посланство у Буенос Ајресу је, дакле, задуго било једино дипломатско представништво Краљевине СХС – Краљевине Југославије у Јужној Америци, па је, с обзиром на величину територија које је покривало, бројност, разуђеност, националну структуру и сасвим посебну друштвену позицију исељеништва у новом окружењу и свету, с једне, те на непостојање културних веза, како са Аргентином тако и са другим државама тог континента, с друге
стране, било у ситуацији да обавља специфичне послове у односу на остала представништва
Краљевине Југославије у међуратном времену. Тако, осим уобичајених послова дипломатских заступништава31 у тим условима Посланство је своју акцију међу исељеништвом усмеравало на заступање и ширење југословенске идеје на идеолошком, а заштиту и афирмацију
заједничке државе на политичком плану, у веома осетљивој средини и са, услед разумљивих
разлога, ограниченим могућностима. У том смислу Посланство је настојало да развије широку и снажну активност на културном и просветном плану, међу бројним исељеничким друштвима, у јавности земаља у којима је деловало, а посебан напор учињен је у области социјалне и правне заштите како би се обезбедили одговарајући услови рада, претежно аграрном
и радничком елементу исељеничке популације у условима честих политичких и економских
криза и нестабилности.
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АЈ-334-130-448 Укази, Пр. Пов. бр. 1423 од 4.04.1934. године.
АЈ -334-130-449 Укази, У. Пр. Пов. бр. 1958 од 3. јуна 1935. године.
АЈ-334-130-449 Укази, У. Пр. Пов. бр. 2558 од 6.07.1935. године.
АЈ-334-131-450 Укази, У. Пр. Пов. бр. 3284 од 27. јула 1936. године.
АЈ-385-19-91 Допис МИП-а који се позива на решење Министарског савета и министра иностраних послова У. Пр. Пов. бр. 2857.
АЈ-385-19-91 Укази, У. Пр. Пов. бр. 446 од 20. марта 1942. године.
АЈ-385-19-91 Укази, У. Пр. Пов. бр. 1697 од 19. септембра 1944. године.
АЈ-385-19-91 Записник о примопредаји дужности Пов. бр. 488 од 7. новембра 1944.
Види: М. Кисовац, Дипломатски представници, Београд 1939; Уредба о организацији МИД...,
Сл. новине Краљевине СХС, бр. 42, I, 10. мај 1919; Закон о уређењу МИП..., од 25. марта 1930.
Сл. новине бр. 72 – XXVI од 29. марта 1930; Закон о изменама и допунама закона о уређењу
МИП..., фебруар 1931, Сл. новине бр. 62 – XVIII, 1931.
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Посебан вид деловања представљала је непрекидна борба против антијугословенских
и антидржавних организација, разноврсних провенијенција и идеолошких усмерења које су
развиле широк спектар активности, од политичког организовања, преко акција у јавном, културном и црквеном животу, па до отворених аката тероризма, а које су се појачавале како су
међунационални односи у самој држави бивали нестабилнији и заоштренији.
Уосталом, специфичности послова дипломатског представништва у Буенос Ајресу, можда
су најбоље истакнуте у схватању и дефиницији које је у једном тренутку изнео сам отправник послова З. Драгутиновић: “... Посланство у ужем смислу, које је има да врши политички надзор над
исељеништвом, да контролише почасне конзуле, надаље да прати опште политичке и економске прилике у овим земљама, и да о свему благовремено и исцрпно извештава Министарство.
Поред тога, у дужност Посланства спадао би и иницијативан рад, вођење националне и економске пропаганде, организовање становништва, итд.”32
Делујући првобитно као Генерални конзулат, а касније као Посланство Краљевине
СХС - Краљевине Југославије, представништво у Буенос Ајресу је дугом низу година било
надређена инстанца великом броју почасних конзулата широм Јужне Америке. Како је већ
речено, то представништво било је само иницијатор организовања, те касније руковођења и
усмеравања конзуларне мреже. Тако су иницијативе – препоруке упућене Министарству иностраних дела већ 1923. године у погледу оснивања конзуларних представништава широм целе Јужне Америке, где је постојала висока концентрација југословенских исељеника, биле веома детаљне и увек усмерене ка формирању каријерних конзулата, што осим једног изузетка,
није било могуће остварити, те су сва конзуларна заступништва Краљевине Југославије у међуратном времену остала на нивоу почасних конзулата.
Изучавањем грађе тог и других фондова Архива Југославије, те литературе посвећене
том питању утврђен је развој мреже конзуларних заступништава Краљевине СХС – Краљевине Југославије у међуратном периоду. Тако су, према Алманаху Краљевине СХС за
1921/1922. годину, на територији Јужне Америке постојала конзуларна представништва у Чилеу и то у Валпараизу и Пунта Аранесу (касније Магаланес) на нивоу почасних конзулата,
док Алманах Краљевине СХС за 1925. годину наводи још постојање конзулата истог ранга у
Антофагасти, такође у Чилеу уз, наравно, тада већ постојећи Генерални конзулат, у Буенос
Ајресу, под чијом надлежношћу се ти конзулати налазе.33 У својој књизи “Срби, Хрвати и
Словенци у Америци”, Љ. С. Косиер наводи и Конзулат у Лими – Перу,34 а у Алманаху Краљевине СХС за 1928. годину налази се исто стање мреже конзуларних представништава Краљевине СХС у Јужној Америци.
Међутим, већ се у периоду између 1928. и 1930. године приступило се знатном проширењу конзуларне мреже Краљевине СХС на том простору, па су основани конзулати у градовима Росарио и Парана у Аргентини, чилеанским местима Сантјаго, Магаланес и Икике, те
у Парагвају, у Асунсиону, Рио де Жaнериу и Сао Паолу у Бразилу. Када је у пролеће 1929.
године основан Конзулат у Оруру – Боливија и годину касније у Монтевидеу, било је заокружено стварање конзуларне мреже Краљевине Југославије у Јужној Америци. У међувремену
је учињен покушај да се у Бразилу, земљи са великим бројем југословенских исељеника,
устали конзуларно представништво професионалног типа, па је Указом из маја 1929. године,35 за ту сврху отворен Генерални конзулат Краљевине Југославије у Сао Паолу, које је требало да функционише под ингеренцијом Посланства Краљевине Југославије у Буенос Ајресу,
али је тај конзулат затворен већ у јуну 1930.године.36
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АЈ-385-19-91, Извештај Пов. бр. 648. од 15. децембра 1932. године.
Алманах КСХС за 1921/1922. и Алманах за 1925. годину.
Љ. С. Косиер, Срби, Хрвати и Словенци у Америци, Београд 1926.
АЈ-334-127-443 Укази, У. Пр. Пов. бр. 2114 од 31. маја 1929. године.
АЈ-334-128-444 Укази, У. Пр. Пов. бр. 1821 од 10. јуна 1930. године.
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Сви наведени почасни конзулати били су под надлежношћу Посланства у Буенос Ајресу, све до тренутка оснивања Посланства КЈ у Чилеу, 1935. године,37 када су под јурисдикцију тог дипломатског представништва дошли они конзулати који су се налазили у самом Чилеу, Боливији и Перуу, док је оснивањем Посланства Краљевине Југославије у Рио де Жанериу, 1938. године,38 и Бразил изузет из надлежности Посланства у Буенос Ајресу, те је оно
остало да управља пословима почасних конзулата у Аргентини, Парагвају и Уругвају.
Функције почасних конзулата у специфичним условима великих географских удаљености од Буенос Ајреса, те због других, већ наведених разлога, нису биле сведене само на
уобичајене конзуларне послове, већ у многоме њихов рад бива посвећен и чисто политичким
питањима, попут праћења и извештавања о активностима политичких противника, организовања колоније у политичком смислу, пропагандног деловања и слично. Када се има у виду
како најчешће није било једноставно да се за тако одговорне послове пронађу одговарајуће
личности југословенског порекла, а посланици углавном нису били задовољни радом изабраних лица, не чуди да су многи од тих конзулата, повремено, на краћи или дужи период, обустављали своју активност, што је извесно стварало негативан утисак о југословенској држави.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА
Како ни једним од наведених прописа о уређењу МИП-а, а нити неким посебним актом није стриктно дефинисана унутрашња организација дипломатских представништава, а ни
одређен број особља којима она треба да располажу, о томе како је било организовано Посланство Краљевине Југославије у Буенос Ајресу могуће је да се говори само на основу сасвим непотпуних података из саме грађе фонда.
Док су за време постојања Генералног конзулата све послове обављали генерални
конзул, писар и четири дневничара,39 оснивањем Посланства и претварањем Генералног конзулата у његово конзуларно одељење, услед обима, сложености и различите врсте послова, то
дипломатско представништво подељено је на: Краљевско посланство у ужем смислу и конзуларно одељење Посланства, а свако од њих располагало је одређеним бројем како професионалних чиновника постављених Указом тако и помоћним административним особљем. Увидом у грађу фонда установљено је како је професионални кадар Посланства, осим самог посланика требало да чине још и саветник и секретар, али такав однос, упркос непрекидном настојању, оствариван је само делимично и ретко, и то у првим годинама постојања представништва, када су, осим посланика, постојала и два секретара, од којих је један радио у самом
Посланству, други водио његово конзуларно одељење.40 Службенички кадар се временом мењао у погледу статуса, стручности и броја, али остаје чињеница, да је ово Посланство током
свог трајања имао сталан проблем око недостатка броја чиновника, обичних као и указних. О
томе сведоче многобројни захтеви посланика и отправника послова МИП-у за постављање
чиновника, што је, без обзира на стварну оправданост таквих захтева, најчешће остајало без
резултата, а што се одразило и на сам квалитет рада овог Посланства.41
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Посланство КЈ у Сантјагу де Чилеу отворено је указом од 19. новембра 1935. године, Службене
новине, бр. 285 - LXIX, 1935.
Указ од 15. јуна 1938, Службене новине, бр. 145 – XLVII, 1938.
АЈ, Генерални конзулат КЈ у Буенос Ајресу (765), Платни списак Ген. конзулата из октобра-новембра 1925.
АЈ-385-19-91 Пов. бр. 257 од 10. јуна 1929. године.
АЈ-385-19-91; У Посланству је 1941. године осим посланика, саветника радило још два дневничара док 1943. ради само отправник послова са два дневничара: АЈ-385-24-112, Платни спискови Посланства.
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РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА
Имајући у виду како ни Законом о архивама МИП-а, дипломатских и конзуларних заступништава, а ни другим актима, није конкретно прописан начин канцеларијског пословања,
поново је само преко расположивих података из грађе фонда, те сачуваних књига, могуће делимично реконструисати административну праксу Посланства Краљевине Југославије у Буенос Ајресу.
Тако је утврђено да су у Посланству вођене три врсте протокола као основног начина
евиденције аката. У поверљивом протоколу Посланства завођени су одговарајући документи,
а вођени су и регистри за ту врсту докумената, да би касније према предмету аката, били
образовани досијеи, у којима су ти акти архивирани хронолошким редом. У деловоднику је
утврђивана веза између појединих докумената (мада без доследности), а осим основног броја,
означаван је број досијеа у коме је документ архивиран, док су изворни поверљиви акти посебно архивирани.42 Појединачни акти носе ознаке: пријемни штамбиљ са називом Посланства, број под којим је заведен у деловодном протоколу, датум завођења, ознаку степена поверљивости, ознаку досијеа у коме се налази. Сачувани су поверљиви деловодни протоколи
за 1928-1934. године, регистар за поверљиви протокол од 1942. до 1946, деловодник за строго
поверљиве документе од 1937. до 1941. и 1943.
У обични (административни) протокол Посланства су осим општих аката завођени
једно време и финансијски документи, услед, како то сам отправник послова З. Драгутиновић
објашњава ,,због недостатка особља”.43
Због описане унутрашње организације Посланства, посебно је вођен деловодник конзуларног одсека (до 1933. године) у коме су евидентирани само они акти који су по својој
природи захтевали даљи поступак, док они без важности нису завођени, већ су решавани под
ознаком “службено”, а оваква пракса оправдавана је, као и раније, недовољним бројем службеника.44 Рачуноводствена акта су, како је наглашено завођена у општи деловодни протокол, уз чега је вођен и депозитни дневник и партијалник депозитног дневника. У периоду од
1935. до 1942. године оваква врста аката је завођена у рачуноводствени деловодни протокол,
а изузетно поверљиви кредити уношени су у строго поверљиви деловодник.45
Имајући у виду све наведено могуће је констатовати како је канцеларијско пословање
ствараоца фонда било децентрализовано.
Пратећи записнике о примопредаји дужности између шефова Посланства, видљиво је
да многи од њих стављају примедбе у погледу ажурности, савесности и ефикасности канцеларијског пословања, а такође записници говоре о бојиним и крупним недостацима у погледу
функционисања Посланства у том смислу, те сведоче о несређености администрације, изгубљеним књигама, растуреним и незаведеним актима, непостојећим регистрима и сл.

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА
Грађа Посланства Краљевине Југославије у Буенос Ајресу примљена је у Архив Југославије од Савезног секретаријата за иностране послове 29. марта 1990. године, и том
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АЈ-385-19-91, Тромесечни преглед рада Посланства Пов. бр. 567/33 од 15. јануара 1934. године.
Исто.
Исто.
Исто, Записник о примопредаји дужности из 1942. године.
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приликом је прегледана да би у записнику о примопредаји бр.405/1, састављеном 4. априла
1990. године, било констатовано да је некомплетна, несређена и неразграничена на фондске
целине, те да њена физичка заштита није одговарајућа.46 У прилогу овог записника постоје и
два пописа грађе, први с нумерацијама на фасциклама од броја 1 до броја 45, и други од броја
1 до броја 60, а књиге су пописане у другом попису, у континуитету са фасциклама и то од
боја 41 до броја 51. У оба пописа грађа је подељена на политичку и конзуларну, и даље класификована по досијеима на основу тематског принципа како је то била пракса у регистратурском пословању творца фонда, са насловима на фасцикла и досијеима, који представљају
основне одреднице о садржају и распону година грађе. Количина преузете архивске грађе износи преко 8 метара, односно 93 фасцикле и 11 књига евиденција47.
Осим што је грађа била у несређеном стању, приликом њеног сређивања, установљено је да се налази и измешана са грађом која по својој провенијенцији припада другим фондовима попут Посланства КЈ у Сантјаго де Чилеу (грађа и књиге евиденције), Исељеничког изасланства у Буенос Ајресу, Почасног конзулата КЈ у Парани (Аргентина) и Генералног конзулата КЈ у Ђенови. Грађа Војне делегације у Буенос Ајресу, из времена Другог светског рата
спорадична је и углавном већ уклопљена у предмете Посланства, стога ту није извршено разграничење. 48
Како је укидањем Генералног конзулата Краљевине СХС у Буенос Ајресу новоосновано Посланство преузело његове послове и архиву, грађа Конзулата је, у сагласности са постојећом административном праксом у том дипломатском представништву, била укључена у
грађу Посланства, па су и у том смислу учињене потребне интервенције – разграничења.49
Исто тако, разграничена је грађа Посланства Краљевине Југославије од грађе дипломатског
представништва ДФЈ у Буенос Ајресу. Граничне године фонда су 1928 -1945, а граничне године сређене грађе су 1926-1945.
Приликом сређивања грађе тога фонда имала се у виду садржајна вредност докумената, а учињен је и покушај да се оцена вредности архивске грађе донесе на основу модерних
критеријума историјске науке у смислу афирмације друштвене историје као свеобухватног
погледа на збивања у прошлости. Како проблем исељеништва у доба постојања Краљевине
Југославије у југословенској историографији скоро да и није обрађиван и како су могући извори сазнања о њему веома ограничени сматрало се да архивска грађа тога фонда својом
укупношћу може да сведочи првенствено о општим друштвеним приликама међу исељеништвом, а онда и односу Краљевине Југославије према том питању, па је приликом валоризације архивске грађе такав став добио примаран значај. Осим тога, за валоризацију грађе коришћен је и критеријум спољних и других обележја докумената.
Кад је реч документима који су издвојени као безвредан регистратурски материјал,
ваља нагласити како они по свом садржају нису значајни за историјску науку, те немају
особине трајно вредних историјских докумената, нити постоји друга друштвена потреба за
њиховим чувањем. Реч је превасходно о разним и бројним протоколарним актима, документацији о издавању пасоша и виза, финансијској архиви која не пружа податке трајне
вредности, административној преписци без значаја, о општој документацији која је имала
само оперативну вредност, грађанскима стањима везаним за југословенско исељеништво,
разним уверењима, молбама, захтевима и слично, циркуларима МИП-а неважне садржине и
46
47
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Досије фонда 385.
Према Досијеу фонда количина примљене грађе је 8 метара, међутим у току рада је установљено да стварна количина грађа износи око 8.50 дужних метара грађе. Попис фасцикли и књига такође није увек одговарао стању унутар њих.
Укупна количина разграничене грађе износи око 1.10 m.
Грађа Генералног конзулата у Буенос Ајресу (765), која се у целини налазила у грађи Посланства, издвојена је као посебна фондска целина. Грађа овог фонда ускраћена је за оне предмете
или досијее, које је преузело Посланство.
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друго што није од интереса за историјску науку. Безвредни регистратурски материјал издвојен је у количини од око 4.20 метара грађе.
Архивску грађу овог фонда чине оригинални документи, оверене и неоверене копије,
она је веродостојна и писана на српском, шпанском, енглеском и, мањим делом на француском и словеначком језику, а у погледу врсте докумената то су политички извештаји, разне
врсте преписке, информације, елаборати, конвенције о међународној сарадњи, дешифровани
и обични телеграми, месечни извештаји МИП-а, брошуре, штампа, фотографије и др.
У настојању да се искористи начин архивирања у регистратури, по досијеима, и у оквиру њих према тематици, а с обзиром на њену фрагментарност и некомплетност, архивска грађа
тог фонда сређена је према принципу слободне провенијенције облик функције и делатности
ствараоца фонда. Узимајући у обзир и степен поверљивости грађе, класификација је извршена пре свега на две опште класификационе групе – поверљиву и општу групу, а унутар њих
на основне класификационе групе.
Тако је класификациона структура грађе фонда следећа:
I

ПОВЕРЉИВА АРХИВА












АРГЕНТИНА И ОСТАЛЕ ЈУЖНОАМЕРИЧКЕ ЗЕМЉЕ
ОДНОСИ СА АРГЕНТИНОМ И ОСТАЛИМ ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
ЈУГОСЛОВЕНСКО ИСЕЉЕНИШТВО У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ
ЈУГОСЛАВИЈА
МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
ПРОТОКОЛ И ОДЛИКОВАЊА
ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
КОНЗУЛАТИ КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
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ОПШТА АРХИВА










АРГЕНТИНА
ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ СА ЗЕМЉАМА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКО ИСЕЉЕНИШТВО У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
ЈУГОСЛАВИЈА
РАЗНО
ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ

III КЊИГЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Унутар наведених основних класификационих група извршена је даља подела на подгрупе и јединице описа по географском, тематском и хронолошком принципу, настојећи да се
при томе максимално искористе досијеи који су настали у регистратури, ако су функционални са становишта коришћења и уклапају се у целокупну концепцију фонда.
Иако некомплетна и фрагментарна количина грађе говори о самој земљи домаћину
Аргентини, као и другим јужноамеричким државама, кроз њу ипак можемо пратити развој
политичких догађаја крајем двадесетих, тридсестих па све до половине четрдесетих година
XX века. То су углавном извештаји посланика, почасних конзула, али и званичне одлуке влада тих држава, елаборати, изјаве државника и сл. Осим редовних политичких збивања у тим
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земљама, грађа сведочи о великим политичким превирањима, револуцијама у Аргентини, Чилеу и Бразилу, комунистичкој пропаганди у Аргентини и Уругвају и дипломатским односима
тих држава са СССР-ом, међусобним односима и територијалним споровима, заједничким
иступањима америчких држава према неким важним међународним питањима, посебно израженим на Панамеричким конференцијама, одразу светске економске кризе, а посебно о сталном настојању Аргентине да задржи своју политичку и економску независност и неутралност
према међународним догађајима, у односу на САД и остале јужноамеричке земље. Сужавањем територијалне надлежности овог Посланства извештаји се углавном своде на догађаје у
Аргентини и Уругвају.
По природи ствари, односно географске удаљености и непостојања значајних политичких и економских интереса, југословенски односи са Аргентином и другим јужноамеричким земљама нису били посебно развијени. Ипак, један део грађе сведочи о срдачним, иако
углавном протоколарним, односима између ових земаља, посебно израженим при предаји
акредитива југословенских посланика у Аргентини, Уругвају и Чилеу. У овој групи налазе се
и материјали о јужноамеричким представницима у Краљевини Југославији и код југословенске избегличке владе у Лондону, како дипломатским тако и почасним конзулима, потписивању Радничке конвенције између Аргентине и КЈ и сл. уговора и конвенција, културној и
правној сарадњи, питању признања јужноамеричких влада произишлих из револуција од
стране влада КЈ, заштити правних интереса југословенских грађана за време револуција у јужноамеричким државама где није било југословенских дипломатских представника и сл. Посебан сегмент ових односа представља привредна сарадња, а то се пре свега односи на трговинску размену, склапање трговинских уговора, са подацима о билансима размене, статистикама најзастуљенијих извозних артикала, стварању организација за побољшање привредне
сарадње и сл.50
Централно место у фонду заузима грађа која се тиче југословенског исељеништва на
целом простору Јужне Америке. Ако се има у виду чињеницу да је отварање пре свега Генералног конзулата, а затим и Посланства КЈ у Буенос Ајресу иницирано пре свега од самих југословенских исељеника и због њихових интереса, као и у циљу заштите државних интереса
саме југославенске државе, а како је Посланство у Буенос Ајресу све до краја 1935. године
било и једино дипломатско, али и једино каријерно представништво, ова грађа тиме добија
још већи значај. Подељена на тематске целине, грађа ове групе, иако такође некомплетна и
фрагментарна, указује на политичке, економске, социјалне и културне прилике југословенског исељеништва, бројном стању, односу према збивањима у Југославији и самој југословенској идеји, као и самом односу југословенских власти према исељеницима, израженим у
разумевању и реализацији многобројних захтева исељеника, афирмацији југословенске идеје
међу исељеништвом, заштити економских интереса југословенских радника, посебно у време
економске кризе, југословенским школама, исељеничким друштвима, заоставштини ЈНО из
Првог светског рата и њеном деловању у II светком рату, а затим и деловању разних институција које су уско везане за исељеништво, као што су Исељеничко изасланство, Југословенска
исељеничка заштита и др. Подаци о исељеништву прожимају највећи део архивске грађе овог
фонда.
Посебан, а свакако и један од најзначајнијих, вид деловања југословенског представништва у Аргентини, како је већ напред речено, представљала је борба против деловања разних антијугословенских организација исељеника, односно праћење и сузбијање
рада политичких група различитих политичких и идеолошких орјентација, углавном хрватских сепаратиста и комуниста. Тако грађа која сведочи о деловању разних антидржавних група, пре свега у Аргентини и Уругвају, а мање у осталим држава Јужне Америке,
50

Иако су подаци о међусобним односима КЈ са јужноамеричким земљама смештени у групу Односи КЈ са Аргентином …посредни се подаци, наравно срећу кроз целокупну грађу, тако да ту
треба напоменути и интервенцију Аргентине за пуштање југословенских дипломата у Немачкој
1941., ставу Аргентине према антијугословенским организацијама исељеника и др.
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као што су Хрватски исељенички дом, односно Хрватски домобран, ХСС, ВМРО, црногорски сепаратистички покрет, комунистички покрет, њиховом деловању међу исељеништвом,
везама са антијугословенском емиграцијом у Европи и доласку неких њених значајних представника у Јужну Америку, нападима на југословенска представништва, припремама за терористичке акције у Југославији, интервенцијама посланика код аргентинских власти у циљу
забране ових група и уопште раду на сузбијању антидржавне пропаганде и др. Кроз грађу се
такође одржава став аргентинских власти према екстремистичким групама. Посебан вид деловања ових група је штампа, која је већ самим називима указивала на изразито антијугословенско опредељење, а чија је дистрибуција била забрањена у Југославији.51
Део архивске грађе говори о актуелним политичким догађајима у Југославији, њеној
унутрашњој и спољној политици пре II светског рата, а посебно о раду краља и југословенске
владе у избеглиштву, као и стању у окупираној Југославији. Специфичност у овој целини чини однос исељеника, али и јужноамеричке јавности, према актуелним догађајима, пре свега
према убиству краља Александра, а затим према 27. мартовским догађајима, окупацији Југославије, покрету Д. Михаиловића и др. Посредан однос може се сагледати и у реаговању исељеника на мобилизацију односно рад Војне делегације КЈ у Буенос Ајресу, одзиву добровољаца за југословенску војску, а такође и кроз одзив за помоћ југословенским ратним заробљеницима и цивилном становништву у Југославији. Преписка о југословенским избеглицама односи се пре свега на југословенске Јевреје, који су из Италије, преко Лисабона, долазили у Јужну Америку, а очитава и став јужноамеричких власти према Јеврејима.
Кроз обележавање државних празника, како у организацији Посланства и почасних
конзулата, тако и исељеничких друштава исказивала се такође жеља исељеника да изразе
своју наклоност и везе са југословенском државом, мада грађа сведочи и инцидентима разних
екстремних група на тим свечаностима.
У склопу Међународних односа можемо пратити развој међународних догађаја тридедесетих па до половине четрдесетих година двадесетог века, са реакцијама југословенске
владе и јужноамеричких држава на неке међународна збивања и њиховим наступима у међународном организацијама, деловању италијанске и мађарске ревизионистичке пропаганде у
Аргентини и Бразилу, немачкој пропаганди, деловању неких страних организација у Аргентини (нпр. “Слободна Мађарска”) у току рата, политичким ставовима дипломатских представника у Аргентини и др. са одјеком тих догађаја у јужноамеричкој штампи.
Иако се кроз грађу целог фонда може пратити писање јужноамеричке штампе о разним питањима, посебно су сконцентрисани ставови јужноамеричких листова о актуелним
догађајима у Југославији, аргентинској цензури за време рата, деловању мађарских, немачких
и италијанских листова у Аргентини и сл.
Посебно место заузима грађа о исељеничкој штампи, односно писању, значају и политичким ставовима појединих листова, профилу власника и уредника тих листова, настојању Посланства да усмерава њихов рад достављањем пропагандних материјала, забранама одређених листова, покретању листа “Наша Слога” у организацији Посланства и сл.52
У фонду се налазе и извештаји за штампу Посланства КЈ у Вашингтону и билтени како југословенских институција тако и исељеничких организација, као што је билтен ЈНО у
51
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Ова класификациона група (Антидржавна делатност) обилује штампаним материјалом, односно исечцима из штампе, прогласима, лецима, новинама у целини. Покушаји посланика да код
аргентинских власти издејствује забрану одређеног антијугословенског листа, пре свега ХИДа, односно Хрватског домобрана, завршавали су се обично са одбијањем забране јер ,,то забрањује закон о слободи штампе”, као и оправдањем да су то ,,лојални грађани Аргентине”.
Ипак 1939. аргентинска влада, пре свега због јаког утицаја немачке пропаганде у Аргентини,
забрањује Хрватски домобран, као и све политичке групе, које имају своје изворе у иностранству: АЈ-385-7-43.
Исељеничка штампа са изузетно антидржавним карактером уклопљена је у групу Антидржавна
делатност.
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Сантјаго де Чилеу и сл. Осим пропагандних материјала о Југославији које је Посланство даље дистрибуирало почасним конзулатима, исељеничким и јужноамеричким листовима, грађа
сведочи и о пропагирању југословенске идеје кроз наступе југословенских уметника, научника у Јужној Америци, организовање југословенског радио-сата у Буенос Ајресу, приказивању
филмова о Југославији и сл.
Материјали о раду почасних конзулата на целој територији Јужне Америке, и Генералном конзулату у Сао Паолу, у периоду када је ово Посланство било надлежно за њихов
рад, сведоче о иницирању отварања конзулата од стране Посланства или исељеника, ширењу
конзуларне мреже, отварању, редовном функционисању, профилу почасних конзула, примедбама на њихов рад, сменама, односу са јужноамеричким властима, односу са Посланством,
затварању неких од њих, стварној и територијалној надлежности почасних конзулата, разним
проблемима у деловању и др. Посебно место заузима грађа о почасним конзулатима у Чилеу
до 1935. године.
Посебно место у фонду заузима и грађа о отварању Посланства и донацији зграде за
Посланство, од саме идеје, потекле од најугледнијих људи југословенске колоније, Николе
и Михе Михановића, П. Бабурице, Ф. Петриновића и самог генералног конзула Иве Грисогона, па до реализације, односно одлуке Министарског савета КСХС да отвори Посланство
у Аргентини.53
Грађа о раду Посланства КЈ у Буенос Ајресу, осим о редовним пословима Посланства, њеном особљу, упутствима МИП-а за рад, делимично одржава атмосферу која је владала у односима у самом Посланству, проблемима у раду, Конзуларног одељења Посланства,
односу са исељеништвом, посебно проблемима који су својим неадекватним приступом изазивали чиновници Посланства. Овде посебно место заузимају извештаји отправника послова
З. Драгутиновића и А. Мишетића, где се готово сликовито приказују како односе у самом Посланству, тако и деловању међу исељеништвом.
Рад Посланства са исељеништвом, из разлога који су већ горе наведени, није био
нимало лак, а о томе још први посланик, И. Грисогоно, каже: “Није лако објаснити ономе,
који то није видео, колико фали осјећај солидарности међу овдашњим нашим исељеницима
из разних крајева – пошто су аналогне неприлике у нашој Краљевини – овде преко океана –
знатно потенциране услед најразнијих социјалних и политичких утицаја саме ове средине”
а као савет његовим наследницима каже: “…пуштат по страни свако партијско, вјерско и
племенско трвење – гајити само строги осјећај држављанске припадности, а нарочито династичне вјерности…54
На крају треба нагласити да је грађа фонда Посланства КЈ у Аргентини – Буенос Ајресу комплементарна са фондовима Генералног конзулата у Буенос Ајресу, који претходи Посланству, касније насталих посланстава КЈ у Сантјаго де Чилеу и Рио де Женериу, као и са
непотпуном, али не безначајном грађом Исељеничком изасланства Краљевине Југославије у
Буенос Ајресу. Грађа ових фондова даје једну колико толико потпуну слику о југословенском
исељеништву у Јужној Америци и односу Краљевине Југославије према својим поданицима у
овом делу света.
Укупна количина архивске грађе износи 3.15 метара, односно 2.90 метара грађе (24
кутије и 112 јединица описа ) и 0.25 метара (9) књига евиденције.
Фотографије из овог фонда налазе се у Збирци фотографија Архива.

53
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Овде је уклопљен део грађе Генералног конзулата у Буенос Ајресу. Зграда Посланства КЈ у Буенос Ајресу је дар угледног исељеника Николе Михановића, који је и сам предложио генералном
конзулу да влада КСХС отвори Посланство с тим да он намерава купити зграду за Посланство.
То је и реализовано након неколико година, односно 1928: АЈ-385-19-90. Упореди АЈ-765.
АЈ-385-19-91, пов. бр. 68 из 1928.
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ПОВЕРЉИВА АРХИВА
АРГЕНТИНА И ОСТАЛЕ ЈУЖНОАМЕРИЧКЕ ЗЕМЉЕ
ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
1

1

ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1929.
Материјали о: решавању територијалног спора између Перуа и Чилеа
(Такна и Арика) посредством САД; посланици чилеанског председника на
отварању конгреса Републике Чиле (шпански); историјату конфликта између
Боливије и Парагваја (шпански); односима између Аргентине и СССР-а: историјату дипломатских односа, питању обнављања дипломатских односа и заједничком ставу АБЦ-држава (Аргентина, Бразил, Чиле) према томе, оснивању
трговачког предузећа "Југамторг" и комунистичкој пропаганди у Аргентини,
левичарским странкама и организацијама у Аргентини, словеначком комунистичком удружењу "Ljudski oder", комунистичкој пропаганди у Уругвају и Колумбији и њиховим дипломатским односима са СССР-ом (извештај на захтев
МИП-а КЈ).
Година: 1929.
Врста документа: обавештење, извештај, експозе, новински чланак, распис.
Језик: шпански, српски.

1
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1930.
Извештаји и преписка о: покушају атентата на аргентинског председника Хиплолита Иригоyена крајем 1929. године и самој политичкој позадини тог
догађаја, међународном положају Аргентине, економској кризи итд; парламентарним изборима и главним политичким учесницима на њима, победи социјалиста у Буенос Ајресу (март); припремама за заседање арг. конгреса и
притиску на левичарске странке и организације, аргентинско-италијанским
односима, ратификацији Конвенције за заштиту радника између Аргентине и
КЈ, економским приликама у Аргентини и друго (април); поразу председникових присталица (персоналиста) на изборима у провинцији Ентре Риос, афери
око државног земљишта на Мар дел Плата (мај); заоштравању унутрашње политичке ситуације у Аргентини у лето 1930. године, тешкој економској кризи
и царинским тарифама САД-а на аргентинске сировине, доласку новог италијанског амбасадора у Аргентину и фашистичкој пропаганди, као и реакцији на
долазак новог мађарског амбасадора;
- револуционарним догађајима у Аргентини од 6. септембра 1930. године на челу са војном хунтом, оставци владе Х. Иригојена (Hipolit Irigoyen),
формирању привремене владе генерала Урибуру-а и њеном саставу, нотификацији те владе од влада страних држава и владе КЈ; постреволуционарном периоду, мерама нове владе, политичким борбама и стварању коалиције ранијих
опозиционих партија и спољној политици нове владе;
- политичким приликама у Уругвају (шпански).
Година: 1930.
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Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, распис.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1931.
Материјали о политичкој ситуацији у Аргентини: манифестацијама незадовољства против рада владе; заоштравању политичке ситуације после пораза владе и прекида избора у Буенос Ајресу као и демонстрацијама у Буенос
Ајресу; оставци министра иностраних послова, Е. Боша (E. Bosh) и избору новог - А. Бјоја (A. Bioy); одговору арг. владе Друштву народа по питању наоружања; новом аргентинском посланику у Софији;
- политичкој ситуацији у осталим државама Јужне Америке: избору
новог министра иностраних послова у Уругвају; политичким приликама у
Уругвају (шпански); реконструкцији чилеанске владе; посланици чилеанског
председника на отварању Конгреса; револуцији у Чилеу (27. јула 1931):
оставци председника Ибанеза и формирању нове владе Х. Монтера, узроцима и последицама револуционарних догађаја (извештаји почасних конзула
КЈ из Чилеа).
Година: 1931.
Врста документа: преписка, летак, распис, новински чланак, извештај.
Језик: српски, шпански, француски.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1932.
Материјали о: уредби Министарства финансија Уругваја о заштити валуте; инаугурацији новог председника Аргентине - генерала Хуста (Adolfo Justo) и саставу нове арг. владе; саопштењу арг. владе Друштву народа о стању
наоружања своје земље; прекиду дипломатских односа Уругваја и Аргентине;
револуцији односно "војничко-социјалистичком преврату" у Чилеу, 4. јуна
1932. године: узроцима (тешком економском стању, незапослености и мерама
председника Монтера за савладавање кризе, комунистичкој пропаганди), самом току револуције на челу са војском, "социјалистичком" плану нове владе,
утицају ових догађаја на друге јужноамеричке земље итд;
- свеукупној политичкој и економској ситуацији у Јужној Америци (незваничан извештај одлазећег посланика, И. Швегела, намењен лично краљу
Александру I): сукобима јужноамеричких држава (Боливија и Парагвај), дипломатским односима (конфликт Аргентине и Уругваја), узроцима револуција
(Чиле), економској кризи и страном утицају на јужноамеричку економију
(САД), економском стању у Аргентини, борби великих сила за светска тржишта итд.
Година: 1932.
Врста документа: уредба, саопштење, преписка, извештај, новине.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1933.
Материјали о: неутралности Аргентине према рату Боливије и Парагваја; коначном приступању Аргентине Друштву народа усвајањем пакта Друштва народа од стране Конгреса и односу Аргентине према чланству у Друштву народа, промени спољнополитичког курса Аргентине и настојању С. Ламаса, министра иностраних послова да прекине са политиком изолације и апстиненције Аргентине у међународном животу; питању признања СССР-а од
стране јужноамеричких држава, дипломатским односима СССР-а и Уругваја
(од 1926), заједничком ставу Аргентине, Бразила, Чилеа (Gentelmen's agreement -1922) и Перуа о питању признања СССР-а како и односима других јужноамеричких држава према овом питању (извештај);
- ставу министра иностраних послова Аргентине, С. Ламаса, по питању
признања СССР-а (непостојање економских интереса, комунистичка пропаганда и др); панамеричкој конференцији на нивоу министара иностраних послова у Уругвају (шпански).
Година: 1933.
Врста документа: преписка, декрет, распис, извештај.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1935.
Материјали о: наступу министра иностраних послова Аргентине, С.Ц.
Ламаса, на отварању Панамеричке конференције у Буенос Ајресу, маја 1935.
године.
Година: 1935.
Врста документа: говор, преписка.
Језик: шпански, српски.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1936.
Материјали о: споразуму о размени заробљеника између Боливије и Парагваја постигнутог на Панамеричкој конференцији у Буенос Ајресу; прекиду
дипломатских односа између Уругваја и СССР-а на захтев бразилске владе:
декрету уругвајске владе, утицају комунистичке пропаганде на револуционарне догађаје у Бразилу, деловању А. Минкина, као председника трговачког
удружења "Југамторг" у Аргентини и као совјетског посланика у Уругвају, реакцијама влада других јужноамеричких држава на његово деловање; трговинском уговору између Аргентине и Румуније.
Година: 1936.
Врста документа: извештај, преписка, декрет, распис.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1937.
Материјали о: реакцији аргентинске владе на намеру Бразила за повећањем наоружања, одговору бразилске владе на примедбе Аргентине, утицају и
економским интересима САД у Бразилу и др; председничким изборима у Аргентини (главним учесницима, повратку радикала на политичку сцену, самом
току избора, економском просперитету Аргентине и др); аргентинском пројекту о мултилатералном пакту о праву азила; кандидатури арг. министра иностраних послова за судију Сталног суда међународне правде у Хагу;
- територијалном спору Боливије и Парагваја око Чака; политичкој кризи у Бразилу и предлогу за увођење ванредног стања.
Година: 1937.
Врста документа: извештај, распис.
Језик: српски, француски.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1938.
Материјал о: новој влади Аргентине, Р.М. Ортиза, и њеном будућем
спољнополитичком правцу, предаји акредитива страних и југословенског посланика новој влади, саставу владе, самој примопредаји власти извеђу бившег
председника Јуста и новоизабраног Ортиза и др.
- примопредаји власти бившег председника Уругваја, Терре, и новоизабраног А. Балдомира, политичком правцу нове владе и њеном саставу, изразима воље за јачањем веза, посебно привредних, са Југославијом и сл; ратификацији уговора о разграничењу Салвадора и Гватемале; посети аргентинског министра иностраних послова Чилеу; решавању територијалног спора између
Еквадора и Перуа путем арбитраже и др.
Година: 1938.
Врста документа: извештај, преписка.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1939.
Материјали о: изјави солидарности америчких држава на панамеричкој
конференцији у Лими; декрету аргентинске владе о страним организацијама,
односно забрани оних политичких организација које се финансирају из иностранства (последица оштре реакције аргентинске јавности на деловање фашистичке организације и аферу око наводне намере Немачке да окупира Патагонију) и одразу ове владине мере на југословенске организације и друштва;
ставу Аргентине према европском рату (објави неутралности), сазивању Панамеричке конференције о (спровођењу) неутралности у Панами на иницијативу
америчког председника Рузвелта; држању Аргентине и Уругваја на Конференцији у Панами, заједничком ставу свих америчких држава о неутралности у
европском рату и зони безбедности, аргентинским предлозима о трговини, у
циљу заштите свог извоза, а у вези са енглеском блокадом и "црним листама",
и отварању неутралних лука подморницама зараћених страна, питању аргентинског права на Фокландска острва и закључцима Конференције (пре свега
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оних које се односе на аргентинске предлоге); протесту друштва "Дефенса социал Аргентина" против енглеских "црних листа"; самосталном иступању Аргентине пред Друштвом народа и њеном захтеву да се осуди напад СССР-а на
Финску, као и о ставу Уругваја о том питању, сталном инсистирању на неутралности у европском рату (економски интереси), као и спољнополитичком
курсу Аргентине уопште; односу јужноамеричких држава према Друштву народа; кандидатима јужноамеричких држава за судије Међународног суда у Хагу и др.
Година: 1939.
Врста документа: извештај, преписка, декрет.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1940.
Материјали о: последицама поморске битке код Пунта дел Есте (Уругвај) између немачког ратног брода "Граф Спее" и енглеских разарача, повреди "зоне безбедности" америчких држава, мерама арг. и уругвајске владе
у вези са тим и интернирању немачких морнара у Аргентини; конференцији
Панамеричког одбора за неутралност у Рио де Женериу ради разматрања о
повреди америчке "зоне безбедности" од стране зараћених сила, трговинским преговорима Аргентине са САД и Бразилом, порасту аргентинског извоза итд; издавању тзв. "Модре књиге" уругвајске владе о случају брода
"Граф Спее", немачким трговачким бродовима у Бразилу и енглеској блокади, одлукама Одбора у Риу о интернираним војницима зараћених сила у америчким државама, немачкој пропаганди у Аргентини, увођењу опште војне
обавезе у Аргентини и Уругвају, заоштравању политичке кризе у Парагвају и
диктатури председника Естигаррибиа, аргентинским законима против усељавања у земљу, економском стању у Аргентине; локалним изборима у Аргентини и интервенцији владе у провинцији Буенос Ајрес и кризи кабинета,
успесима радикала на изборима; преговорима аргентинске и боливијанске
владе о повезивању железничком пругом и трговинском уговору, територијалном спору између Аргентине и Чилеа око острва у каналу Беаге (Огњена
земља), резолуцији Одбора у Риу о кретању трговачких бродова неутралних
и зараћених страна, немачкој пропаганди у Аргентини; реакцијама и мерама
аргентинске и уругвајске владе на немачку инвазију земаља Бенелукса као и
заједничкој осуди тог чина свих америчких земаља, немачкој пропаганди и
деловању листа "Ел Памперо" у Аргентини; јачању тоталитаристичког покрета у Аргентини и завери немачких исељеника у Уругвају; конференцији
америчких држава у Хавани и реакцији Аргентине на резолуцију о непризнавању промене статуса европских колонија у Америци, "финансијској резолуцији" и инсистирању Аргентине и Бразила на неутралности у економији, мотивима аргентинске опозиције на панамеричким конференцијама и др; корупцијској афери у Аргентини у вези са купопродајом земљишта у војне сврхе, кризи и смени владе, новој (десничарској) влади Кастиља (Castillo); јачању националистичког покрета и ставу аргентинске владе према томе, јачању
просавезничке пропаганде (Accion Аргентина) на челу са радикалским вођом
Алвеаром, активностима уругвајске владе на сузбијању немачке пропаганде;
политичкој кризи у Уругвају изазваном намером владе да уз помоћ САД изгради војне базе ("херреристи"), преговорима са аргентинском владом о томе
и повољним реакцијама аргентинске јавности на те преговоре; ненападању,
помирењу и судском поравнању између Колумбије и Венецуеле (споразум);
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преговорима аргентинске и боливијанске владе о повезивању железницом и
трговинском уговору; уласку у аргентинске луке бродова зараћених страна који превозе робу за Аргентину; неутралности Аргентине и Уругваја у вези са
објавом рата Француске и В. Британије Италији; независности Републике Панаме (експозе панамског посланика у Аргентини) и др.
Година: 1940.
Врста документа: извештај, декрет, експозе, преписка.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1941.
Материјали о: политичкој кризи у Аргентини изазваној фалсификовањем изборних резултата у провинцијама Санта Фе и Мендоза, оставкама министара и протестима радикала, економској ситуацији у Аргентини и трговинским преговорима са СССР-ом и Јапаном, Конференцији земаља басена Ла
Плата (економски односи, излазак Парагваја и Боливије на море, стварање царинске уније итд), покушају пробоја енглеске блокаде и поновној повреди
америчке зоне безбедности од стране зараћених сила, борби уругвајске владе
против нацистичке пропаганде; ставу Аргентине према пропаганди зараћених
страна и даљем инсистирању на неутралности Аргентине у спољној политици,
ставу хрватских исељеника према Југославији и НДХ, Хрватском домобрану и
Хрватском народном одбору за Јужну Америку, пројугословенском ставу српских исељеника и сл; истрази аргентинске парламентарне комисије о деловању немачке амбасаде и пропаганде, захтевима за протеривање немачког амбасадора, хапшењу аргентинских официра оптужених за спремање државног
удара, мерама владе за сузбијање стране пропаганде, економској сарадњи Аргентине и САД; декретима аргентинске и уругвајске владе о солидарности и
неутралности у рату САД са Јапаном, Италијом и Немачком (шпански).
Година: 1941.
Врста документа: извештај, декрет.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1942.
Материјали о: позицији Уругваја у вези са уласком неких америчких земаља, а посебно Бразила, у рат са Јапаном на страни САД; прекиду дипломатских односа са Немачком, Италијом и Јапаном; енглеским ратним бродовима;
- уласку Мексика и Бразила у рат на страни савезника; декрету аргентинске владе о позицији Аргентине у вези са уласком Бразила у рат.
Година: 1942.
Врста документа: декрет, преписка.
Језик: шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1943.
Материјали о: аргентинској револуцији, јуна 1943. године, односно револуционарном преврату под вођством војне хунте (министар војске П. Рамиррез и генерал Роусон (Rawson)) и рушењу Кастиљове (Castillo) владе, саставу владе Педра П. Рамирреза, изразима пријатељства влади КЈ, нотификацији нове владе од стране владе КЈ по угледу на савезничке земље, мерама нове владе у погледу цензуре, забране комунистичких листова, мерама усмереним против представника сила Осовине, смањењу цена основних намирница,
распуштању Парламента итд; активностима на спољно-политичком плану: сарадњи са Консултативним одбором за политичку одбрану америчког континента (Уругвај), одржању "искрене неутралности" Аргентине, оставци министра иностраних послова, Сторнија, под притиском САД и одбијању свих аргентинских захтева америчког државног секретара, Хулла, због непрекидања
веза са Осовином и одржавању неутралности на рачун других америчких држава; британској критици аргентинске спољне политике; ставу владе према
ултра-десничарским исељеничким удружењима и одбијању да се забрани друштво "Croatia", циркуларима МИП-а Аргентине о разним текућим питањима и
наименовањима у влади; наговештају скорог прекида веза Аргентине са силама Осовине, проблемима југословенског Посланства у Буенос Ајресу у комуникацији (шифром) са владом у Лондону, од почетка рата;
- обнављању дипломатских односа Уругваја и СССР-а; давању статуса
"нератујуће странке" страним бродовима од стране уругвајске владе; прекиду
дипломатских односа Уругваја и Француске и успостављању дипломатских
веза са де Головим комитетом и сл.
Година: 1943.
Врста документа: извештај, обавештење, преписка, новински чланак, распис.
Језик: српски, шпански, енглески.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1944.
Материјали о: прекиду дипломатских веза Аргентине са Јапаном и Немачком, као и са Бугарском, Румунијом и Мађарском, суспензији телеграфских веза са Немачком и Јапаном, делегирању председничке власти са П. Рамиреза на генерала Е. Фарелла, наименовању Хуана Перона за потпредседника Републике и др. (циркулари МИП-а Аргентине о политичким променама у
земљи); аргентинској помоћи у храни Грчкој; новом совјетском посланику у
Уругвају; разним декретима уругвајске владе;
- променама у Аргентини Фаррелловим доласком на председничко место, под притиском националистичких снага, сталним реконтрукцијама владе,
непризнавању нове владе од стране САД, савезника као и владе КЈ; заоштравању односа Аргентине са САД и В. Британијом изазваним наступима Х. Перона, министра војске, опозиву америчког амбасадора из Аргатине и др.
Година: 1944.
Врста документа: декрет, распис, извештај, преписка, новински чланак.
Језик: српски, шпански.
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ПОЛИТИЧКЕ ПРИЛИКЕ У АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА - 1945.
Материјали о: финалном акту Панамеричке конференције у Мексику о
проблемима рата и мира; делегирању председничке власти Ј. И. Фарррелла на
Хуана Перона, потпредседника владе; обавезама аргентинске владе у вези са
одлукама Конференције у Мексику (Acta del Chapulets); одговору министра
иностраних послова на ноту уругвајског министра иностраних послова и др. у
вези са актуелном политиком аргентинске владе (шпански);
- промени о спољнополитичког смера Перонове револуционарно-радикалске владе, под међународним притиском и услед радикалског утицаја у
влади, аргентинско-југословенским односима, односно питању нотификације
аргентинске владе и др.
Година: 1945.
Врста документа: преписка, извештај, меморандум, декрет, распис.
Језик: српски, шпански.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
2

17

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О АРГЕНТИНИ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
Материјали о: производњи и извозу конзервираног меса у Уругвају
1930; аргентинској организацији за помоћ досељеницима (Цамара Аргентина
де цолонизацион) и југословенским радницима у насеобини Педро Луро
(1933); декрету Министарства морнарице Аргентине о трговачким бродовима
(1939); декретима аргентинске владе о страним организацијама и контроли извоза аргентинских јавних и приватних добара, експозеу венецуеланског посланика у Аргентини о женама Америке (1940); активностима разних аргентинских друштава по избијању рата, актима аргентинске владе о страним студентима (1941) и регулисању телекомуникацијских услуга (1942); декретима арг.
Министарства морнарице о транзиту особа у лукама (1944) и аргентинским
грађанима који су се ставили у службу савезника у току рата (1945).
Година: 1930, 1932-1933, 1937, 1939-1942, 1944-1945.
Врста документа: извештај, преписка, декрет, решење, распис.
Језик: шпански, српски.
Напомена: Ови материјали су највећим делом на шпанском језику.

ОДНОСИ КЈ СА АРГЕНТИНОМ И ДРУГИМ ЗЕМЉАМА ЈУЖНЕ
АМЕРИКЕ
2
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ОДНОСИ КЈ СА АРГЕНТИНОМ
Материјали о: отварању аргентинског посланства у Београду за Југославију и Грчку (1928); отварању аргентинског вице конзулата у Сушаку,
потписивању "Конвенције о накнади штете радницима…"(Радничка конвенција) у Буенос Ајресу, између аргентинске и владе КСХС, проблемима
око њене ратификације у Аргентини и самој примени Конвенције, тексту
Закона о примени Конвенције (1928-1935); постављењу новог аргентинског
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посланика за Југославију, Румунију, Бугарску и Грчку; сагласности КЈ са кандидатуром С. Ламаса за Нобелову награду за мир; доласку бившег аргентинског посланика за Југославију у поверљиву мисију Београду; размени службених новина између две земље; бившем аргентинском конзулу у Сплиту као
пропагатору сила Осовине; културној сарадњи две земље; акредитовању аргентинских посланика код југословенске владе у избеглиштву 1941. године;
односу аргентинске владе Фарелла и Перона према Југославији 1945. године;
- предаји акредитива југословенских посланика у Аргентини (И. Грисогона, М. Стражницког, И. Цанкара) и развоју југословенско-аргентинских дипломатских односа;
- питању склапања аргентинско-југословенске конвенције о правној помоћи, као и о бесплатном слању дипломатске поште и др.
Година: 1928, 1930-1932, 1934-1938, 1940-1942, 1945.
Врста документа: извештај, преписка, закон, распис.
Језик: српски, шпански, енглески.
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ОДНОСИ КЈ СА ДРУГИМ ЗЕМЉАМА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
Материјали о: предузимању мера за заштиту југословенских грађана у
Чилеу за време револуционарних догађаја, надлежностима почасних конзула,
стању исељеника и њихове имовине; закону нове револуционарно-социјалистичке владе Чилеа, о заплени страних валута, протестима Југословена, званичном протесту нашег посланика чилеанској влади, по угледу на протесте
САД и других држава, списковима улога југословенских држављана у чилеанским банкама, захтеву друштва "Југословенски дом" из Сантјага да се заштита
југословенских интереса у Чилеу препусти француском посланству, питању
признања нове чилеанске владе, стању и значају југословенске колоније у Чилеу, потреби отварања Посланства КЈ у Чилеу, повлачењу закона о заплени
страних валута због притиска страних влада, преузимању заштите југословенских интереса у Чилеу од стране француског посланства и реаговању чилеанске владе на то; плану о отварању посланства КЈ у Сантјагу де Чиле и самом
отварању посланства (1931-1936);
- почасним конзулима Перуа, Боливије, Бразила, Перуа, Уругваја у Југославији (Загреб, Београд, Сплит) и Генералном конзулату Уругваја у Београду;
- питању признања нове перуанске владе (1930); подршци Перуу у кандидатури за Друштво народа;
- предаји акредитива југословенских посланика у Уругвају и Чилеу, уругвајско-југословенским односима, као и значају развоја дипломатских односа
Југославије са Уругвајем и Чилеом; предаји акредитива И. Цанкара у Бразилу,
пол. приликама у Бразилу и југословенским исељеницима и др.
Година: 1929-1932, 1934-1938, 1940, 1943-1944, с.а.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Види АЈ-385-1-3,4. Подаци о акредитовању југословенских посланика налазе се делом и у АЈ-385-2-21.
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ПРИВРЕДНА САРАДЊА СА АРГЕНТИНОМ И ОСТАЛИМ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИМ ЗЕМЉАМА
Материјали о разним привредним питањима, пре свега трговини КЈ и
Аргентине и осталих земаља Јужне Америке, упутствима и захтевима МИП-а
КЈ (КПО), као и Завода за унапређење спољне трговине о извештавању о привредним приликама, извештајима о економском стању Аргентине и могућностима трговине и др: царинским и другим прописима КЈ; Југословенској трговачкој агенцији (Петра Кебелића) из Буенос Ајреса, односно њеном статусу у
односу на Завод за спољну трговину КЈ, са извештајима о трговинском билансу КЈ и Аргентине (1922-1931); промету у сушачкој луци (извештај уругвајског вице конзула у Сушаку); извозу вуне из Аргентине; (1931).
- могућностима увоза југословенског дувана у Аргентину, са статистиком увоза, условима, порезу, прописима и сл; аргентинско-румунским преговорима за утврђивање цена кукуруза; потпомагању новчаних и трговинских
веза Аргентине и Југославије: штедњи исељеника код Поштанске штедионице
КЈ, њеној пропаганди, проблемима око преузимању улога, питању потребе посебног чиновника при Посланству за привредна питања, исплати улога исељеника код југословенских банака под стечајем; увозу буковог дрвета у Аргентину; (1932).
- финансијском стању и спољној трговини Аргентине; разрешењу дужности почасног дописника Завода за унапређење спољне трговине, А. Вилера; предлогу Југословена из Чака (Северна Аргентина) о директном извозу памука из Чака за КЈ и колонизацији тог подручја југ. исељеницима; трговинском билансу између Аргентине и КЈ; царинским олакшицама за увоз у област
Магалланеса (Чиле); меморандуму "Trust Company" из Лондона, формиране у
сарадњи са аргентинском владом; (1933).
- уређењу трговинских односа КЈ и Аргентине, преговорима са аргентинским властима о склапању трговинског уговора, потреби контроле порекла
робе која се из Аргентине извози за Југославију; (1936).
- позиву југословенским пољопривредним предузећима и стручњацима
на Конгрес за пољопривредну наставу у Буенос Ајресу (1937).
- предлогу И. Кухера, Југословена из Монтевидеа, о оснивању Уреда за
унапређање трговине између КЈ и Уругваја, подацима о самом предлагачу и
трговини између две земље и др; (1939).
Година: 1931-1933, 1936-1939.
Врста документа: извештај, преписка, уговор, распис, списак, меморандум.
Језик: српски, шпански, енглески, немачки, словеначки.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ИСЕЉЕНИШТВО У ЈУЖНОЈ
АМЕРИЦИ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ
ИСЕЉЕНИШТВУ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
2

21

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ИСЕЉЕНИШТВУ У
ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ (1929-1933)
Материјали о: југословенској колонији у Уругвају, стању, проблемима, злоупотребама у заступању исељеника, односу Посланства према
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исељеницима и сл; исељеницима у Росарију (Rossario de Santa Fe - Аргентина), посети посланика, антидржавној делатности међу исељеницима и др
(1929); потреби стварања организације за помоћ исељеницима при запошљавању, ЈНО и потреби њеног обнављања и др; проблемима исељеника у Уругвају
услед економске кризе и потреби привременог заустављања исељавања из Југославије у Уругвај и Аргентину; растурању листа "Братска ријеч" ради сузбијања антидржавне делатности; Словенцима (из Италије) у Аргентини, социјалном, економском и бројном стању, политичким опредељењима и сл, "Словенском Теднику", могућностима исељавања Словенаца у КЈ и др; стању у југословенској колонији у Уругвају, посети посланика колонији, антидржавној
агитацији ("Хрватска мисао"), потреби отварања почасног конзулата у Монтевидеу, акредитовању посланика (М. Стражницког) код уругвајске владе, доласку југословенске репрезентације у Уругвај, исељеничким удружењима и др;
потреби постављања словеначког свештеника у Аргентини; акредитовању посланика (М. Стражницког) код чилеанске владе, југословенској колонији у Чилеу, њеном стању и значају и сл; привременој обустави исељавања у Аргентину због економске кризе (1930); молби Југословена из Чака (Северна Аргентина) да се постави званични представник КЈ за ту област, захтевима исељеника
за насељавање јужних делова Југославије и сл. (1931); врбовању исељеника на
рад у СССР; Југословенима у Уругвају: досељавању, активностима у току И
светског рата, стању и проблемима исељеника, репатрирању, пријавама, радним приликама, антидржавним елементима и сл. (1932); југословенској колонији у Чаку и захтеву исељеника за каријерним представником КЈ, раду почасних конзулата уопште, оснивању исељеничке библиотеке у Буенос Ајресу;
исељавању Југословена у Гватемалу и др (1933).
Година: 1929-1933.
Врста документа: извештај, распис, преписка, молба.
Језик: српски, шпански.
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ИСЕЉЕНИШТВУ
У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ (1936-1940)
Материјали о: југословенској колонији у Бразилу, међусобним тужбама
исељеника, Југословенском потпорном удружењу и сл; молби Југословена за
школским књигама и стању у колонији (Уругвај); "Југословенском сату" на
уругвајском радију, почасном конзулату КЈ у Монтевидеу, југословенским
друштвима и др (1936); инциденту Словенаца на прослави дана Уједињења у
Аргентини, хрватским "Домобранцима" и сл; стању у југословенској колонији
у Росариу и околини: посети посланика том крају, националном саставу исељеника, Почасном конзулату КЈ у Росариу, хрватским сепаратистима, мерама
које треба предузети за приближавање хрватским исељеницима и сл (1937);
представкама групе исељеника из Аргентине против посланика И. Цанкара,
почетку емитовања југословенског радио-сата у Буенос Ајресу (1938); приликама у југословенској колонији у Аргентини, Уругвају и Бразилу 1938. године:
земљорадничкој колонији у Аргентини - Санта Фе, Чако, индустријској колонији - Буенос Ајрес, Росарио, Цомодоро Ривавадиа, Тандил, нивоу образованости исељеника, друштвеном животу, школама и др; Југословенима запосленим у индустрији Аргентине и приликама у Чаку (шпански); Југословенима у
Росариу (фондовима укинутих друштава, учитељу Славку Гајеру, одржавању
концерта Љ. Шпилера и др) 1939; југословенским исељеницима у Патагонији
са списковима исељеника по местима - Санта Цруз, Сан Јулиан, Рио Галлегос
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и Десеадо, катастарским подацима о југословенским исељеницима у Уругвају,
као и о постојећим југословенским друштвима у Монтевидеу (1940).
Година: 1936-1940.
Врста документа: извештај, преписка, молба, распис, списак.
Језик: српски, шпански.
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ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ИСЕЉЕНИШТВУ
У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ (1941-1944)
Материјали о: прослави Видовдана 1941. године, држању разних националних друштава и појединаца, антидржавним елементима и др; састанку чланова ХСС-а за Јужну Америку ради помоћи ослобођењу Југославије, пружању
помоћи југословенској влади, оснивању Хрватског народног одбора и др
(1941); третману према југословенским радницима у страним компанијама
(1942); одржавању Свесловенског конгреса у Монтевидеу: одбијању ЈНО (Аргентине, Бразила и Чилеа) да учествују на Конгресу, прокомунистичком карактеру Конгреса, резолуцији против Д. Михаиловића и захтеву за његову
смену, протесту уругвајске ЈНО на самом Конгресу и посланика у Буенос Ајресу поводом резолуције, реаговању аргентинске и уругвајске штампе и др
(1943); одржавању II Свесловенског конгреса у Монтевидеу; хапшењу Југословена у Буенос Ајресу за време аргентинских државних празника и интервенцијама посланика; Југословенима у Чаку (шпански); приликама у југословенској колонији у Аргентини: ставу аргентинске владе према комунистима,
држању југословенских комуниста у Аргентини током рата, забрани југословенских левичарских листова, ставу Шубашичеве владе према њима, хапшењу
Југословена, прославама поводом ослобођења Београда и др (1944).
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, меморандум.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Види АЈ-385-9-55 (Реакције на догађаје у Југославији - југословенских исељеника …)

ДРУШТВА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСЕЉЕНИКА У ЈУЖНОЈ
АМЕРИЦИ
3
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ИСЕЉЕНИЧКА ДРУШТВА У АРГЕНТИНИ, УРУГВАЈУ, ЧИЛЕУ
И БОЛИВИЈИ
Материјали о оснивању и раду исељеничких друштава у:
Аргентини: пројекту правила за друштва југословенских исељеника и
пројекту за изградњу југословенског дома у Буенос Ајресу; "Југословенком
соколу", Буенос Ајрес - историјату, задацима, скупштинама, реорганизацији,
исељеничком изасланику као делегату Посланства у "Соколу", формирању
Сокола КЈ Доцк Суд-Боца, сукобима два друштва, кршењу соколских правила, фузији два друштва у југословенско соколско друштво "Аргентина"; "Југословенском клубу", Буенос Ајрес - историјату, активностима, статуту,
Споменици тог друштва, проблемима и сл; југословенском друштву "Косово", Енсенада - Пуерто де ла Плата, плановима за изградњу југословенског
дома, реакцијама на Словенски конгрес у Монтевидеу, забрани друштва од
стране аргентинских власти и сл.; Југословенском узајамном потпорном дру-
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штву, Росарио - историјату, задацима и плановима за изградњу југословенског дома у Росариу; македонском друштву "Преспа" - оснивању, статуту и
сл.; Хрватском савезу односно фонду тог друштва, и разним другим културним, потпорним и националним друштвима.
Уругвају: раду "Југословенске заједнице", Монтевидео; заједничком
захтеву свих југословенских (хрватских и словеначких) друштава упућеном
кнезу Павлу за хитно решење хрватског питања, раду и значају југословенских друштава - "Југословенска заједница", "Hrvatski dom", "Slovenski krožek",
ХСС, "Hrvatska katolička zajednica", "Prvo slovensko prekmursko društvo", "Југословенско просветно друштво - Братство", из Монтевидеа, удруживању ових
друштава и стварању Средишњег одбора друштава Јужних Словена у Уругвају, деловању И. Кухера и М. Алагића међу југословенским исељеништвом у
Уругвају; раду "Српског патриотског покрета за јединство Југославије" у
Монтевидеу.
Чилеу: оснивању и раду друштва "Југословенски дом" у Сантјагу, "Југословенског припомоћног друштва" из Антофагасте и "Југословенског дома" из
Пунта Аренаса.
Боливији: раду "Југословенског дома" из Ла Паза.
Година: 1929-1945.
Врста документа: преписка, извештај, статут, позив, записник, распис, новински чланак, брошура, фотографија.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Друштва су укопљена у досијее која су делом настала у регистратури, а делом формирана током сређивања. У садржају су наведена само најзначајнија друштва која се помињу у грађи, док су остала поменута у индексима. Досијеи су подељени у три веће скупине
3
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ИСЕЉЕНИЧКА ДРУШТВА У БРАЗИЛУ
Материјали о раду:
- "Југословенског потпорног удружења" (даље ЈПУ): оснивању и правилима друштва, захтеву за заступање интереса југословенских исељеника у
Бразилу, као и вршењу улоге дописника за Бразил Посланства КЈ у Аргентини, стању у југословенској колонији, злоупотребама разних личности и друштава на рачун исељеништва, захтеву за постављењем почасног конзула у Сао
Паолу, проблемима у вези са издавањем пасоша и репатрирањем, антидржавним елементима у колонији, односима са друштвом "Приморје"; деловању М.
Wоллнера, једном од оснивача ЈПУ, његовима наводним злоупотребама при
репатрирању, везама са особљем Посланства и сл; историјату ЈПУ, Генералном и Почасном конзулату КЈ у Сао Паолу, револуцији у Бразилу 1932. године
("Паулисти"), реконструкцији ЈПУ, националном саставу југословенске колоније, субвенцији југословенских друштава и др; обнављању и реорганизацији
исељеничког катастра, сарадњи и фузији са словенским друштвом "Приморје"
и новоизабраном руководству ЈПУ; ликвидацији ЈПУ, узроцима тога, развоју
исељеничких друштава од почетка XX века (извештај исељеничког изасланика), улози Д. Тврдореке и И. Херциговића у колонији, разнм злоуптребама
исељеника у Сао Паолу, оптужбама на рачун руководства ЈПУ и др; оснивању
II југословенског потпорног друштва.
- Словеначком просветном друштву "Приморје": раду друштва и избору
новог руководства по одласку председника А. Кадунца у ЈПУ, односима са
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ЈПУ, ставу друштва поводом напада листа "Југославија" на посланика И. Швегела, писању тог листа уопште, стању у југословенској колонији, реорганизацији друштва и фузији са ЈПУ.
Година: 1931-1937.
Врста документа: преписка, извештај, записник, летак, брошура, записник.
Језик: српски, шпански, словеначки.
Напомена: Види: АЈ-385-18-80 (Конзулати КЈ у Бразилу) и АЈ-385-4-30 (Дописништво КЈ у Сао Паолу).

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ШКОЛЕ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
3
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ШКОЛЕ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: испоруци књига и новчаној помоћи школи у Антофагасти
(1929); додељивању учитеља из Југославије југословенској школи у Антофагасти, отварању и раду школе "Југославија" у Монтевидеу (1931); захтеву почасног конзула у Сантјагу за оснивањем сталног курса за наш језик, историју и
географију; контроли књига које се шаљу нашим исељеницима из Југославије,
молби учитеља из Антофагасте за пријем у сталну државну службу, потребама
исељеника за школским књигама и могућностима за оснивање југословенских
школа у Аргентини и другим земљама Јужне Америке, молби југословенске
школе у Антофагасти краљу Александру I за помоћ и могућностима финансирања исте школе и др. (1933); организовању свечане академије (1. децембра) у
Буенос Ајресу за сакупљање прилога за југословенску школу (1937); могућностима за отварање југословенске школе у Сао Паолу и ставу бразилске владе
према страним школама, доласку учитељице Н. Дефранчески у Буенос Ајрес,
по налогу Министраства просвете КЈ, извештајима о раду исте, доласку учитеља Славка Гајера у Аргентину и његовом боравку у провинцији Санта Фе где
организује школске течајеве за југословенску децу, извештајима о раду С. Гајера, принадлежностима учитеља, раду југословенских школа на Доцк Суду и
Патерналу (Буенос Ајрес), Росариу и Willa Mugueti и др. (1939); питању даље
службе С. Гајера, раду Н. Дефранчески и њеној сарадњи са Југословенима у
Буенос Ајресу, затварању страних школа у Аргентини (италијанских и јеврејских), течају у провинцији Санта Фе, фонду "Хрватског савеза" и отварању
школског течаја у Арекгиту, течају хрватског језика у Монтевидеу, течајевима
у Цховету и Арекгиту, преузимању дужности С. Гајера у школи на Доцк Суду
и раду те школе и др (1940); потреби југословенских школа из Антофагасте и
Пунта Аренаса за школским књигама из Југославије, раду југословенске школе у Росариу, школском течају у Бериссу и др (1941); покушају отварања
школског течаја у Цхацу, школском течају у Монтевидеу и др (1942); проблемима са антијугословенским елементима у Уругвају и сарадњи са ЈНО, могућностима за отварање школских течаја за Југословене у Боливији, принадлежноситма учитеља и др. (1943); молбама учитеља (С. Гајера и Н. Дефранчески) са њиховима биографијама и извештајима о раду (1944).
Година: 1929, 1931-1933, 1937, 1939-1944.
Врста документа: извештај, преписка, молба.
Језик: српски, шпански.
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ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА ОДБРАНА
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ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА ОДБРАНА
Материјали о: преносу архиве Огранка ЈНО "Јадран" из Посланства у
Градску библиотеку у Сплиту (где су се већ налазиле архиве огранака из Чиља), посредством Ивана Лупис-Вукића (Југословенски биро у Сплиту); намери Л. Леонтића да напише историју ЈНО; располагању имовином ЈНО, која је
де фацто престала да ради још 1919-1920. године, од стране њених председника, Пашка Бабурице и Мигуела (Михе) Михановића, оптужбама на рачун
истих за наводну проневеру имовине, деловању Ивана Лупис -Вукића у колонији (на позив ЈНО), историјату ЈНО и потреби обнављања такве једне организације у сврху окупљања свих исељеника, писању листа "Народ" о ЈНО; деловању огранака ЈНО (Балкан-Јобсон и Трст-Монтевидео) и др; сукобу друштава
(Југословенско припомоћно друштво и огранак ЈНО - Станко Враж) у Цалами
(Чиле), о праву на назив ЈНО у имену, ако иста више не постоји, и разним другим питањима која осликавају стање у колонији, почасним конзулатима у Чилеу и сл; захтеву МИП-а за извештајем о ЈНО - да ли је и кад је престала са радом и сл.
Година: 1929, 1931-1933, 1937.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак.
Језик: српски.
Напомена: - Односи се на ЈНО формирану у Првом светском рату.Види Југословенска друштва у АЈ-765- Генерални конзулат КЈ у Буенос Ајресу.
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ЈНО У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
Материјали о оснивању и раду одбора и огранака ЈНО у Јужној Америци по угледу на ЈНО у I светском рату:
- оснивању Привременог одбора ЈНО у Аргентини на иницијативу Посланства КЈ, оснивању Средишњег (Централног) одбора у Аргентини са центром у Буенос Ајресу и раду Одбора; сакупљању прилога за југословенске
ратне заробљенике, оснивању огранака у Аргентини, Уругвају и Парагвају,
пропагандној делатности и сарадњи са листом "Наша слога" и другим југословенским листовима; оснивању и организацији Одбора ЈНО (Централне управе)
на Јужном Пацифику (Сантјаго де Чиле) за Чиле, Перу и Боливију, сарадњи
између два централна одбора за Јужну Америку са извештајима о раду тих одбора; оснивању Фонда народне одбране при Председништву владе КЈ за сакупљање прилога у Аргентини за овај Фонд; односима аргентинског Одбора и
краљевске владе у Лондону; оснивању и организацији Одбора ЈНО за Бразил у
Рио де Женериу и Сао Паолу; ставовима бразилске и аргентинске владе о
страним организацијама; настојањима за синхронизованом акцијом свих Одбора ЈНО на америчком континенту, сарадњи са југословенским друштвима;
деловању "Одбора за помоћ и ослобођење Југославије" у Монтевидеу, статусу
тог Одбора у југословенској колонији у Уругвају, реорганизацији и претварању у Одбор ЈНО - Монтевидео и др. (1941);
- раду Централне управе ЈНО у Сантјагу; раду Средишњег одбора ЈНО
у Аргентини (броју огранака, сакупљању прилога, задацима, сарадњи са другим друштвима и др.); опозицији унутар ЈНО у Аргентини окупљених у
огранку ЈНО - Буенос Ајрес - Центар (Б. Ђукића, К. Вељановића и лист "Нова Југославија- касније организација "Comite pro Yugoslavia-JNO"), сукобу са
Средишњим одбором, њиховом ставу према краљевској влади, односу са
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другим југословенским друштвима, антидржавним елементима у колонији и
др; прогласу ЈНО за Бразил на Дан уједињења (1942);
- пројекту правила Средишњег одбора у Аргентини; сукобу Средишњег
одбора са "Comite pro Yugoslavia-JNO", ставовима одбора ЈНО за Чиле и Бразил о том сукобу; реорганизацији Средишњег одбора ЈНО Аргентини; писмима подршке краљу Петру II и Дражи Михаиловићу; видовданском конгресу
(против-акција Свесловенском конгресу) у Монтевидеу; оснивању "Женског
одбора" ЈНО; програму Б. Ђукића за "Comite pro Yugoslavia-JNO" ("Наша линија" - односу према влади КЈ, рату у Југославији, будућем уређењу Југославије); Југословенском конгресу у Монтевидеу, раду ЈНО у Монтевидеу, питању избора Николе Вилхара за председника ЈНО, његовом спору са краљевском владом, покретању листа "Нова Југославија", писању уругвајске штампе
о Југославији и др (1943); прилозима ЈНО за Југославију и лист "Јадран" и др
(1944-1945).
Година: 1941-1945.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, билтен, позивница,
распис, проглас.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Између ЈНО формиране у I светском рату и ЈНО у II светском рату
нема правог континуитета, осим што се ова друга, по традицији, наслања на
прву, иста им је сврха и задаци.

РЕПАТРИРАЊЕ
4
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РЕПАТРИРАЊЕ
Материјали о: појединачним, спорним случајевима репатрирања (наводне болести подносилаца молбе, неправилности у раду Генералног конзулата
односно Конзуларног одсека Посланства и др); односу КЈ према репатрирању
Југословена мађарске и немачке националности; репатрирању из Бразила и
захтеву да се бивши почасни конзул у Сао Паолу овласти за посао око репатрирања, злоупотребама бившег почасног конзула и његовом односу према генералном конзулу у Сао Паолу; репатрирању из Јужне Америке (извештај исељеничког изасланика), односно самом току, критеријумима за репатрирање,
проблематици; броју пријављених за репатрирање; незапослености југословенских радника у Аргентини због економске кризе, опасности од великог
броја могућих репатрираца и др (извештај исељеничког изасланика); бродским
компанијама које превозе репатрирце, отказивању концесија нашој држави,
броју репатрираних 1933/34. године, обустављању репатрирања због недостатка средстава; злоупотребама при репатрирању из Чилеа и учешћу почасних
конзула и службеника Посланства у томе, репатрирању сликара Рока Матијашића из Чилеа; молби Југословена из Чилеа упућене краљу Александру за репатрирање; предлогу за одликовање бродских капетана који су помогли репатрирање;
- Упутствима МИП-а у вези репатрирања и инструкцијама за повратак
државних службеника и Југословена избеглих због ратних околности у земљу,
1945. године.
Година: 1928-1929, 1931-1934, 1936-1937, 1945.
Врста документа: преписка, распис, извештај, оглас, образац, молба.
Језик: српски, шпански.
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ИСЕЉЕНИЧКО ИЗАСЛАНСТВО У БУЕНОС АЈРЕСУ
И ИСЕЉЕНИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
4
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ИСЕЉЕНИЧКО ИЗАСЛАНСТВО У БУЕНОС АЈРЕСУ И
ДОПИСНИШТВА МИНИСТАРСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ КЈ
Материјали о: смени исељеничког изасланика Јована Марчетића и постављењу Вјекослава Вранчића (1930); предлогу буџета за Исељеничко изасланство за 1931. годину; боравку В. Вранчића у Чилеу због тешког стања југословенских радника и њихових многобројних захтева за репатрирањем; наводним везама В. Вранчића са антидржавним елементима у југословенској колонији у Уругвају и Аргентини, тужбама исељеника на његов рад, смени и
праћењу његовог кретања због наводног састанка са А. Павелићем у Бечу, постављању С. Томасеа на место исељеничког изасланика (1931); В. Тодићу,
бившем новинару и уреднику листа "Правда", његовом деловању у колонији,
постављењу на место кореспондента у Rosario de Santa Fe, а затим и в.д. исељеничког изасланика у Буенос Ајресу, његовом одласку у Београд; деловању
исељеничког изасланства уопште, као институције подређене Посланству, питању његовог смештаја у зграду Посланства, односу В. Тодића према Посланству и Југословенској исељеничкој заштити, као и захтеву за његовом сменом;
постављењу Алије Казазића за в.д. исељеничког изасланика (1933), тужбама
исељеника на његов рад и др (1934); постављењу др Иве Јелавића на место
исељеничког изасланика у Буенос Ајресу (1935), оснивању исељеничке библиотеке у Буенос Ајресу, његовом раду, болести и самоубиству (један примерак
листа "Ново доба"); привременом раду С. Томсеа, предлогу за постављење др
Косте Вељановића за исељеничког изасланика, нападима на Посланство неких
исељеничких листова и др; оставци И. Херциговића на место дописника у Сао
Паолу, премештају В. Тодића, дописника у Рио де Женериу у Сао Паоло, а затим у Исељеничко изасланство у Буенос Ајрес и др (1936); дописницима Министарства за социјалну политику у Монтевидеу - Давиду Докторичу и Rosariu de Santa Fe - Ј. Кастелићу; раду Д. Докторича, исељеничким друштвима у
Монтевидеу, притужбама југословенских друштава на рад дописника, мотивима тог сукоба, почасном конзулату у Монтевидеу и сл; архиви бившег Југословенског потпорног удружења у Сао Паолу и односу исељеничких дописника В. Тодића у Сао Паолу и Мирка Тауссига у Рио де Женериу са руководством тог друштва и др.
Година: 1930-1938.
Врста документа: преписка, извештај, новински чланак.
Језик: српски, словеначки, шпански.
Напомена: У вези Дописништва у Сао Паолу види: АЈ-385-3-25.

4

31

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИСЕЉЕНИЧКА ЗАШТИТА
Материјали о: формирању "Уреда за намештавање" при Посланству КЈ
у Буенос Ајресу, за помоћ при запошљавању исељеника и пружању материјалне помоћи, задацима и резултатима рада Уреда, сарадњи са Југословенима - власницима фирми, организовању ЈИЗ-а, као сталног удружења, по угледу на Уред али са ширим пољем деловања, организацији и задацима истог,
покретању новог листа за Југословене ("Домовина"), социјалној улози исељеничких друштава у Аргентини и др; питању државне субвенције ЈИЗ-а;
статистици југословенских колонија у Аргентини; сарадњи ЈИЗ-а и Исељеничког изасланства у Буенос Ајресу, постављњу В. Тодића за исељиничког

20

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

број
фасцикле

бр.јед.
описа

изасланика; правилима ЈИЗ-а и др. (1932); кредитима добијеним од Министарства социјалне политике и народног здравља КЈ, Тонку Милићу као
председнику ЈИЗ-а, његовом деловању у колонији, односу са послаником И.
Швегелом, разним злоупотребама руководства организације, Привременом
одбору, улози В. Тодића у ЈИЗ-у, реакцији бившег посланика И. Швегела на
оптужбе у вези са радом ЈИЗ-а и последицама укидања једне такве организације за исељенике и др. (1933);
- слому "Banco Comercial del Plata" (на чијем су челу били председник и
секретар ЈИЗ-а), истрази тим поводом, деловању Т. Милића, сарадњи са антидржавним елементима, нападу Хрватског домобрана на Посланство; промени
у руководству ЈИЗ-а после слома Банцо Цомерциал дел Плата, имовини организације и односу са Посланством (1934): редовном раду ЈИЗ-а (месечни и сумарни извештаји о пријавама, запосленим, материјалној помоћи исељеницима
и др) од 1935-1940; смени руководства (В. Сулчић, постављен Н. Дабиновић),
признању ЈИЗ-а од аргентинске државе, статуту ЈИЗ-а (1941) и др.
Година: 1931-1934, 1939-1941.
Врста документа: извештај, преписка, списак, новински чланак, статут.
Језик: српски, шпански.

ДОСИЈЕ ИСЕЉЕНИКА
5
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ДОСИЈЕ ИСЕЉЕНИКА
Досије исељеника:
1. Николе и Михе Михановића, који припадају групи најугледнијих и
најбогатијих исељеника у Аргентини и Јужној Америци: - "Основни акт и Статут задуџбине Николе Михановића за унапређење жупе Доли и села Смоквине
у жупи Лисац, општина Стон, Зетска бановина". Извршилац тестамента Н.
Михановића, Михо Михановић, објединио је две задуџбине, тако да је постоје
два Статута, оверена у Послнаству КЈ у Паризу и у Буенос Ајресу (1931-1932).
2. Душана Тврдореке, издавача листа "Југословен у Бразилији", његовом
јавном раду у Бразилу, подацима о његовом политичком односно антидржавном раду у Југославији, везама са антидржавним елементима у колонији, нападима на Посланство, сукобима са генералним конзулом у Сао Паолу, злоупотребама у раду са исељеницима, деловању у "Југословенском потпорном удружењу", одласку Д. Тврдореке на Конгрес организација ЈНО за Јужну Америку,
оцени рада Д. Тврдореке у југословенксој колонији у Бразилу (Ф. Цвјетише),
оптужбама исељеника на рачун Д. Тврдореке и др.
3. Петра Милосављеивћа, новинара, оснивача листа "Слога", сарадника
листова "Господарство" и "Правда", подацима о његовом школовању и "сумњивој прошлости", нападима на Генерални Конзулат у Б.А. и Посланство, његовом деловању у колонији као један од он типова исељеника -"младих људи
без знања, без воље, без обзира, али са великим претензијама" (пов. бр. 5252
од 21.09.1926.), питању његовог постављења за бродског надзорника и др.
4. Ивана Господнетића (италијански држављанин) из Сплита, односно
случају његове екстрадиције због проневере бонова Државне хипотекарне
банке, после чега је преко Италије дошао у Аргентину: захтеву владе КЈ за
екстрадицију, интервенцији Посланства, хапшењу и пуштању И. Г. због недостатка документације али и због интервенције италијанског послника, поновној интервервенцији наше владе, бекству И. Г. из Аргентине и др. (1931-1932).
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Година: 1927; 1931-1932; 1935-1937; 1939; 1942.
Врста документа: извештај, новински чланак, проглас, преписка, статут, уверење, извод из закона, потерница.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Овде је остављено само неколико досијеа онако како су пронађени у регистратури и допуњени у току сређивања. Већина досијеа, за личности
које су имале одређене функције или су везани за једну одређену тему, уклопљени су у остале класификационе групе.

РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ У ЈУЖНОЈ
АМЕРИЦИ
5
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ИСЕЉЕНИШТВУ
У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: молбама исељеника за запослење у Посланству или некој
исељеничкој служби; захтеву за прилозима за споменик краљу Томиславу у
Загребу, тешком стању исељеника и др; преводу (једног исељеника) југословенског устава на шпански; привредном спору између фирме Север и Комп. из
Љубљане са исељеником који је проневерио њихову робу; пројекту једног исељеника-лекара за изградњу исељеничке болнице у Буенос Ајресу; потраживању југословенских радника у Перуу за заосталим платама и интервенцији Почасног конзулата у Лими поводом тога код перуанских власти; тражењу одштете због смрти члана породице (изазване хапшењем за време револуције у
Боливији); спору потенцијалних наследника око заоставштине Ивана Боначића Сарга; реализацији оставина вансудским поступком; подацима о разним лицима из колоније; поверљивим информацијама које су исељеници упутили
Посланству; проблемима и тужбама југословенских исељеника у Чаку и интервенције посланика у њихову корист; доласку Т. Секеља, дописника Хрватског дневника из Загреба у Буенос Ајрес; одбијању сплитске бискупије да пошаље Н. Павића, као свештеника за Росарио де Санта Фе; молби Љерка Шпилера, виолинисте, упућене Трговачком музеју у Београду; молбама исељеника
за успостављањем конзуларних или било каквих других представника КЈ за
помоћ исељеницима; процедури око решавања оставинских спорова и одштетних затева исељеника, исељеничком новцу који се шаље за Југославију и др.
Година: 1929, 1931-1934, 1936-1937, 1939-1940, 1943.
Врста документа: преписка, извештај, молба, записник.
Језик: српски, шпански, словеначки.
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АНТИJУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА, КОМУНИСТА, ВМРО-А,
ЦРНОГОРСКИХ СЕПАРАТИСТА И ДРУГИХ
АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА, КОМУНИСТА, ВМРО-А, ЦРНОГОРСКИХ СЕПАРАТИСТА И ДРУГИХ
5

34

АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И ВМРО-А - 1928.
Материјали о:
- деловању ВМРО-а и Македонског комитета у КСХС, односно пробугарској пропаганди, писању аргентинских новина о "Педесетогодишњици независности Бугарске" и потреби организовања јаке антипропаганде у вези са
тим;
- атентату у народној скупштини КСХС, представљању тог догађаја у
аргентинској штампи, почетку антидинастичког покрета у колонији, предлогу
мера које треба предузети ради сузбијања антидржавног покрета у колонији
(отварање неких почасних конзулата, акредитовање послника и за Уругвај и
Чиле, јачању пропагандне делатности Посланства и др), упутствима владе за
обавештавање аргентинске штампе о догађајима у Краљевини после скупштинског атентата (састанку СДК у Загребу, С. Радићу, стању у земљи и др),
јачању антидржавног покрета, писању аргентинске штампе о актуелним догађајима у Југославији;
- деловању Марка Фил Вујеве и Хрватског исељеничког дома (ХИД), са
централом у Росариу, пре и после скупштинског атентата: забрани растурања
Вујевиних прогласа (као што је "Колонији исељених Хрвата, Срба и Словенаца у Јужној Америци"), одржавању велике скупштине ХИД-а поводом скупшинског атентата, брошури Вујеве "Мој политички животопис", интервенцијама посланика код аргентинских власти да се покрене судски поступак против Вујеве, антидржавним зборовима ХИД-а у Аргентини, упозорењима исељеника о деловању Вујеве, (са штампаним материјалима
- разни прогласи ХИД-а, неколико примера новина ХИД 6,7,8,13,14,15,16-17,25, аргентинска и уругвајска штампа о Вујеви и ХИД-у.
Година: 1928.
Врста документа: извештај, преписка, распис, депеша, летак, записник, брошура, новински чланак, новине, проглас.
Језик: српски, шпански, француски.

5
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И КОМУНИСТА - 1929.
Материјали о: антидржавној делатности упоште, са нагласком на исељеничке листове чије је писање изразито сепаратистичко, антијугословенско, комунистичко итд; слању новчане помоћи из Јужне Америке у Југославију за ХСС; забрани растурања комунистичких листова (Делавски лист,
Радничке новине - Буенос Ајрес) у Југославији; писању листа "Заједница"
(Росарио де Санта Фе), забрани тог листа, штампању огласа исељеничких
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компанија у том листу и др (један примерак листа из 1928); упрозорењима
исељеника на деловање антидржавних елемената у колонији; упутства почасним конзулатима за визирање пасоша у вези са појачаним деловањем ВМРОа у Југославији, забрани издавања пасоша мађарским грађанима и сл.;
- деловању М. Вујеве и ХИД-а (Росарио де Санта Фе), представкама аргентинској влади о субверзивном деловању овог покрета и молбама за забрану
њиховог деловања, упутствима почасним конзулатима за деловање против антидржавних чиниоца а у складу са југословенским Законом о заштити државе
са списком лица из Росариа које су на удару тог и сличних закона, мерама
предузетим према ХИД-у у складу са тим као и према другим субверзивним
чиниоцима у Аргенитни; деловању чланова ХИД-а у Чилеу;
- комунистичкој пропаганди међу исељеницима; мерама које су предузете код аргентинске владе ради сузбијања антидржавних елемената и разлозима
(политичким и правним) зашто аргентинска влада није адекватно одговорила
на те захтеве;
- деловању "Прекоморског савеза ХСС-а", сарадњом са "Слободном Хрватском" и ХИД-ом; страном (италијанском) финансирању антијугословенске
штампе у Аргентини, пре свега "Слободне Хрватске";
- писању "Слободне Хрватске" Д. Михаљевића, заступању идеја ХСС и
намерама да у Аргентини оснује хрватску републиканску странку, размимоилажењу између уредника "Хрватске слоге" (прелазак Colussija у СХ а Ј. Субашића на продржавну линију), везама СХ са италијанским и немачким листовима у Аргентини, штампању огласа Холандске банке у овим новинама, забрани
уласка и растурања овог листа у Југославији и сл.
Година: 1929.
Врста документа: извештај, распис, преписка, новински чланак, новине, летак.
Језик: српски.
Напомена: Овде се налазе извештаји и преписка (заједно са примерима листова) о исељеничкој односно тзв. "националној" штампи са изразито антидржавним карактером те се иста налази овде а не у групи "Штампа". Ови листови и
организаицје уоквирени су у досијее.
5
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И КОМУНИСТА - 1930.
Материјали о: деловању челника ХСС-а у Европи; друштву "Хрватски соко"(Буенос Ајрес); поруци Владимира Радића хрватским листовима у
Америци; забрани растурања издања "Слободне Хрватске" у Југославији;
пријаве против лица која се баве антидржавном агитацијом у Монтевидеу и
списку лица и друштава из Росариа који раде против интереса државе; забрани издавања виза челницима ХСС-а и другим хрватским емигрантима;
подацима о кретању Бранимира Јелића, хрватског емигранте; деловању М.
Ф. Вујеве и ХИД-а: нападима на угледне Југословене у колонији, интервенцијама посланика код аргентинских власти против Вујеве, његовом хапшењу због фалсификовања докумената, пребацивању преко границе, одласку
у Европу и подношењу меморандума Друштву народа у име 300 хиљада
Хрвата из Јужне Америке, реакцији јужноамеричких Хрвата на то, повратку у Аргенитини и поновном хапшењу и пребацивању преко границе; писању листу "Хрватска мисао" (Montevideo), подацима о његовом издавачу
Матији Репцу, забрани, премештању у Буенос Ајрес и др; протестној скуп-
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штини у Росариу, у организацији Д. Михаљевића, поводом "београдског
процеса"; поновном покретању листа "Слободна Хрватска"; оглашавању у
антидржавним листовима; подацима о Ивану М. Цоллусију, уреднику "Hrvatske sloge" i "Croacie", његовој сарадњи са другим сепаратистима, одласку у
Европу, везама са В. Мачеком и др.; растурању југ. комунистичке пропагандне
штампе у Аргентини и словеначком комунистичком друштву "Ljudski oder".
Година: 1930.
Врста документа: извештај, преписка, летак, брошура, новински чланак, новине.
Језик: српски, шпански.

6
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И КОМУНИСТА - 1931.
Материјали о:
1. Комунистима: комунистичкој пропаганди и раду комунистичких агитатора - Југословена у Уругвају и Аргентини, мерама аргентинске владе против комуниста, комунистичкој партији Аргентине, ставу владе Уругваја према
комунистима, оснивању и раду "Југкомгрупе", мерама за сузбијање комунистичке пропаганде, списковима комуниста у Монтевидеу и сл.; деловању
удружења "Булгаро-македонски просветни клуб" међу исељеницима у Аргентини и др.
2. Хрватским сепаратистима: нападима хрватских сепаратиста и комуниста на почасни конзулат КЈ у Монтевидеу; припремама и акцијама хрватских сепаратиста у Аргентини у вези са евентуалним доласком вођа хрватске емиграције (Крњевић, Кошутић, Јелић), везама хрватских сепаратиста са хрватском
емиграцијом у Европи и интензивирању антијугословенске акције по повратку
М. Вујеве и И. Цоллуссуја из Европе; интервенцијама посланика код аргентинских власти у вези са радом сепаратиста; деловању свештеника Л. Русковића и
"Хрватског католичког друштва" у Буенос Ајресу; поруци Владимира Радића
хрватским листовима у Америци; раду повереника Посланства међу хрватским
сепаратистима; доласку и деловању Бранимира Јелића (из Павелићеве групе) у
Уругвају, покушајима за спречавање његовог уласка у Уругвај а затим и Аргенитну, његовом преласку у Аргентину и раду у сарадњи са вођама хрватских сепаратиста (Вујева, Цоллусси, Ребац), зборовима, лецима, оснивању удружења и
листа "Хрватски домобран", одразу односа европске хрватске емиграције на
стање у Јужној Америци и преласку на екстремнију линију, конгресу "ХД" (са
новинским материјалом о томе), интервенцији сепаратиста код дипломатских
представника у вези осуђених у "загребачком процесу"; плановима "ХД" за пребацивање својих чланова за терористичке акције у Југославију; забрани уласка и
растурања листова "Хрватска мисао" и "Хрватски домобран" у КЈ; доласку С. К.
"Хајдук" у Аргентину и контактима члановима клуба за хрватским сепаратистима и др (један број листа "Хрватски домобран").
Година: 1931.
Врста документа: извештај, преписка, летак, новински чланак, новине, белешка, пасош.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Овде су остављена два досијаи какви су настали у регистратури:
1. Комунисти 2. Акција хрватских сепаратиста
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ И
ЦРНОГОРСКИХ СЕПАРАТИСТА - 1932.
Материјали о: штампању брошуре С. Прибићевића "Београд и политика
према Хрватима и Србима изван Србије" у Аргентини и ширењу његове пропаганде међу исељеницима; растурању листа "Хрватски домобран" у Европи;
сакупљању прилога за породице осуђених у "загребачком процесу" међу исељеницима у Јужној Америци; деловању хрватских сепаратиста у Уругвају сукобу "радићеваца" и присталица "Хрватског домобрана", оснивању хрватских
усташа и хрватских јуришних чета, кретању сумњивих лица, сарадњи хрватских сепаратиста са "македонствујучим" и црногорским сепаратистима, одласку Б. Јелића у Европу; црногорском сепаратистичком покрету у Аргентини,
интензивирању њихове акције доласка дела црногорских емиграната из италијанских логора у Аргентину, оснивању друштва "За права и слободу Црне Горе и народа црногорског" (1930) у Буенос Ајресу, листу "Ловћен", сарадњи са
хрватским сепаратистима, утицају црногорских сепаратиста на црногорске
исељенике у Аргентини и сл; претплатницима листа "Грич" (Беч) у Ј. Америци; плебисциту за хрватску независност међу исељеницима у Северној и Јужној Америци, раду "Хрватског домобрана" и ширењу њихове мреже по Аргентини, целокупној антидржавној делатности у Ј. Америци, стању у југословенским колонијама и раду Посланства међу исељеницима и др. (извештај И.
Швегела, бившег посланика); деловању хрватских сепаратиста међу југословенским радницима у колонији Сан Хуан; припремама хрватских сепаратиста
за терористичке акције у Југославији; деловању свештеника Л. Русковића у
Аргентини и др.
Година: 1932.
Врста документа: извештај, брошура, летак, новински чланак, записник, распис, преписка.
Језик: српски.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И КОМУНИСТА - 1933.
Материјали о: сумњивим лицима на територији Аргентине и подацима о
лицима која се враћају у Југославију; конфидентима Посланства међу хрватским сепаратистима; развоју хрватског сепаратистичког покрета у Аргентини,
Хрватском домобрану, ширењу те организације на земље у окружењу, променама у руководству и сл.; плебисциту за хрватску независност и резолуцији
("меморандуму хрватског плебисцита") донетог на збору ХД-а у Буенос Ајресу; истрага о словеначком прокомунистичком друштву "Ljudski oder"; мерама
Посланства код аргентинске владе у вези са активностима сепаратиста; покретању новина "Хрватски сељачки покрет" у Росариу; припремама хрватске
емиграције за терористичке акције у Југославији; резолуцији југословенских
радника-комуниста у Уругвају против југословенске владе; акцији хрватских
сепаратиста у Уругвају, оснивању "јуришних чета" и сл.; врбовању југословенских радника у Ј. Америци за одлазак у Русију; нападу хрватских сепаратиста на почасни конзулат КЈ у Монтевидеу и др.
Година: 1933.
Врста документа: распис, преписка, новински чланак, извештај, меморандум.
Језик: српски, шпански.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА - 1934.
Материјали о: растурању брошуре "Тајне емигрантских злочинаца - исповест Јелке Погорелец" међу исељеницима; деловању католичких свештеника, посебно Ј. Каталинића, међу исељеницима; жалби Посланства против писања "Хрватског домобрана" и деловању аргентинске владе по том питању,
писању аргентинске штампе о томе и сл; одржавању Еухаристичког сабора у
Буенос Ајресу и деловању сепаратиста у вези са тим; намери једног броја "домобранаца" да се из Бразила пребаци у Мађарску у циљу даљиих припрема за
терористичке акције (са списком лица), боравку Петра Радића у Бразилу, акцијама "домобранаца", деловању "Одбора за сузбијање антидржавне делатности" (Д. Тврдорека) и сукобу Радића са "домобранцима" у Бразилу и Аргентини; антидржавној пропаганди у Чилеу, сукобима са пројугословенским исељеницима и одразу тога у чилеанској штампи; разним акцијама Хрватског домобрана, писању истоимених новина (са два броја новина) и финансирању истих
од стране италијанске амбасаде у Аргентини и сл.; упутствима МИП-а КЈ за
сузбијање антидржавне пропаганде, поготово након убиства краља Александра и др.
Година: 1934.
Врста документа: распис, списак, новински чланак, летак, новине.
Језик: српски, шпански.

6
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА - 1935.
Материјали о: преписци вођа хрватске сепаратистичке организације
пронађене у берлинској архиви А. Павелића; доласку надбискупа Шарића на
Еухарситички конгрес у Буенос Ајрес, понашању за време давања помена краљу Александра, боравку у колонији и сарадњи са Хрватским домобраном; подацима о З. Фрајсману, Павелићевом делегату у Јужној Америци; деловању
Хрватског домобрана после убиства краља, променама у руководству и сл.;
активностима македонских исељеника; писању Хрватског домобрана о истрази поводом убиства краља (са једним бројем новина); протестном телеграму
ХД-а упућеном француском министру правде због "необјективности" француских судова у марсељском процесу и сл.
Година: 1935.
Врста документа: извештај, новински чланак, новине, преписка.
Језик: српски, шпански.

6
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И ВМРО-А - 1936.
Материјали о: Анти Валенти, једном од вођа "Хрватског домобрана"; ревији Ј. Кастелића "Духовно живљење" и политичким ставовима Словенаца у
Аргентини; међусобним оптужбама у соколском друштву за антидржавно деловање, држању бившег посланика А. Мишетића према хрватским сепаратистима и сл; подацима о К. Шислер, оптуженој за умешаност у убиство краља
Александра и њеном боравку у Јужној Америци; акцијама "Хрватског домобрана" у Аргентини и Уругвају; наводној намери А. Павелића да центар свог
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деловања премести у Ј. Америку и вестима о наводном доласку А. Павелића у
Аргентину; деловању македонских сепаратиста; оснивању "хрватског сата" на
аргентинском радију; финансирању усташких акција у Европи из Јужне Америке и др.
Година: 1936.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, шпански.

7
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА,
ВМРО-А, КОМУНИСТА И ДРУГИХ - 1937.
Материјали о: Југословенима ухапшеним због провокација за време прводецембарске прославе у Аргентини; писму Националсосијалистичке партије
немачке упућеном Хрватском Домобрану; деловању Хрватског домобрана,
"хрватског радија" у Аргентини и Уругвају, новинама, сукобима "домобранаца" и припадника бивше ХСС, борби против антидржавних елемената; списку
лица претплаћених на лист "НДХ" (САД); мађарској, антијугословенској пропаганди у Бразилу; реорганизацији усташке организације; забрани уласка и
растурања разних издања "Хрватског домобрана" и листа "Хрватска борба" у
КЈ; комунистичкој организацији у Југославији и саставу ЦККПЈ; протестима
посланика упућених аргентинској влади због посете члана аргентинског сената ХД-у и због посете чланова те организације аргентинском министру пољопривреде; деловању свештеника Л. Русковића међу хрватским екстремистима
и улози католичког клера у Аргентини; ХРСС у Аргентини и раду П. Радића;
одјеку споразума В. Мачека са српском Удруженом опозицијом, међу хрватским екстремистима и прогласу ХД-а поводом тога; интервенцији посланика
код аргентинског министра спољних послова због глорификације убиства краља у "Хрватском домобрану"; оживљавању усташке организације у Ј. Америци, оснивању тзв. "кумпанија" за војно обучавање усташа у Сао Паолу; сарадњи ВМРО, комуниста и хрватских екстремиста у Ј. Америци; посети "домобранаца" уругвајском председнику Терри и др.
Година: 1937.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, шпански.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА -1938.
Материјали о: обавештењу о наводним припремама у Аргентини за долазак А. Павелића и новим усташким акцијама; подацима о сумњивим лицима
у колонији (Стево Козодеровић) и сл; организацији ХРСС у Аргентини, њеном
вођству и др.; подацима о разним сумњивим лицима и др.
Година: 1938.
Врста документа: извештај, преписка, распис.
Језик: српски, шпански.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА - 1939.
Материјали о: сукобима унутар вођства Хрватског домобрана у Аргентини, искључењу неких чланова због финансијских проневера и наводних веза
са Посланством КЈ; акцијама Хрватског домобрана у САД; улози фра Блажа
Штефанића међу хрватским сепаратистима и његовој "мисионарској" улози,
захтеву за сменом С. Русковића; одржавњу главне скупштине ХД-а са које је
послат телеграм В. Мачеку у "име 200 хиљада Хрвата" из Ј. Америке; намери
Б. Јелића да допутује у Аргентину из САД-а; деловању Хрватске католичке заједнице (ХКЗ) у Буенос Ајресу; бугарској ревизионистичкој пропаганди и "Савезу јужноамеричких бугарских емиграната отац Пајсиј"; подацима о кретању
А. Артуковића; распаду Хрватског домобрана поводом објаве декрета аргентинске владе о забрани страних политичких друштава, тешкој финансијској
ситуацији те организације, претапању, једним делом, у ХКЗ, оснивању новог,
културно-спортског друштва "La defensa del hogar Croata", промени у руководству, упутствима вођа хрватске екстремне емиграције у вези са аргентинским
декретом и сл; раду ХКЗ у Монтевидеу и др.
Година: 1939.
Врста документа: извештај, преписка, распис, проглас.
Језик: српски, шпански.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ
СЕПАРАТИСТА - 1940.
Материјали о: путовању надвојводе Отона у Америку и пропаганди у
корист Хабзбурговаца; припремама усташа за атентат на В. Мачека и сл; сукобима А. Валенте са руководством новоствореног друштва "La defensa del hogar
Croata"; стању листа "Хрватски домобран"; оснивању новг листа "Хрватска
ријеч" (А. Валента); одласку Р. Краља у Југославију; односу хрватских екстремиста према догађајима у Југославији (хапшење М. Будака, протесту В. Мачеку поводом тога и сл); опадању интересовања за усташки покрет у унутрашњости Аргентине; писању ХД о деловању југословенске владе услед ратне
опасности, претњама В. Мачеку атентатом, престанку рада листа услед финансијских тешкоћа и сл; судбини М. Ф. Вујеве; "домобранцима" у Росарију; покретању новог листа М. Репца "Пресенте"; деловању друштва "La defensa del
hogar Croata ", списку чланова главног одбора, улози фра Б. Штефанића у раду
тог друштва и др.
Година: 1940.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
Језик: српски, шпански.
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АНТИЈУГОСЛОВЕНСКА ДЕЛАТНОСТ ХРВАТСКИХ СЕПАРАТИСТА
И КОМУНИСТА У II СВЕТСКОМ РАТУ
Материјали о: раду делегата ХСС-а за Јужну Америку; комунистичкој
пропаганди у Аргентини; прогласу "Хрватског домобрана"у Чилеу и сл.
(1941);
- мерама предострожности у вези са доласком краља Петра II у САД; раду хрватских сепаратиста у Уругвају и мерама да се забрани њихов рад, пре
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свега бивиших огранака "Хрватског домобрана", раду "Хрватске католичке заједнице" (Монтевидео), прогласу "Хрватског народног одбора", промени политичког курса једног дела хрватских удружења и приближавању ХСС-у, прекиду дипломатских односа Уругваја са силама Осовине; кретању З. Фрајсмана
и А. Валенте; проусташком писању "Аргентинских новина" (Ј. Шубашић); политичкој оријентацији већине хрватских исељеника у у Јужној Америци; хрватским екстремистима запосленим код британских компанија и др. (1942);
- писању Хрватског домобрана о В. Вранчићу, бившем исељеничком
изасланику и секретару у Павелићевој влади; антијугословенској пропаганди у
Бразилу грчког почасног конзула; прикупљању прилога Павелићевих присталица "за жртве четничких и партизанских злочина"; деловању хрватксих сепаратиста у Уругвају; деловању црногорских сепаратиста односно "Централног
комитета за самосталност Црне Горе"; реакцијама хрватских сепаратиста на
немачко-усташку окупацију Далмације и Истре; антијугословенским, хрватским организацијама у Монтевидеу ("Хрватски домобран","Хрватска борба
радника и сељака", "Хрватски републикански одбор") са списком "домобранаца" у Монтевидеу; сукобима у друштву "Comite pro Yugoslavia - JNO), комунистичкој пропаганди у Аргентини, (аргентинској) забрани листова "Слободна
Југославија", "Хрватски домобран", "Аргентинске новине" и др; пропаганди
против генерала Д. Михаиловића и др. (1943);
- финансирању хрвтских сепаратиста у Аргентини из Загреба и др(1944).
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, списак, новине, новински чланак,
проглас.
Језик: српски, шпански, енглески, немачки.
Напомена: О "Аргентинским новинама" и Јосифу Субашићу види АЈ-38515-73, досије Ј. Субашић.

СУМЊИВА ЛИЦА
7
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ПОДАЦИ О СУМЊИВИМ ЛИЦИМА
Подаци о: тзв."сумњивим лицима", односно лицима који су умешани у
неко антидржавно деловње или су кривично гоњени; подаци о политичким
ставовима особа која намеравају да се врате у Југославију, лицима којима треба ускратити визу, право на репатрирање и сл; повереницма Посланства, односно лицима која нуде своје повереничке услуге Посланству или неки други посао у Посланству и сл.
Година: 1930-1937, 1942.
Врста документа: извештај, преписка, распис.
Напомена: Ова јединица описа односно подгрупа на неки начин само допуњава оно што се већ налази у подгрупи "Антидржавна делатност" или даје
уопште политички и морални профил неких исељеника.

30
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ЈУГОСЛАВИЈА
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА
8

49

СТАЊЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ
Материјали о спољној и унутрашњој политици Краљевине Југославије:
тужби председника Министарског савета против Марије Радић (1928);
- шестојануарској диктатури, односно прокламацији краља Александра
I, распуштању скупштине, саставу нове владе П. Живковића и сл, одјеку најновијих догађаја у аргентинској штампи и коментарима Лојда Џорџа; програму рада нове владе; реакцијама исељеништва на промену назива државе - Југославија; Пакту пријатељства КЈ и Грчке; бугарској, антијугословенској пропаганди, југословенским "избеглицама" у Бугарској, "македонствујућим" и др
(1929);
- међународним уговорима и конвенцијама КЈ 1929. године (1930);
- дипломатској активности КЈ; новом уставу КЈ; унутрашњој безбедности КЈ и др (1931);
- оставци владе и новој влади В. Маринковића (1932);
- италијанској пропаганди против Југославије у Аргентини, писању листа "Mattino di Italia", пропагандном материјалу МИП-а за деловање против
такве кампање и сл.; писању јеврејских новина о пријему немачко-јеврејских
избеглица у Југославији и др (1933);
- извештавњу агенције "Хавас" (Бразил) о "сарајевкој афери" и инциденту у скупштини и др (1934);
- санкцијама Друштва народа према Италији у светлу југословенских
привредних прилика; унутрашњо-политичкој ситуацији у Југославији и др
(1935);
- скупштинским дебатама; изборима за народну скупштину и сенат; петролејском споразуму са Румунијом; укидању финансијских санкција КЈ према Италији и југословенско-италијанком трговинском уговору; реконструкцији владе; посети кнеза Павла В. Британији (аргентинска штампа) и британског
краља Југославији и др (1936);
- спољној политици КЈ 1937. године: питању закључења конкордата са
Ватиканом; проблемима око акредитације југословенског посланика у Риму
односно признања италијанске анексије Абисиније, ставу Аргентине према томе и сл; бугараско-југословенском пакту пријатељаства, посети чехословачког
председника Бенеша и турске делегације Југославији; италијанско-југословенском политичко-економском споразуму и реакцији аргентинске штампе на то;
говору председника владе М. Стојадиновића пред Одбором за Конкордат; посети М. Стојадиновића Француској; италијанској политици према усташама у
Италији, односно неиспуњавању обавеза према Југославији;
- унутрашњо-политичкој ситуацији у Југославији 1937. године: деловању агената Коминтерне у Југославији; споразуму између Удружене опозиције
и СДК и др;
- ставу југословенске владе према јеврејским избеглицама; Стојадиновићевој посети Немачкој; југословенско-бугарксим односима; посети турске високе делегације Београду; долазак Х. Феличија из Чилеа на дужност папског
нунција у Београду; посети председника владе Италији; реконструкцијама
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владе; распуштању скупштине и расписивању избора; немачкој и мађарској
мањини у КЈ и југословенској у Немачкој и Мађарској;
- одлукама Сталног савета Балканског споразума у Букурешту; југословенско-италијанским односима и односима КЈ са осталим суседима; посетама
М. Стојадиновића Италији и Немачкој; припремама усташке организације за
атентат на В. Мачека; признању владе генерала Франка; српско-хрватском
споразуму и одјеку у аргентинској штампи и међу југословенским исељеницима; нератификовању Конкордата и скидању тог питања са дневног реда
(1938);
- састанку земаља Балканског споразума у Београду; плановима за атентат на Мусолинија и тражењу помоћи од југословенског Посланства у Аргентини; декларацији југословенске владе поводом италијанско-грчког сукоба и
протесту против бомбардовања Битоља; посети мађарског министра иностраних послова Београду и југословенско-мађарским односима и др (1939-1940).
Година: 1928-1940.
Врста документа: извештај, преписка, програм рада, споразум, списак,
експозе.
Језик: српски, француски, шпански.
Напомена: Обавештења о стању у земљи 1928. године у вези са скупштинским атентатом и последицама налазе су у АЈ-385-5-34 (Антдржавна
делатност).
8
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МАРСЕЉСКИ АТЕНТАТ
Материјали о: атентату на краља Александра I, саучешчу и декрету аргентинске владе, делегацији на сахрани; државној жалости; сахрани; изјавама
саучешћа дипломатског кора у Аргентини, југословенских исељеника и исељеничких организација, почасних конзула КЈ у Јужној Америци и других;
- одржавању помена у колонији поводом смрти краља, парастоса и годишњица смрти; одјеку атентата у јужноамеричкој штампи;
- меморандуму коју је влада КЈ упутила Друштву народа поводом атентата;
- елаборатима о Мађарској као центру терористичке акције и званичним
документима о терористима.
Година: 1934-1938, 1941, 1944.
Врста документа: преписка, извештај, декрет, елаборат.
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ВОЈНА ПИТАЊА - ДО 1941. ГОДИНЕ.
Материјали о: испуњавању војних обавеза исељеника са југословенским
или двојним држављанством и предлогу да се проблем реши по угледу на
француско-аргентински споразум о војсци; подацима о војним обвезницима,
углавном резервних официра, на територији надлежности Посланства; олакшицама у погледу испуњења војних обавеза исељеника; законским одредбама
о устројству војске и морнарице и изменама тог закона; војним бегунцима;
војним подацима о особљу Посланства и др.
Година: 1928, 1931-1934, 1939-1941.
Врста документа: распис, преписка, извештај.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ БРОДОВИ - ПРЕ II СВЕТСКОГ РАТА
Материјали о: регистрацији бродова у јужноамеричким лукама; питању
издавања уверења морнарима о добром владању, дезертерима и сл; постављању бродских исељеничких надзорника; противзаконитом запошљавању страних држављана - машиниста на југословенским бродовима; тужбама бродских
капетана против бродовласника; инцидентима у лукама; изменама у организацији поморске контроле Лондонског комитета за немешање у Шпански грађански рат; Нионском споразуму о сузбијању пиратерије; недисциплини на југословенским бродовима и др.
Година: 1931-1934, 1937, 1940.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, записник, карта.
Језик: српски, француски, шпански.

ЈУГОСЛАВИЈА У II СВЕТСКОМ РАТУ
9
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КРАЉ И КРАЉЕВСКА ВЛАДА У ИЗБЕГЛИШТВУ
Материјали о: изласку краља и владе из земље и наставку рата; заступању југословенских интереса у Немачкој и Италији; протестима владе против
стварања НДХ, понашању италијанских и немачких окупационих власти,
анексије Словеније, успостављања хрватске монархије и сл. протести везани
за догађаје у Југославији упућене светској јавности; објави рата Мађарској и
Бугарској; аудијенцији југословенског посланика код папе и односу Ватикана
према НДХ; изјаве председника и министара југословенске владе упућених
светској јавности и југословенским народима; говорима краља Петра II о борби југословенских народа у рату, при посети југословенској морнарици и др;
упутства владе Посланству за презентацију догађаја у Југославији; саставу и
реконструкцијама владе Д. Симовића и др (1941);
- саставу владе С. Јовановића; споразуму између Југославије и Грчке о
стварању Балканске уније; боравку краља и министра иностраних послова у
САД; протестима владе против одлука мађарске владе у погледу Барање и
Бачке; заједничкој декларацији савезничких држава о кажњавању злочина Немаца и њихових савезника; прекиду дипломатских односа са Јапаном; постављању делегата при де Головом Француском националном комитету; заштити
југословенских интереса у Француској; признавању независности Сирије и
Либана; протесту против поступака бугарских окупационих власти у Југославији и др (1942);
- територијалним захтевима КЈ према Италији; отварању Југословенског
дома у Лондону; посети министра Г. Аранђеловића Аргентини и Уругвају; декларацији југословенске владе о ратиним циљевима и унутрашњој политици
након завршетка рата; влади М. Трифуновића, формирању владе Б. Пурића (са
коментарима у арг. штампи), задацима и реконструкцијама те владе; изјави
владе поводом формирања АВНОЈ-а; судбини југословенских дипломата у
Немачкој, интернирању, интервенцијама код аргентинске владе за посредовање код немачке владе, судбини југословенског посланика у Ватикану и др
(1943);
- предаји забораву дела почињених у "каирској афери"; венчању краља
Петра II; одговору посланика КЈ у САД, К. Фотића на оптужбе "Њујорк Тајмса"; саставу владе И. Шубашића; споразуму Тито-Шубашић; изјавама краља Петра II на лондонском радију; укидању Врховне војне команде; односу
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југословенске владе према УННРИ; заступању југословенских интереса у
Финској и др.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, декрет, споразум.
Језик: српски, шпански, енглески.

9
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СТАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ - 1941-1944
Материјали о: приступању Југославије Тројном пакту, пучу 25. марта и
дипломатским активностима нове владе; терору окупационих власти у Југославији; упућивању Словенаца у Србију; стању у Хрватској и Словенији; страдању Срба у НДХ; преговорима Италије и НДХ; католичкој цркви, пре свега у
Словенији (фран);
осуди зверстава југословенских окупатора у бразилској јавности; војној
ситуацији у Југославији и борби снага Д. Михаиловића против окупатора (Рут
Мичел); привредним приликама по сведочанствима јеврејских избеглица у
Аргентини; усташком терору; пропаганди против Михаиловића у Аргентини,
одјеку вести прокомунистичких медија из Европе у Америци; борбама четника и партизана; де Головој подршци Д. Михаиловићу; ноти југословенске владе савезницима о зверствима Немаца над становништвом; стању Јевреја у Југославији; страдању заробљеника у логору Јасеновац; политичким и економским приликама у Србији; партизанској пропаганди; партизанским злочинима
над четницима; албанским и бугарским злочинима и другим извештајима о
стању у Југославији под окупацијом; стању у Југославији после ослобођења
Београда (С. Гавриловић) и др.
Година: 1941-1944.
Врста документа: распис, извештај, коминике, преписка.
Језик: српски, енглески, шпански, француски.
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РЕАКЦИЈЕ ИСЕЉЕНИКА И ЈУЖНОАМЕРИЧКЕ ЈАВНОСТИ
НА ДОГАЂАЈЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
Материјали о: реакцијама исељеника и јужноамеричке јавности на догађаје у Југославији: честитке краљу Петру II поводом преузимања власти 27.
марта, подршци новој влади; изјаве оданости после напада на Југославију,
зборовима подршке, организовању друштава за помоћ угроженом становништву и сл.; писању јужноамеричке и исељеничке штампе о актуелним догађајима, држању антидржавних елемената, организовању ЈНО на територији целе
Јужне Америке и др.
- прославе и честитке поводом ослобођења Београда (1944).
Година: 1941, 1943-1944.
Врста документа: извештај, преписка, проглас, новински чланак, летак.
Језик: српски, енглески, шпански, француски, словеначки.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ БРОДОВИ - 1941-1944
Материјали о: реквирирању југословенских трговачких бродова и стављању у службу југословенске ратне морнарице; дисциплини на бродовима;
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списковима посаде бродова; подацима о члановима посада; америчким и британским уредбама о кретању бродова и спречавању саботажа на бродовима;
југословенским бродовима у буеносајреској луци; односу уругвајских власти
према југословенским бродовима и признавању права "нератујуће странке";
устројству Генералне дирекције бродарства и сл.
Година: 1941-1944.
Врста документа: преписка, извештај, формулар, списак, распис, уредба.
Језик: српски, шпански, енглески.
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ВОЈНА ПИТАЊА - 1941-1945
Материјали о: пријавама југословенских војних обвезника и добровољаца из Аргентине, Парагваја и Уругваја Посланству у Буенос Ајресу; лекарским
прегледима; принадлежностима официра и војних обвезника; разним молбама
војних обвезника на породични додатак и сл.; инструкцијама владе за рад на
прикупљању војних обвезника и добровољаца; доласку војног делегата југословенске владе за Јужну Америку, раду Војне делегације за Јужну Америку,
прикупљању и слању војних обвезника за Јужну Африку, проблемима око
транспорта, визама за Јужноафричку Унију, финансијским проблемима око
издржавања прикупљених војника, жалбама на рад шефа Војне мисије; реакцијама исељеника на мобилизацију и политичке догађаје у Југославији; утицају антидржавне пропаганде на неодазивање на војну обавезу; одбијању извесног броја исељеника у Уругвају да ступе у југословенску војску; молбама за
пријем у савезничку војску; одласку једног дела војних обвезника и добровољаца у Јужноафричку Унију; прекиду сакупљања, односно престанку рада
Војне делегације, одласку шефа Војне мисије у Каиро; санкцијама према војним бегунцима и сл.
- спискови војних обвезника и добровољаца пријављених Посланству и
Војној делегацији у Буенос Ајресу и Посланству у Чилеу од 1941. до 1943. године.
- досије: Никола Вилхар, председник ЈНО - Монтевидео и уредник "Нове Југославије": целокупна процедура везана за испитивање његове "неспособности" за војну службу, лекарским прегледима, проглашењу за војног бегунца,
учешћу у раду ЈНО и сл.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, пријава, списак, извештај, уредба, молба, новине.
Језик: српски, шпански, енглески, француски.
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: доласку југословенских избеглица, углавном Јевреја, из
Италије преко Парагваја и Уругваја у Аргентину; доласку врховног рабина Југославије Исака Алкалаја, у Аргентину; формирању Комитета за помоћ избеглицама; тешкоћама у добијању улазних виза за јужноамеричке државе; ставу
јужноамеричких држава, пре свега Аргентине и Уругваја према јеврејским избеглицама; списковима избеглица; повратку јеврејских избеглица у Југославију крајем 1944. године;
- досије: Рафаел Узиел, главни посредник за пребацивање Јевреја из
Европе у Јужну Америку: оптужбе на његов рачун због наводних финансиј-
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ских махинација и искоришћавања јеврејских избеглица и сарадње са италијанским властима, учешћу у раду са југословенским делегатом за Црвени крст,
Б. Стојановићем и други подаци о његовом раду.
Година: 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, записник, списак.
Језик: српски, енглески, шпански.
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ПОМОЋ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА И ЈУГОСЛАВИЈИ
Материјали о: организовању слања помоћи за југословенске ратне заробљенике у Немачкој, Италији и Норвешкој; улози југословенских друштава у
сакупљању прилога; стварању југословенских друштава чија је улога била
прикупљање прилога за ратне заробљенике (ЈНО, Српски црвени крст - Puerto
de la Plata, Одбор југословенских госпођа и сл); немогућности за стварање Мешовитог одбора Црвеног крста у Аргентини, аргентинском Црвеном крсту;
упутствима за прикупљање и слање пакета и извештајима о сакупљеним прилозима и послатим пакетима из Аргентине; садржају послатих пакета; процедури за слање пакета; Делегацији Црвеног крста КЈ и наименовању Б. Стојановића за делегата у Буенос Ајресу; престанку рада Делегације и преузимању
њених ингеренција од стране Посланства, одласку Б. Стојановића на дужност
генералног конзула у Кејптауну; стању ратних заробљеника; сакупљању помоћи за цивилно становништво у Југославији;
- питању намештења др Николе Павелића, избеглог из Хрватске, при Делегацији Црвеног крста у Буенос Ајресу.
Година: 1941-1945.
Врста документа: преписка, списак, извештај, обрачун.
Језик: српски, француски, шпански,
Напомена: Види ЈНО - АЈ-385-3-28.

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ
11
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ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ
Материјали о: прогласима посланика поводом државних празника; службама у цркавма, пријемима у Посланству; честиткама (почасних конзула, дипломатског кора и исељеника) поводом Дана уједињења, краљевог рођендана,
Видовдана и др; прославама државних празника у колонији (са редовним годишњим извештајима) и писању штампе о томе; програму прослава и пропратном материјалу са истих (плакати, новине и сл); увођењу 6. септембра,
као државног празника и упутства МИП-а о обележавању државних празника,
посебно за обележавање 25-годишњице Уједињења; обележавању државних
празника - рођендана у Лондону (1941-1944); честиткама поводом краљеве веридбе и женидбе, честиткама осталима члановима краљевске породица за рођендане и сл.
Година: 1928-1929, 1931-1944, с.а.
Врста документа: проглас, извештај, преписка, распис, програм, плакат, новински чланак, новине.
Језик: српски, шпански.
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Напомена: Инциденти на прославама државних празника у колонији, налазе
се у групи Антидржавна делатност - АЈ-385-34-47

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ
РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА
12
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА - 1928-1945.
Материјали о: петицији Балканског комитета из Лондона упућену Друштву народа; заседању Мале антанте, подношењу кандидатуре Југославије
за Савет Друштва народа и питању учешћа Аргентине у Друштву народа; архиви бившег аустроугарског посланства у Буенос Ајресу; питању немачких и
источних репарација и др (1929); боравку италијанског антифашисте Лабриоле у Буенос Ајресу и његовим ставовима о италијанским претензијама на
Далмацију; мађарској пропаганди у Аргентини (легитимисти) у корист Хабзбурговаца; доласку наследника аустроугарског и немачког престола у Аргентину; унутрашњој и спољној политици СССР-а и др (1930); атентату на
француског председника Доумера (1932); италијанској ревизионистичкој политици, посебно у односу на КЈ; поверљивим инструкцијама немачке владе
за деловање нем. агената у иностранству, посебно у Аргентини; међусобној
сарадњи земаља Мале Антанте; мађарском посланику (A. de Wodianer), као
симпатизеру фашистичког режима; деловању бившег мађарског посланика
Е. Нелкија и сл (1933); доласку италијанског посланика из Софије за Аргентину (1935); реаговању Мале антанте, посебно Југославије, на увођење опште војне обавезе у Аустрији; ставу Аргентине и осталих јужноамеричких
држава на укидање санкција Италији и признање анексије Етиопије; питању
реформи Друштва народа и гледишту Француске на то; заседању Скупштине
Друштва народа; односу ревизионистичких сила према земљама Мале антанте, посебно Италије према Југославији, према писању аргентинске штампе;
посети британског краља Средоземљу и политици В. Британије према Италији; француском гледишту на спољну политику В. Британије; британској
ноти за закључење "новог" Локарна; реакцијама на немачко иступање из
свих речних комисија и питању Дунава; ставу земаља Мале Антанте о
Шпанском грађанском рату и др (1936): француско-енглеској декларацији и
њиховом односу према Белгији; састанку Мале Антанте у Синаји и ставовима према актуелним међународним проблемима; ставовима италијанског амбасадора у Аргентини о међународним политичким приликама, посебно о
односу Италије и КЈ; ставовима амбасадора В. Британије у Аргентини према
Немачкој, Малој антанти и Југославији; гласилу аргентинског одела Сверуске фашистичке партије; мађарској ревизионистичкој пропаганди у Бразилу;
одлукама Лондонског комитета за немешање у Шпански грађански рат; конгресу национал-социјалиста у Берлину; одлукама XVIII скупштине Друштва
народа и др (1937); Париском споразуму о сузбијању пиратерије у Средоземном мору; иступању Италије из Друштва народа; посети Хитлера Аустрији и
питању Аншлуса; споразуму Мађарске и Мале Антанте; питању судетских
Немаца и чехословачко-немачким односима; посети Хитлера Риму; одлукама Мале Антанте на састанцима на Бледу, Синаји и Анкари; споразуму земаља Балканског споразума и Бугарске; одласку Ванче Михајлова из Турске за
Пољску (1938); немчко-пољским односима; посети Г. Ћана Будимпешти и
грофа Чакија Берлину; престанку рада Комитета за немешање у Шпански
грађански рат; обустављању одласка бугарских емиграната за Аргентину;
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ставу САД према европском сукобу и измени закона о неутралности; доласку
југословенске делегације на Поштански конгрес у Б.А. (1939); држању САД
према совјетско-финском сукобу; италијанској политици према Француској и
В.Британији (према књизи "Шта хоће Италија", А. Гајдеа); турској спољној политици и др (1940); путу надвојводе Феликса Хабзбуршког по Јужној Америци;
прекиду дипломатских односа између Финске и Норвешке, Јапана и Пољске,
Грчке и Бугарске и др. (1941); стању у Грчкој; међународној декларацији о третману према имовини на окупираним територијама; деловању "Слободних Италијана", "Слободне Мађарске", "Слободне Румуније", Украјинском комитету и
других сличних организација у Аргентини и Уругвају; поруци генерала де Гола
Алжирском комитету (1942-1943); ослобођењу Париза и Белгије и прославама
тим поводом (1944); политици шпанске владе (1945).
Година: 1928-1933, 1935-1945.
Врста документа: распис, преписка, извештај, новински чланак, декрет, билтен, новине.
Језик: српски, шпански, француски, немачки.
Напомена: Питања спољне политике, осим у изузетним случајевима, јужноамеричких држава налазе се у АЈ-385-1-1-16 и питања везана за спољну политику КЈ у АЈ-385-8-49 и АЈ-385-9-53.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-А КЈ
12
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1931.
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: август и септетмбар 1931. године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1932. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за месеце: јун и
август 1932.године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1934/35. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: новембар 1934.
и јануар-април, јуни 1935. године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1937. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: јул и август
1937. године.
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Врста документа: извештај.
Језик: српски.

13
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1938. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: април-децембар 1938. године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

13
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МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1939. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: јануар-јули, и
септембар-децембар 1939. године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

13

68

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ МИП-а КЈ ЗА 1940. годину
Месечни извештаји МИП-а о међународној ситуацији за: јануар-април и
јул-август 1940. године.
Врста документа: извештај.
Језик: српски.

ПРОТОКОЛ И ОДЛИКОВАЊА
РАЗНИ ПРОТОКОЛАРНИ МАТЕРИЈАЛИ
14
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РАЗНИ ПРОТОКОЛАРНИ МАТЕРИЈАЛИ
- преписка о сменама дипломатско-конзуларних представника у Аргентини и осталим јужноамеричким државама;
- изјаве саучешћа поводом смрти садашњих и бивших државника; честитке поводом обележавања државних празника Аргентине и страних земаља;
- расписи, декрети и други материјали МИП-а Аргентине и Уругваја о:
промени дипломатског церемонијала, истицању страних застава, порезу дипломатских мисија и личности, дипломатском и конзуларном кору Аргентине,
аутомобилима страних мисија; дипломатским пасошима; организацији аргентинског МИП-а, смрти државника и обележавању годишњица; државној химни Аргентине;
- расписи МИП-а КЈ и издавању дипломатских и службених и дипломатских пасоша; униформама југословенских дипломатских мисија и др;
- сакупљању прилога за подизање споменика краљу Александру I; прослави међународног студентског дана у Аргентини и Уругвају и др.
Година: 1928, 1931-1938, 1940-1945.

Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буeнос Ајрес
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Врста документа: декрет, преписка, брошура, програм, позивница, распис,
фотографија, извештај.
Језик: шпански, српски, француски.

ОДЛИКОВАЊА
14
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ОДЛИКОВАЊА
Материјали о предлозима за одликовање и додели одликовања посланицима и саветницима Посланства КЈ у Буенос Ајресу, почасним конзулима КЈ у
Јужној Америци, истакнутим исељеницима, аргентинским почасним конзулима у Југославији, члановима дипломатског кора у Аргентини, јужноамеричким државницима и службеницима аргентинске владе: југословенској колонији у Чилеу и Аргентини и предлогу за одликовање њених најистакнутијих чланова; југословенској колонији у провинцији Буенос Ајрес; предлогу за одликовање високих аргентинских службеника заслужних за коначно ратификовање Радничке конвенције; одликовању министра иностраних послова Аргентине С. Ламаса, аргентинског посланика у Београду, А. Кандиотија, арг. генералног директора за усељавање, због изузетног залагања за југословенске раднике
из колоније "Педро Луро"; суспензији доделе неких одликовања аргентинским
функционерима; одликовању капетана југословенских пароброда, због помоћи
при репатрирању Југословена; одликовању чилеанског председника Алессандрија; одликовању бившег отправника послова у Буенос Ајресу, Б. Стојановића од стране пољског посланства; упутствима МИП-а КЈ о одликовањима;
молби за достављање одликовања изгубљеног у рату и сл.
Година: 1930-1940, 1944.
Врста документа: преписка, извештај, распис, упутство.
Језик: српски, шпански, француски.
Напомена: Имена одликованих налазе се у индексу.

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
ЈУЖНОАМЕРИЧКА ШТАМПА
14
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ЈУЖНОАМЕРИЧКА И СТРАНА ШТАМПА
Материјали о: коментарима у аргентинској штампи о југословенској
кризи (1928); италијанским, профашистичким и антифашистичким, листовима
у Аргентини (La Patria degli Italiani, Il Giornale d' Italia и др.); писању чилеанске штампе о друштву "Јадранска стража" и стању у Југославији (1929); ставу
аргентинске штампе према Југославији уопште (1930); немачкој реакционарној штампи у Аргентини и њеном односу према Југославији; положају Јевреја
у Југославији, по писању бечког ционистичког листа; имиграционој политици
Уругваја и Аргентине, незапослености, југословенском почасном конзулу у
Монтевидеу и сл; политичким ставовима и односу према Југославији листова
"Del Amerikai Magyarsag" и "Deutsche La Plata Zeitung", који излазе у Буенос
Ајресу; Југословенима у Аргентини ("La Tribuna") (1931); чланку о посланику
Швегелу, у листу "Јорнада"; писању листова немачког посланства у Аргентини о положају немачких школа у Југославији (1932); забрани растурања листа
"Del Amerikai Magyarsag" у Југославији (1933); приказу о Југославији у ревији
"Revista Geografica Americana"; листу "Deutsche Sao Paolo Zeitung" у Бразилу
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(1934); презентацији обележавања југословенских државних празника у аргентинској штампи (1936); извештавању "United Press-а", од које вести преузимају и неке јужноамеричке агенције, из Југославије; ситуацији у Југославији по
листу "La Prensa"(1937); интересовању арген. новинарског удружења, Circculo
de la Prensa, за југословенска новинарска удружења (1938); писању уругвајске
штампе о Југославији, италијанској ревији "Impero" у Буенос Ајресу (1940);
цензури аргентинске штампе након објаве неутралности у европском сукобу;
извештавању аргентинске штампе о борби Југословена против окупатора
(1941); писању М. Мариана о уређењу послератне Европе (1943); положају католика на Балкану по писању уругвајских католичких листова и др (1944).
- јужноамеричка штампа о прослави југословенских државних празника.
Година: 1928-1934, 1936-1937, 1939-1941, 1943-1944.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, новине.
Језик: српски, шпански, немачки, италијански.

ИСЕЉЕНИЧКА ШТАМПА
15
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ИСЕЉЕНИЧКА ШТАМПА
Материјали о: листу "Унион" (Јединство); исељеничкој штампи уопште,
слању пропагандног материјала о Југославији ради тачног обавештавања исељеничке штампе и сузбијања антидржавне пропаганде; субвенцијама исељеничких листова и др (1929); исељеничким листовима који излазе у Буенос Ајресу (1930); покретању и карактеру исељеничког листа "Нови лист" и антидржавном писању листа "Борбени радник", оба из Монтевидеа (1931); листу "En
Eslavo en Americo" који заступа интересе свих Словена на тлу Јужне Америке;
претплати Посланства на исељеничку штампу; покретању листа "Југословен у
Чилеу" и др. (1932); покретању листа "Наша ријеч" (Антофагаста) и поновном
покретању листа "Југословен у Бразилу" Д. Тврдореке (1933); политичком
профилу исељеничке штампе (1934); пропагандним чланцима о Југославији за
исељеничку штампу; листу "Чувајмо Југославију" - Антофагаста (1935); покретању и уређивачкој политици листа "Наша слога" - Буенос Ајрес (19371938); дистрибуцији листа "Југословенски гласник" (Чиле) у Аргентини
(1939); карактеру и значају у исељеничкој штампи листа "Наша слога"; упутствима за презентацију догађаја у земљи по избијању рата и сл. (1940-1941);
ревији "Словенски свет" (Mundo Eslavo) (1942); утицају партизанске пропаганде на извештавање о стању у Југославији и проблемима због неблаговременог обавештавања; новинским чланцима А. С. Косулића, члана српских четника из Чилеа и др. (1944).
Година: 1929-1935, 1938-1942, 1944.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, новине, распис.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Овде се налази део исељеничке штампе, укључујучи извештаје посланика о исељеничкој штампи уопште. Део који се односи на анридржавну
исељеничку штампу налази се у АЈ-385-34-47, а део се налази и у досијеима о
исељ. листовима у АЈ-385-15-73.
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73

ДОСИЈЕА ИСЕЉЕНИЧКИХ ЛИСТОВА И НОВИНАРА
- Тодић Владимир - 1926-1928. (види и Исељ. изасланство - Ај-385-429): уредник листа "Правда" и "Народ": подаци о В.Т., молбе за помоћ, уређивачка политика, лист "Правда" (неколико примера).
- Лучић Марко - лист "Победа"и "Народни глас"- 1928-1929. године:
представке М.Л. Посланству у вези издржавања листа, подаци о М.Л. и др.
- Филиповић Петар - лист "Народ"- 1929-1930.: покретање листа, биографија П.Ф., предлог и молба за постављања П.Ф. за исељеничког изасланика, политички профил и сл.
- Мартиновић Бошко - "Народ" и "Правда" - 1931-1936: подаци о Б.М.
као оснивачу и уреднику ових листова, сарадњи са другим исељеничким листовима и антидржавним елементима ("Хрватска слога"), афери око ЈИЗ-а и
Т.Милићу, нападима на особље Посланства, злоупотребама исељеника-репатрираца, молбама за субвенцију листа, оснивању друштва "Југословенско просветно и културно друштво" и др.
- "Словенски тедник" - 1929-1934, орган Словенаца из Италије, у Аргентини: подаци о покретању листа, уређивачком конзорцију, Петру Чебколију,
главном уреднику листа, нападима на Посланство, политичком профилу листа, промени власника и уредника - "Словенско културно друштво" и преласку
на потпуно леву политичку орјентацију, забрани растурања листа у КЈ и сл.
- Јосиф Субашић ("Правда", "Хрватска слога", "Аргентинске новине") 1932-1943: подаци о И. С., његовој политичкој орјентацији, листовима које је
покретао и уређивао, сарадњи са хрватским сепаратистима, сукобу на релацији И.С. - З. Драгутиновић, отправник Посланства, путовању у Југославију, сарадњи са Тонком Милићем (Banco Comercial del Plata), листовима "Народ" са
(В. Тодићем), "Хрватској слози - Југославији", сарадњи са М. Репцем (Хрватски сељачки покрет), штампању брошуре С. Прибичевића "Београд и политика према Хрватима", покретању листа "Аргентинске новине" (1934), забрани
растурања овог листа у КЈ, политичкој орјентацији листа (ХСС) са неколико
бројева тог листа и сл.
- "Хрватска слога"- "Југославија"-"Југословенски лист"- 1928-1933: листу "Хрватска слога" забрањеног 1929. године због изразито антидржавне орјентације листа, уредницима (Collussi, Шубашић, Жуванић), исељеничкој, посебно тзв. "националној" штампи, промени уређивачке политике и власника,
размимоилажењу између уредника (Ј. Шубашић - Collusi, Жуванић), новом
власнику Н. Дабиновићу, укидању забране листа у КЈ, промене назива - у "Југославија", субвенцији листа, уреднику Александру Јовићу, поновној промени
власника листа (Тонко Милић), стварање новог пројуг. листа А. Јовића - "Југословени лист".
Година: 1926-1936, 1940, 1942-1943.
Врста документа: извештај, преписка, новински чланак, новине.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Овде се налази део антидржавне исељеничке штампе, односно они
листови ка политика или власници мењали, као и новинари који нису имали
искључиво антидржавну орјентацију. Искључиво антидржавна штампа, види АЈ-385-34-47.
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БИЛТЕНИ И ПРЕГЛЕДИ ШТАМПЕ
15

74

БИЛТЕНИ И ПРЕГЛЕДИ ШТАМПЕ
- Билтен Балканског споразума (1937).
- Билтен Православне цркве (1941)
- Обавештења штампи Дописништва за штампу Посланства КЈ у Вашингтону бр.1-14/1941, 43/1943.
- Билтен "Југословенски курир" Чикаго бр. 612/1941.
- Билтени ЈНО - Сантјаго де Чиле бр. 1-2/1941.
- Билтен Хрватског народног одбора у Аргентини (Росарио), бр. 5/1942.
- Билтени Информативног центра југословенске краљевске владе у Њујорку бр. 304/1942, 1, 489/1943.
- Прегледи штампе - извештаји Посланства КЈ у Вашингтону бр. 47/1943 и 8-26/1944.
Година: 1937, 1941-1944.
Врста документа: билтен.
Језик: српски, енглески, француски.

16

75

БИЛТЕНИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИНФОРМАТИВНУ СЛУЖБУ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВЛАДЕ
Билтени Дирекције за информативну службу владе КЈ у Лондону и телеграме новинске агенције "Democratic Yugoslavia" из главног штаба Драже Михаиловића о ситуацији у Југославији 1943/1944. године, борбама снага Д. Михаиловића, партизанском покрету, стању цивилног становништва у Југославији, реаговању стране штампе на догађаје у Југославији, односу међународне
јавности на покрет Д. Михаиловића и др.
- проблемима око благовременог добијања информација из Југославије,
односно билтена Дирекције за информативну службу и телеграма "Демократске Југославије" преко југословенске владе у Каиру, Амбасаде у Вашингтону
и делегата КЈ при УН М. Сокића.
Година: 1943-1944.
Врста документа: билтен, телеграм, извештај.
Језик: српски, енглески.

ПРОПАГАНДНИ МАТЕРИЈАЛИ
16

76

ЈУГОСЛОВЕНСКА ПРОПАГАНДА
Пропагандни чланци ЦПБ-а Југославији, историји, култури, Карађорђевићима, економији, историјским и значајним личностима, политици и биографијама актуелних политичара, географији и др. намењено упознавању јужноамеричке јавности са Југославијом.
- растурању разних публикација о Југославији у Аргентини, научним
предавањима, наступима југословенских уметника у Аргентини, приказивању
филмова о Југославији и сл.
- емитовању "Југословенског радио сата" (из Југославије) на аргентинском радију, 1937. године, са програмом III емитовања.
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Година: 1929, 1931-1932, 1935-1940, 1943-1944, с.а.
Врста документа: чланак, преписка.
Језик: српски, француски, енглески.

КОНЗУЛАТИ КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КОНЗУЛАТИМА КЈ
У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
17

77

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КОНЗУЛАТИМА КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: отварању југословенских конзулата у свету и Јужној Америци; но представкама југословенских исељеника, у деловима Аргентине где
нису постојали почасни конзулати, у вези са отварањем југословенског представништва (нпр. Цалама, Цордоба, Туцман, Саенз Пена, Тандил), стању југословенске колоније у Северној Аргентини; отварању почасног конзулата КЈ у
Сан Домингу и тамошњој југословенској колонији; адресама и другим подацима о почасним конзулатима и конзулима у Аргентини и Парагвају; надлежностима почасних конзулата који су под јурисдикцијом Посланства КЈ у Аргентини, упутствима за рад конзулата; трошковима издржавања почасних конзулата и др.
Година: 1928-1933, 1936-1938, 1943.
Врста документа: извештај, преписка, формулар.
Језик: српски, шпански.

КОНЗУЛАТИ КЈ У АРГЕНТИНИ
17

78

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ КЈ У ROSARIU SANTA FE И ПАРАНИ
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ROSARIU SANTA FE: постављења, додела патентних писама и егзекватура, оставке, унапређења и биографски подаци
за конзуле Ивана (Хуана) Кокића и Бранка Рубешу; проширење делокруга рада конзулата на издавање и визирање пасоша; притужбе на рад овог конзулата, односно за неовлаштено издавање докумената пољским грађанима; примедбе исељеника на рад Конзулата; напад хрватских сепаратиста на Конзулат
и истрага поводом тога; посета посланика И. Цанкара Росариу и околини;
упутства Посланства за рад Конзулата и остало у вези са редовним функционисањем Конзулата (1929, 1932-1933, 1937-1939, 1943).
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ПАРАНИ: постављење Алберта Марангунића за почасног конзула (1928); смрт А. Марангунића, затварање Конзулата и
предаја архиве Посланству у Буенос Ајресу (1940).
Година: 1929, 1932-1933, 1937-1940, 1943.
Врста документа: преписка, извештај, распис.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Предмет о одликовању почасних конзула налази се уАЈ-385-14-70.
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КОНЗУЛАТИ КЈ У БОЛИВИЈИ
17

79

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ОРУРУ
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ОРУРУ - материјали о: интервенцији почасног конзула В. Тадића поводом политичког инцидента; интервенцији
Француског посланства у корист југословенских грађана; оставци почасног
конзула В. Тадића и политичким и економским приликама у Боливији, сукобу
Боливије и Парагваја (1933); заступању југословенских интереса од стране
Француског посланства у Боливији; предлогу југословенске колоније за постављење почасног конзула, предлогу МИП-а о отварању почасног конзулата у
Ла Пазу, уместо у Оруру (1934); указу о поновном постављењу В. Тадића за
почасног конзула.
Година: 1929, 1931, 1934, 1939.
Врста документа: извештај, преписка.
Језик: српски, шпански.

КОНЗУЛАТИ КЈ У БРАЗИЛУ
17

80

КОНЗУЛАТИ КЈ У РИО ДЕ ЖЕНЕРИУ И САО ПАОЛУ
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ РИО ДЕ ЖЕНЕРИУ-материјали о: подацима
о почасном конзулу П. Н. Преислеру; примедбама и представкама исељеника,
посебно из Сао Паола (Д. Тврдорека, W. Paeta), као и репатрираца у Југославији на наименовање П. Н. Преислера за почасног конзула КЈ у Риу; стању у
југословенској колонији после скупштинског антетата; стављању ван снаге
указа и егзекватуре за П.Н Преислера и оставци истог на место почасног конзула у Риу (1928-1929).
ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У САО ПАОЛУ- материјали о: проблемима
у деловању почасног конзула W. Paete због недостатка патентног писма и егзекватуре, патентном писму за W. Paetu; ликвидацији Почасног конзулата у
Сао Паолу; захтеву исељеника и репатрираца да се W. Paeti овласти за вршење
репатријације; потреби постојања југословенског представништва у Бразилу и
стању југословенске колоније у Бразилу; неовлаштеном вршењу дужности у
Почасном конзулату Д. Тврдореке и М. Тауссига; питању заштите интереса југословенских грађана у Бразилу и постављању исељеничког дописника у Бразилу (Види: АЈ-385-4-30), (1929, 1931).
ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ У САО ПАОЛУ-материјали о: отварању
Конзулата и постављењу Н. Илића за генералног конзула; конфликту између
Н. Илића и југословенске колоније у Бразилу; представкама исељеника и исељеничких друштава против Н. Илића због одузимања грађанских права неким
исељеницима, наводно умешаним у антидражвну делатност ("Објава"), и других поступака почасног конзула; оптужбе Н. Илића против W. Paete и Д. Тврдореке; отвореном писму бившег председника словеначког друштва "Приморје", Ф. Патерноста Н. Илићу (са свим доказима о "погубном"деловању Н. Илића); изјави службеника Почасног конзулата о деловању почасног конзула Н.
Илића; предаји архиве Генералног конзулата у Сао Паолу, 1930. године, Посланству Чехословачке у Бразилу и каснијој судбини те архиве (1929-1930,
1932, 1937, 1939).
Година: 1928-1932, 1937, 1939.
Врста документа: извештај, преписка, уверење, новински чланак.
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Језик: српски, шпански.
Напомена: Види: досије Д.Тврдореке - АЈ-385-5-33. и Исељеничка друштва у
Бразилу - АЈ-385-3-25.

КОНЗУЛАТИ КЈ У ПАРАГВАЈУ
17

81

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ У АСУНСИОНУ
Материјали о раду почасног конзулата у Асунсиону: почасном конзулу
Ђ. Ђучићу; представци југословенских исељеника у Парагвају у вези са гласинама о промени почасног конзула; приликама у југословенској колонији у Парагвају, активностима исељеника у И светском рату и сл; захтеву почасног
конзула за месечном субвенцијом конзулату; смрти Ђ. Ђучића; наименовању
сина бившег конзула, Ђ. Ђучића млађег за почасног конзула са подацима о
истом и др.
Година: 1929, 1933, 1937, 1943-1944.
Врста документа: преписка, молба.
Језик: српски, шпански.

КОНЗУЛАТИ КЈ У ПЕРУУ
17

82

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ЛИМИ
Материјали о раду почасног конзулата КЈ у Лими: молби почасног конзула да се ослободи дужности и питању даље судбине овог конзулата.
Година: 1932.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, шпански.

КОНЗУЛАТИ КЈ У УРУГВАЈУ
17

83

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У МОНТЕВИДЕУ
Материјали о раду почасног конзулата у Монтевидеу: разлозима за отварање почасног конзулата, стању у југословенској колонији у Уругвају, почетку рада конзулата и егзекватури за почасног конзула Х. Деспосита; пријавама
исељеника о злоупотребама службеника овог конзулата; захтеву конзулата за
субвенцијом, услед великих трошкова; подацима о секретару и преводиоцу
овог конзулата, Ј. Рендулићу и др.
Година: 1929-1932, 1934-1936, 1941-1944.
Врста документа: извештај, преписка, патентно писмо, ед-мемоар.
Језик: српски, шпански.
Напомена: О нападима хрватских сепаратиста и комуниста на овај конзулат
види АЈ-385-6-37, 39.
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КОНЗУЛАТИ КЈ У ЧИЛЕУ
17

84

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ У ЧИЛЕУ (ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ)
- Списак југословенских почасних конзулата у Чилеу и потреба њихове
реорганизације и коначног регулисања југословенске конзуларне службе у Чилеу;
- упутства Посланству КЈ у Чилеу о почасним конзулатима КЈ у Чилеу,
Перуу и Боливији, рад почасних конзула, потреба разграничења територијалне
надлежности два југословенска посланства у Јужној Америци, деловање Ј. Субашића и Б. Мартиновића и др.
Година: 1931, 1934, 1936.
Врста документа: извештај, преписка.
Језик: српски.

17

85

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У АНТОФАГАСТИ
Материјали о раду Почасног конзулата КЈ у Антофагасти: одузимању
егзекватуре почасном конзулу А. Лукшићу, због наводног одговарања Југословена да се насељавају у Чилеу; постављењима, оставкама, разрешењима
вршиоца дужности почасног конзулата Б. Бабаровића, Ј. Лисичића, М. Паравића, на предлог фирме "Бабурица, Петриновић.." чији су службеници били;
деловању југословенских почасних конзулата у Чилеу од краја И светског рата и проблемима у деловању почасног конзулата у Антофагасти; југословенској колонији у Чилеу; жалбама исељеника против поступака В.Д. почасних
конзула, односно проневера новца при репатрирању и сл.; редовним пословима овог конзулата везаних за пасошку службу, морнаре и сл.
- постављању М. Бискуповића, учитеља у југословенској школи, за дописника Посланства КЈ у Буенос Ајресу у Антофагасти (уместо почасног конзула), његовом раду, регулисању пасоша Југословена у вези са новим чилеанским законом о страним грађанима, пасошкој служби Посланства и сл.
Година: 1928, 1930-1934.
Врста документа: извештај, преписка, списак.
Језик: српски, шпански.

17

86

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ВАЛПАРАИЗУ
Материјали о раду Почасног конзулата КЈ у Валпараизу: стању у Почасном конзулату после одласка конзула А. Свилокоса (око 1927), постављењу
вршиоца дужности почасног конзулата - Ф. Петриновића, Б. Бабаровића, Ј.
Гартнера од стране фирме "Бабурица…ЛТД" чији су службеници били; проблемима у деловању Конзулата, незадовољству југословенске колоније организацијом конзуларне службе у Чилеу; предлогу за ликвидацију овог конзулата због смањења броја југословенских исељеника у том крају и сл.
Година: 1932-1934.
Врста документа: извештај, преписка.
Језик: српски.
Напомена: Види АЈ-385-17-85, Извештај о почасним конзулатима у Чилеу.
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87

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У ИКИКЕУ
Материјали о раду почасног Конзулата у Икикеу (Iquique): оставци М.
Цицареллиа и предлогу југословенске колоније за наименовање његовог наследника (М. Сабиоцелло); предлогу и петицији југословенске колоније за наименовање почасног конзула у Икикеу.
Година: 1929-1930, 1934.
Врста документа: преписка.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Види АЈ-385-17-85, Извештај о почасним конзулатима у Чилеу и
АЈ-385-17-84, Извештај, односно упутства Посланству КЈ у Сантјагу.

18

88

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ У МАГАЛАНЕСУ (EX PUNTA ARENAS)
Материјали о:
- редовном функционисању Конзулата: примедбама на рад почасног
конзула, брошури "Југословенски конзулат у Магаланесу" из 1921. године; почасном конзулу В. Кусановићу и његовом проблему у вези са одузетом земљом; одсуству почасног конзула из Конзулата; упутства дописнику Посланства из Магаланоса П. Гоићу у вези са издавањем привремених путних исправа и сл.
- Спору почасног конзула В. Кусановића са чилеанском државом око
концесије над одузетом земљом и сукобу са југословенском колонијом у Чилеу, окупљене око "Југословенског дома" и фирме П. Бабурице: представке В.
Кусановића о спору са чилеанским властима, са доказима о праву на земљу;
међусобним оптужбама В. Кусановића и чланова "Југословенског дома"; одузимању егзекватуре В.К., као "непожељној особи" и суспензији на положај почасног конзула на захтев југословенске колоније, постављању П. Гоића за дописника Посланства из Конзулата у Магаланесу; стању у југословенској колонији у Чилеу; пресудама у спору око земљу и неизвршењу истих; писању чилеанске штампе о спору; предлогу за отварањем Посланства у Чилеу преношењу овог предмета из Посланства КЈ у Сантјагу у Посланство у Б.А, на лични
захтев В. Кусановића (1932, 1934-1935, 1938);
- Предмет "Спор В. Кусановића са чилеанским ераром" из Посланства
КЈ у Сантјагу де Чиле: списку аката послатим из Посланства у Б.А.; доказном
материјалу односно представкама В. К. о датом спору и члановима југословенске колоније који га оптужују, фирми П. Бабурице, његовом утицају на колонију и писању листа "Југословен у Чилеу" као и укидању истог, почасном
конзулу у Сантјагу, Ф. Етеровићу; интервенцијама посланика у корист решења спора; пресудама чилеанских судова и интервенције посланика због њихових неизвршења и сл; захтеву В. Кусановића да се овај цео предмет пренесе у
Посланство КЈ у Буенос Ајресу (1935-1938).
Година: 1929-1938.
Врста документа: извештај, представка, меморандум, уговор, новински чланак, преписка, карта, брошура.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Види АЈ-385-17-85, Извештај о почасним конзулатима у Чилеу.
Овде се налази и део архиве Посланства КЈ у Чилеу, односно предмет у вези
са спором В. Кусановића са чилеанском државом, пренету (делом и враћен)
1938. у Посланство у Буенос Ајрес, на захтев В.К.
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89

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КЈ У САНТЈАГУ ДЕ ЧИЛЕ
Материјали о раду Почасног конзулата КЈ у Сантјагу: молби почасног
конзула, Ф. Етеровића за субвенцијом; проблемима око смештаја конзулата и
захтеву упућеном М. Михановићу и П. Бабурици да уступе зграду Конзулату;
захтеву за доделу службе Ф. Етеровићу у оквиру Посланства; проблемима у
деловању Почасног конзулата и сл.
Година: 1929, 1931-1934.
Врста документа: извештај, преписка.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Види АЈ-385-17-85, Извештај о почасним конзулатима у Чилеу и
АЈ-385-17-84, Извештај, односно упутства Посланству КЈ у Сантјагу.

РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
19

90

ОТВАРАЊЕ ПОСЛАНСТВА И ДОНАЦИЈА ЗГРАДЕ
Материјали о: предлогу и образложењима генералног конзула И. Грисогона за отварање Посланства КЈ у Буенос Ајресу, као и залагању водећих људи у колонији, као што је Никола Михановић, за то; понуди Н. Михановића да
купи зграду за будуће Посланство и условима те понуде, преговорима са владом, и реализацији те идеје; указу о отварању Посланства, постављању генералног конзула, И. Грисогона за посланика и сл.
Година: 1926-1928.
Врста документа: преписка, извештај,
Језик: српски.
Напомена: Ово је део архиве Генералног конзулата, који се директно односи
на отварање Посланства и донацију зграде за Посланство.

19

91

РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
Материјали о раду Посланства КЈ у Буенос Ајресу: почетку рада Посланства, укњижењу зграде, свечаном пријему поводом инаугурисања зграде
Посланства; постављенима, сменама, агреманима и патентним писмима за посланике односно отправнике послова; протоколарним обавештењима о сменама посланика; особљу Посланства (сменама, броју, проблемима, недостатку
особља); раду Посланства, односно извештајима посланика о редовном деловању Посланства и проблемима у раду, затеченом стању, регистратурском пословању, примедбама на рад конзуларног одсека Посланства (посебно у раду
са репатријацијама), везама особља са исељеницима, сукобима на релацији посланик - шеф конзуларног одсека и сл.; записницима о примопредаји дужности између посланика или посланика и отправника послова; примедбама на
рад Посланства и посланика; пресељењу Конзуларног одсека у зграду Посланства (1932); списковима особља; достављану дипломатске поште; шифарским
таблицама; принадлежностима особља, финансијском пословању, слању поверљивих кредита односно списковима правдајућих докумената за исте; упутствима и разна обавештења МИП-а за рад Посланства; проблемима у комуникацији са југословенском владом у Лондону; пензионисању државних чиновника 1944. године и упутствима владе ДФЈ за рад Посланства; молбама за добијање службе у Посланству; дописницима Посланства у Аргентини (Kордоба
и Саенз Пена)
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- полуприватна преписка (неформални извештаји о раду Посланства) отправника послова А. Мишетића и Ф. Араницког (из Исељеничког комесаријата у Загребу) о раду Посланства, Исељеничком изасланству, исељеницима,
исељеничким друштвима и сл.
Година: 1928-1945.
Врста документа: извештај, преписка, распис, записник, попис, листа, декрет,
службенички лист, изјава.
Језик: српски, шпански.
Напомена: Преписка у вези са акредитовањем посланика у Аргентини и другим јужноамеричким државама налази се у АЈ-385-2-18-19 (Односи КЈ са Аргентином и другим јужноамеричким државама).
20

92

ДОСИЈЕА ОСОБЉА ПОСЛАНСТВА
- Досијеа особља, односно проблематика везана за рад одређених чиновника Посланства, њиховим везама са исељеницима, исељеничким друштвима
и неким антидржавним или "проблематичним" елементима, примедбама везаним за рад тих особа, поготово везаним за рад на репатријацијама, проблемима са аргентинским властима и сл.(Бурић Василије, Качић Златко, Вајс Милан,
Вежа Мате);
- Део приватне преписке посланика И. Швегела, по одласку са дужности, која се, углавном, односи на његову тужбу против отправника послова,
односно шефа конзуларног одсека Посланства, З. Драгутиновића, рад Посланства и стање у колонији (ово је део архиве коју је адвокат И. Швегела послао
Посланству, део, који је припадао Посланству, уклопљен је у одговарајуће јединице описа);
- Део приватне документације отправника послова А. Мишетића и писма
упућена Мишетићу раду и стању Посланства по његовом одласку са дужности.
Година: 1927, 1931-1937, 1944, с.а.
Врста документа: преписка, извештај, изјава, записник.
Језик: српски, шпански, словеначки.

20

93

ПАСОШИ И ВИЗЕ
Материјали о: правилима о издавању и визирању пасоша; упутствима
почасним конзулатима у Јужној Америци за издавање, односно визирање пасоша; упутства МИП-а за визирање пасоша одређеним категоријама (нпр. руским избеглицама); пропустима у вођењу пасошке службе; жалбама почасних
конзулата и исељеника због немогућности визирања пасоша и привременим
дозволама за визирање пасоша појединим конзулатима; месечним извештајима о издатим визама; закону о изменама и допунама закона о таксама; стриктној контроли визног режима МИП-а КЈ због појачане антидржавне делатности;
- поједини случајеви забране или дозволе издавања виза: С.Прибичевићу, старешини југословенског Сокола, Словенцима из Италије, појединим југословенским избеглицама у Аргентини и др.
- упутства Шубашићеве и владе ДФЈ у погледу издавања виза и пасоша
за повратак у Југославију.
Година: 1928-1933, 1936-1939, 1941, 1943-1945.
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Врста документа: преписка, правилник, закон, распис, упутство.
Језик: српски, шпански.

ОПШТА АРХИВА
АРГЕНТИНА
20

94

АРГЕНТИНА
Материјали о: разним наименовањима у аргентинском МИП-у; уредби
Генералне дирекције царина Аргентине из 1932; аргентинском извозу 1936.
године са поређењем извоза из ранијих година; организацији арг. МИП-а; мерама арг. Министарства телеграфа и веза поводом прогласа неутралности Аргентине у европском рату; ставу Арг. друштва за социјалну заштиту према енглеским "црним листама"; декрети Министарства пољопривреде из 1943; билансу арг. извоза за 1943-1944. године (билтени Извозне коморе Аргентине) и
друго.
Година: 1928, 1933, 1936, 1938-1939, 1943-1944.
Врста документа: преписка, распис, уредба, билтен, декрет.
Језик: шпански, српски.

ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ СА ЗЕМЉАМА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ
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ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ СА АРГЕНТИНОМ И БРАЗИЛОМ
Материјали о:
- трговинским односима Аргентине и Југославије и с тим у вези привредним приликама у две земље: размени информација о привредним потенцијалима и могућностима трговинске размене; законским основама трговине;
могућностима извоза одређених артикала (нпр. коже, кафе, карбида, гљива,
папира за цигарете, вина, шперплоче, зачина и др); размени информација о
стручним школама и сајмовима (информације о Љубљанском велесајму, Загребачком збору и Београдском сајму); трговинском билансу између две земље; проблемима у трговинском пословању, односно робном промету; уверењима о пореклу робе; девизном промету; ограничењу увоза у Аргентину по
избијању европског рата; списковима произвођача, извозника, банака у КЈ и
Аргентини и др.
- трговинским односима Југославије и Бразила (1939): извозу из КЈ папира за цигарете у Бразил и југословенским потраживањима у Бразилу; трговинском споразуму КЈ са Бразилом из 1932. године; новом стечајном закону у
КЈ и сл
- спорадичним информацијама о могућностима трговине са другим земљама Јужне Америке.
Година: 1928, 1930-1934, 1936-1940, 1944.
Врста документа: распис, преписка, билтен, новински чланак, формулар, уверење, извештај, споразум.
Језик: српски, шпански, француски.
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ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И УРУГВАЈА
Материјали о трговинским односима Југославије и Уругваја: ограничењу југословенског извоза у Уругвај због неповољног трговинског биланса;
оснивању Уреда за унапређење трговине КЈ и Уругваја и Привредно-управног
удружења (оба у Монтевидеу, оснивачи су југословенски исељеници) и њиховим настојањима за унапређењем трговине са КЈ; тешкоћама у трговини са
Уругавајем; трговинском билансу између две земље; условима трговине; склапању уговора о платном промету између КЈ и Уругваја; уверењима уругвајским фирмама о пословању са Југославијом (које је издавало Посланство);
уверењима о пореклу робе (са примерима истих) и др.
Година: 1938-1940.
Врста документа: преписка, новински чланак, извештај, уверење.
Језик: српски, шпански, словеначки.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ИСЕЉЕНИШТВО У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
21
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РАЗНИ МАТЕРИЈАЛИ О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ИСЕЉЕНИЦИМА У
ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: молбама, представкама исељеника или њихових блиских рођака из Југославије, по разним питањима - оставина, одштете, потраге за несталим лицима, посредовања у разним споровима или спорним ситуацијама (нпр. исељеници задржани на броду), посредовања у налажењу запослења, давања разних препорука и уверења, решавању таквих проблема и интервенцијама у циљу заштите интереса исељеника; миграционе статистике
(Исељеничког комесаријата у Загребу) - месечне и годишње; дописницима
Посланства међу исељеницима; информацијама о смртним случајевима исељеника; питању држављанства деце из мешаног брака (Чиле и КЈ); Одбору
за потпомагање југословенских исељеника у Аргентини (посредовање у налажењу запослења); интервенције посланика поводом убистава југословенских исељеника; жалби југословенског инжењера због непоштовања уговора
од стране боливијанске владе; захтевима југословенских школских удружења за помоћ; тужбама исељеника против И. Дринковића (агенција Трансокеан) због малверзација у доставама исељеничког новца и интервенцији посланика код аргентинских власти; случајевима депортација због недостатка праве документације; привредним успесима југословенских исељеника; сумама
исплаћених заоставштина и др.
Година: 1928-1934, 1937-1940, 1942, 1944.
Врста документа: преписка, табела, молба, пуномоћ, пресуда, цирцулум витае, новине, представка, статут, списак.
Језик: српски, словеначки, француски, шпански.
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РЕПАТРИРАЊЕ
Материјали о: репатрирању Југословена из Перуа; одбијању захтева због
недостатка доказа о држављанству; законским основама дозвола за репатријацију и раду Генералног конзулата у Буенос Ајресу на репатријацијама; инструкцијама Генералном конзулату КЈ у Сао Паолу и почасним конзулатима у
Чилеу у вези репатрирања; списковима репатрираних 1931. године; отказива-
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њу концесија неких паробродских компанија због великог броја репатрираца,
трошковима репатрирања; жалбама исељеника на рад Југословенског потпорног удружења (Сао Паоло) у вези са репатријацијама; спорним случајевима
репатрирања и жалбама на рад Посланства у вези са тим; списковима репатрираних 1939. године; интервенције посланика поводом забране искрцавања југословенских морнара са страних бродова и дозвола од стране бразилских власти под условом да исти буду одмах репатрирани и др.
Година: 1928-1929, 1931-1933, 1936, 1940-1941.
Врста документа: распис, преписка.
Језик: српски, шпански.
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ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСЕЉЕНИКА
Материјали о:
- колонији "Педро Луро" (провинција Буенос Ајрес), односно жалбама
југословенских исељеника - колона (који су још у Југославији, посредством
аргентинског миграционог друштва, потписивали уговоре о колонизовању земље у Педро Луро), који су изневерени на разне начине (по питању величине
и квалитета земље и због истеривања једног дела колона са те земље); инетервенције Посланства у циљу заштите интереса југословенских колона код надлежних органа; појединачним искуствима исељеника у овом случају;
- југословенским радницима у провинцији Сан Хуан, ангажованих на
пројекту "Паркве Ривадавиа" од стране провинцијске владе, односно њиховим
жалбама на третман, нередовне зараде, непоштовање уговорене цене рада, отпуштање а касније и хапшење истих; провинцијским властима, гувернеру те
провинције, Кантонију, односу према федералној влади, третману према радницима и сл.; интервенцијама Посланства у циљу заштите југословенских радника и исплате заосталих надница; ставу и мерама федералне владе према
овом питању и решењу проблема (1932-1945);
Година: 1932-1933, 1935, 1937, 1939-1940, 1943-1945.
Врста документа: уговор, преписка, преписка, извештај, жалба, списак, декрет, записник.
Језик: српски, шпански.
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ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРУШТВА У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: раду југословенских друштава у Аргентини, Чилеу, Уругвају, Бразилу, њиховим програмима, статутима, изјавама лојалности краљу,
разним захтевима, позивима на прославе поводом годишњица и националних
празника и сл. (Југословенско-просветно друштво "Слога" (Арг), Југословенска заједница - Монтевидео, Југословенско припомоћно друштво (Б.А), Југословенски сокол (Б.А), југословенско друштво "Косово" и др.).
Година: 1928, 1930, 1932, 1935, 1940-1941.
Врста документа: преписка, летак, статут.
Језик: српски, словеначки, шпански.
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СПИСКОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСЕЉЕНИКА У АРГЕНТИНИ
Регистар југословенских држављана у Аргентини из 1928/1929.
Спискови југословенских исељеника у Аргентини (по провинцијама и
местима) и списак поузданика - дописника Посланства у Аргентини из 1936.
године.
Година: 1928-1929, 1936.
Врста документа: списак, регистар.
Језик: српски

ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
22
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ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТИ КЈ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Материјали о: територијалној надлежности почасних конзулата у Чилеу
1928. године (Валпараизо, Магаланес, Сантјаго, Антофагаста); упутствима Посланства за рад почасних конзулата; почаснима конзулима; проширењу стварне надлежности почасних конзулата и давања права за визирање и издавање
пасоша (предлог конзула); опремању конзулата званичним југословенским
обележјима; предлозима за оснивање нових почасних конзулата; раду самих
почасних конзулата (углавном извештаји о наплаћеним таксама и сл.); конзулатима у Средњој Америци и др.
Година: 1928-1930, 1933-1934.
Врста документа: преписка, извештај.
Језик: српски, шпански.

ЈУГОСЛАВИЈА
22
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ БРОДОВИ
Материјали о: инструкцијама МИП-а о третману према дезертерима са
југословенских трговачких бродова; побуни на броду "Орао" због услова пловидбе у непосредној ратној опасности; захтевима југословенских морнара за
повећањем плата, због пловидбе у места која нису предвиђена у колективном
уговору (ратна опасност); пријавама југословенских бродова, који су упловили у аргентинске или уругвајске луке, Посланству;
- разна упутства у вези пловидбе морским путевима у непосредној ратној опасности и контролном систему против крујумчарења (циркулари амбасаде В.Британије у Аргентини, аргентинске владе и др).
Година: 1930, 1937, 1939-1944.
Врста документа: преписка, декрет, записник, изјава, извештај.
Језик: српски, енглески, шпански.

22

104

ВОЈНА ПИТАЊА
Материјали о: војном распореду појединаца; обустављању војне обавезе за југословенске исељенике ван Европе (осим Турске и Северне Африке);
потрази за резервним официрима у циљу доставе унапређења; интересовању
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исељеника за спровођење опште мобилизације, по избијању II светског рата;
пријавама добровољаца и позивима на регрутацију 1941. године.
Година: 1928-1930, 1932, 1939-1941.
Врста документа: распис, преписка, објава, извештај.
Језик: српски.

22
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ПОМОЋ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЗАРОБЉЕНИЦИМА И ЈУГОСЛАВИЈИ
Материјали о: појединачним прилозома (примери), пре свега за југословенске ратне заробљенике, а касније за избеглице, сирочад и цивилно становништво Југославије; сумарним списковима прилога - месечни, тромесечни и
годишњи; овлашћењу делегату Црвеног крста КЈ. Б. Стојановићу, за набавку
намирница за пакете југословенским заробљеницима; укупним сумама сакупљених прилога 1941/1942. године; приредбама поводом сакупљања добровољних прилога за југословенске заробљенике и ратну сирочад Југославије;
извештајима Међународног и аргентинског Црвеног крста о послатим пакетима за југословенске ратне заробљенике; списковима правдајућих докумената
за набавку пакета са списковима прилога; прегледу купљених намирница у
Бразилу по наруџбини делегата Црвеног крста КЈ у Б. А.; сакупљању прилога,
садржају и слању пакета за помоћ цивилном становништву у Југославији 1945.
године и др.
Година: 1941-1945.
Врста документа: извештај, списак, преписка, обрачун.
Језик: српски, словеначки, шпански, енглески.
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ
Преписка о доласку и потребној документацији (визама, пасошима, боравишним дозволама) за улазак у јужноамеричке земље (Уругвај, Парагвај,
Аргентина), углавном југословенских Јевреја интернираних у Италији и других, трошковима превоза и сл;
- спискови јеврејских избеглица у Северној Америци.
Година: 1942-1945, с.а.
Врста документа: преписка, извештај, списак, новински чланак.
Језик: шпански, енглески, српски.

РАЗНО
23
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РАЗНО
Материјали о:одржавању комеморација; одликовању К. Израстова (К.
Izrastoffa), управитеља руских цркава у Аргентини и Бразилу; прославама државних празника; одликовању почасног конзула Х. Кокића; фудбалском првенству у Монтевидеу 1930. године и честиткама југословенској репрезентацији на победама; обавештењима о одржавању разних културних догађаја у
Аргентини и др.
Година: 1928-1930.
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Врста документа: преписка, списак, новински чланак.
Језик: српски, француски, руски.

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
23
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ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
Материјали о: достављању разних публикација и листова из Југославије
и пропагандног материјала о Југославији; забрани растурања неких листова у
Југославији ("Мађар Со", "Заједница-Ла Унион"-Росарио Санта Фе); писању
појединих исељеничких листова ("Југословен у Бразилу"); достављању аргентинске штампе и публикација Посланству; писању аргентинске штампе о Југославији;ужбе исељеника против Б. Мартиновића (новинара и уредника новина) због неовлаштеног присвајања исељеничког новца и др,
Година: 1928-1934, 1944-1945.
Врста документа: билтен, новински чланак, преписка.
Језик: српски, шпански, немачки.
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ПУБЛИКАЦИЈЕ, ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛИ - АРХИВА ЛИСТА
"ГОСПОДАРСТВО"
- Позивнице (на разне приредбе у организацији Генералног конзулата
односно Посланства, југословенских друштава и сл);
- Брошуре (програми, правилници, споменице) разних југословенских
друштава у Аргентини - "Југословенски клуб", "Југословенско школско друштво" и др.
- Новине: "Архив" (ЈНО - Чиле), 1918;
- Адресар југословенских исељеника у Јужној Америци (Јосиф Субашић), 1932;
- Карте аргентинских градова, мрежа путева и области.
Година: 1922-1939.
Врста документа: позивница, новина, брошура, преписка, карта, новински
чланак.
Језик: српски, шпански, немачки.
Напомена: Ова грађа је део архиве листа "Господарство" (La Economia), чији
је власник и уредник био Ћ. Јековац. Ова архива није заведена у Посланству и
не постоји пропратни акт о њеном достављању Посланству, иако је постојала
сарадња са овим листом.

РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
24
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РАД ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
Материјали о: почетку рада Посланства, аудијенцији посланика И. Грисогона у аргентинском МИП-у, честиткама на наименовању и реакцијама на отварање Посланства; разним упутствима МИП-а КЈ за рад Посланства; одавању захвалности М. Михановићу за гаранције датих за закуп зграде Генералног конзулата; буџету за набавку намештаја за Посланство, одржавању зграде Посланства
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и закупнини за Генерални конзулат (односно Конзуларно одељење Посланства од 1929. које је до 1933. остало ван зграде Посланства); проблемима у деловању Посланства, због недостатка особља и др; смени посланика; ликвидацији Генералног конзулата и проблемима око пресељења у зграду Посланства;
принадлежностима особља Посланства, слању исплата преко Генералног конзулата у Њујорку због несигурних валутних прилика у Аргенитини; продајној
вредности зграде Посланства; организовању катастра за исељенике; инвентару
ствари Посланства и трошковима Посланства и др.
Година: 1928-1930, 1932-1935, 1937-1938, 1943.
Врста документа: преписка, решење, списак.
Језик: српски, шпански.
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ПАСОШИ И ВИЗЕ
Материјали о: упутствима МИП-а о издавању пасоша и виза, с обзирим
на посебне услове (ограничење усељавања у Аргентину, непостојање адекватних исељеничких легитимација, добровољце у Шпанском грађанском рату и
сл); чехословачко-југословенском споразуму о визном режиму; наплати реципрочних конзуларних такси за бразилске држављане; молбама југословенских
исељеника за издавање пасоша (примери) и др.
Година: 1928-1930, 1932-1935, 1937-1940.
Врста документа: молба, преписка, списак.
Језик: српски, шпански.

POPIS
ADMINISTRATIVNIH KWIGA

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буeнос Ајрес
број
књиге

бр.јед.
описа

ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ КЊИГА
1

СТРОГО ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1937-1941, 1943.
број: 1-10; 1-74; 1-60; 1-43; 1-28; 1-4.

2

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1928. ГОДИНУ
датум: 12.05 - 31.12.
број: 1-135.

3

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1929. ГОДИНУ
број: 1-664

4

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1930-1931. ГОДИНУ.
број: 1-555; 1-510

5

ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ ЗА 1931-1934. ГОДИНУ
број: 511-749; 1-673; 1-596; 1-534.

6

РЕГИСТАР ПОВЕРЉИВОГ ДЕЛОВОДНОГ ПРОТОКОЛА ЗА 1942-1946. ГОДИНУ
слово: А-Ш

7

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ПАСОША
слово: А-Ш

8

ДЕПОЗИТНИ ДНЕВНИК ЗА РАЧУНСКУ 1941/1942. ГОДИНУ.
број: 1-304

9

ПАРТИЈАЛНИК ЗА 1943. ГОДИНУ

59

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

ИНДЕКСИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буенос Ајрес

63

ИМЕНСКИ ИНДЕКС
A
АЛАГИЋ Р. ЕМИЛИО
27
АЛЕСАНДРИ, ЧИЛЕАНСКИ ПРЕДСЕДНИК
19
АЛЕСАНДРИ, ЧИЛЕАНСКИ ПРЕДСЕДНИК
70
АЛИАГИЋ М., ПРЕДСЕДНИК ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ (МОНТЕВИДЕО)
21, 24, 28, 30
АЛКАЛАЈ ИСАК, РАБИН
58
АЛКАЛАЈ М. ЈАКОВ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ ПЕРУА
У БЕОГРАДУ
19
АЛКОРТА КАРЛОС
70
АМАЈА (AMAYA ENRICE)
18, 70
АМЕГХИН, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ (1944)
16
АМЕЗАГА, ПРЕДСЕДНИК УРУГВАЈА
69
АНЂЕЛИНОВИЋ ГРГА
41, 53
АНЂЕЛИНОВИЋ ДАНКО
106
АНТОНЕСКУ ВИКТОР
60
АПЕРЛИЋ БОШКО
36
АРАМБУСТЕР
92

АЋИМОВИЋ НИКОЛА
42

Б
БАБАРОВИЋ БОШКО, В.Д. ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА
КЈ У ВАЛПАРАИЗУ
19,33, 86, 98
БАБУРИЦА ПАШКО
19, 21, 24, 27, 33, 38, 70, 73, 85, 88, 89, 91
БАЛДОМИР АЛФРЕДО, ПРЕДСЕДНИК УРУГВАЈА
(1938)
9, 11
БАЛОКОВИЋ ЗЛАТКО
72
БАЉКАЗ ИВАН
37, 72, 83
БАРБИЋ ЈОСЕ, ПРЕДСЕДНИК ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
КЛУБА (БУЕНОС АЈРЕС)
24
БАУЕР ВЈЕКОСЛАВ
39
БАЧИЧ АНТЕ
88
БЕГ ПАВЛЕ, ПРЕДСЕДНИК ХРВАТСКОГ
НАРОДНОГ ОДБОРА
23, 28, 46
БЕК
60
БЕНЕШ
49
БИНЕВ ТРАЈКО
37
БИОЈ АДОЛФО, АРГЕНТИНСКИ МИНИСТАР
СПОЉНИХ ПОСЛОВА
3

АРАНИЦКИ ФЕДОР
35, 91

БИСКУПОВИЋ МАРКО, ДОПИСНИК
ПОСЛАНСТВА КЈ У АНТОФАГАСТИ
26, 33, 72, 85

АРАНХА ОСВАЛДО, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА БРАЗИЛА
11

БЛАНКО (BLANCO JUAN CARLOS), УРУГВАЈСКИ
МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
3

АРАС РУЖДИ
49

БОДИ АЛЕКСАНДАР
49

АРАШИЋ ЈЕРКО
27

БОЈАНИЋ МАТЕ, ПРЕДСЕДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ СОКОЛА, БУЕНОС АЈРЕС
24

АРТУКОВИЋ АНДРИЈА
44, 45, 49

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

64

БОЛИВИЈА
55

ВУЈЕВА ФИЛ МАРКО
21, 24, 25, 34, 35, 37, 38, 40, 46, 71, 83

БОНАЧИЋ САРГО ИВАН
33

ВУЈОВИЋ ЈОВАН
47

БОШ (BOSH ERNESTO), АРГЕНТИНСКИ
МИНИСТАР СПОЉНИХ ПОСЛОВА
2, 3

ВУЈОВИЋ ЈОВАН (ЦРНОГОРССКИ
СЕПАРАТИСТИЧКИ ПОКРЕТ)
38

БРУК ДР ЗДЕНКО
93

Г

БУДАК МИЛЕ
42, 44, 46

ГАВРИЛОВИЋ СТОЈАН
54

БУЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
24

ГАЈДЕ ВИРЂИНИО, АУТОР КЊИГЕ "ШТА ХОЋЕ
ИТАЛИЈА"
60

БУЉЕВИЋ СТЈЕПАН
28
БУРИЋ ВАСИЛИЈЕ
24, 29, 30, 31, 42, 72, 91, 92
БУСТАМАНТЕ АНТОНИО
10

В

ГАЈЕР СЛАВКО
22, 26
ГАРМАЗ
35
ГАРТНЕР ЈАНКО, В.Д. ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА КЈ
У ВАЛПАРАИЗУ
86

ВОЛЛНЕР МИЛАН
25, 44, 80

ГАШПАРЕВИЋ БОЖИДАР
48

ВАЈС МИЛАН
24, 92

ГОИЋ ПЕТАР, ДОПИСНИК ПОСЛАНСТВА У
МАГАЛАНОСУ
88

ВАЛЕНТА АНТЕ
14, 33, 39, 40, 42, 44-47, 55
ВАН ЗЕЛАНД
61

ГОМЕЗ РИЦАРДО, УРУГВАЈСКИ КОНЗУЛ У
БЕОГРАДУ
19

ВАРГАС ГЕТУЛИО, ПРЕДСЕДНИК БРАЗИЛА
(1932-1937)
4, 8

ГОРБАЦЕЛО Л., ИТАЛИЈАНСКИ ОТПРАВНИК
ПОСЛОВА У БУЕНОС АЈРЕСУ
47

ВЕЖА МАТЕ
24, 26, 39, 92

ГОСПОДНЕТИЋ ИВАН
32

ВЕЉАНОВИЋ КОСТА
21, 24, 28, 30, 31, 43, 57, 73

ГРИСИГОНО ИВО, ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛ,
КАСНИЈЕ ПОСЛАНИК КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
19, 24, 27, 90, 91, 108, 110

ВИГНЕС Ј. АЛБЕРТО, АРГЕНТИНСКИ
ОТПРАВНИК ПОСЛОВА У БЕОГРАДУ
69
ВИЛЕР АЛБЕРТ
20
ВИЛХАР НИКОЛА
23, 28, 57, 58
ВОЛКОВСКИ ЈУРИЈ, КНЕЗ
50
ВРАНЧИЋ ВЈЕКОСЛАВ, ИСЕЉЕНИЧКИ
ИЗАСЛАНИК У БУЕНОС АЈРЕСУ
30, 47
ВУЈАНОВИЋ НИКОЛА (ЦРНОГОРССКИ
СЕПАРАТИСТИЧКИ ПОКРЕТ)
38

ГРОУ М.(GROVE MARMADUKE), ПУКОВНИК,
ВОЂА РЕВОЛУЦИЈЕ У ЧИЛЕУ 1932. ГОДИНЕ
4
ГУАНИ, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА
УРУГВАЈА
9, 69

Д
ДАБИНОВИЋ НИКОЛА
31, 73
ДЕ ГОЛ
54
ДЕЛ СОЛАР ЕМИЛИО, ОПУНОМОЋЕНИ
МИНИСТАР ПЕРУА У БУЕНОС АЈРЕСУ
70

Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буенос Ајрес

ДЕСПОСИТО ХУАН, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
МОНТЕВИДЕУ
22, 37, 70, 71, 83
ДЕФРАНЧЕСКИ ЈОСО, УРЕДНИК ЛИСТА НАША
СЛОГА И РЕФЕРЕНТ ЗА ШТАМПУ
ПОСЛАНСТВА (1944)
72
ДЕФРАНЧЕСКИ НИКИЦА
26
ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТОЗАР, ШЕФ ВОЈНЕ
ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЗА ЈУЖНУ АМЕРИКУ
14, 28, 57
ДОБРЕЧИЋ НИКОЛА, ПРИМАС СРБИЈЕ
22, 40, 41, 43, 91
ДОКТОРИЧ ДАВИД, ДОПИСНИК
МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ КЈ У
МОНТЕВИДЕУ
30, 96
ДОМИНКОВИЋ ФИЛИП, ОТПРАВНИК ПОСЛОВА
КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
91, 70
ДОНЕВИЋ ТОДОР
42

65

Е
ЕСТИГ АРРИБИА, ПРЕДСЕДНИК И ДИКТАТОР
ПАРАГВАЈА
11
ЕТЕРОВИЋ ФРАНО, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
САНТЈАГУ ДЕ ЧИЛЕ
19, 27, 31, 33, 88, 89, 91
ЕШКУТИЋ ЂУРО
41

Ж
ЖЕЛАЛИЋ ШПИРО, СЕКРЕТАР ПОСЛАНСТВА КЈ
У БУЕНОС АЈРЕСУ
91
ЖИВКОВИЋ ПЕТАР
37, 49
ЖУВАНИЋ ИВАН
39, 43, 45, 46, 73
ЖУРИЋ МИХО
70

З

ДОПИСНИК ЗА БРАЗИЛ ПОСЛАНСТВА КЈ У
АРГЕНТИНИ
25

ЗАЛАЗАР А., ГЕНРАЛНИ ДИРЕКТОР ЗА
УСЕЉАВАЊЕ АРГЕНТИНЕ
70

ДРАГО ЕРНЕСТ
71

ЗБОРИЛ ЈОЖЕ
48

ДРАГУТИНОВИЋ ЗОРАН, ОТПРАВНИК
ПОСЛОВА И ШЕФ КОНЗУЛАРНОГ ОДСЕКА
ПОСЛАНСТВА
25, 91, 92, 110
ДРАЖИЋ КУЗМА
70
ДРОУИН, ФРАНЦУСКИ ПОСЛАНИК У ЧИЛЕУ
19

Ђ
ЂУКИЋ БОРИСЛАВ
23, 28, 47
ЂУРИНОВИЋ ПАВЛЕ, ПРЕДСЕДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДОМА У ЧИЛЕУ
19, 24
ЂУРИНОВИЋ СИМО
24
ЂУЧИЋ ЂОРЂЕ МЛАЂИ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ
У АССУНСИОНУ (ПАРАГВАЈ)
81
ЂУЧИЋ ЂОРЂЕ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
АСУНСИОНУ (ПАРАГВАЈ)
70, 81, 77

ЗЛОКОВИЋ (МИХАНОВИЋ) АНИТА
70

И
ИБАНЕЗ КАРЛОС, ЧИЛЕАНСКИ ПРЕДСЕДНИК
(1927-1931)
3
ИВАНИШЕВИЋ ОСКАР
24
ИВАНОВИЋ А. Г., ПОЧАСНИ КОНЗУЛ УРУГВАЈА
У СУШАКУ
19
ИГИЋ-КОСТИЋ АЛЕКСА
33
ИДН ЕНТОНИ
53
ИЗРАСТОФ КОНСТАНТИН
70, 107
ИЛИЋ НАСТАС, ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛ КЈ У САО
ПАОЛУ
25, 29, 80
ИНУКАИ, ЈАПАНСКИ ПРЕМИЈЕР
69

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

66

ИРИГОЈЕН (IRIGOYЕN HIPOLIT), АРГЕНТИНСКИ
ПРЕДСЕДНИК
1, 2, 5, 35, 99
ИСМЕТ ПАША
49

Ј
ЈАНДРИЋ МИЛАН
26
ЈЕВТИЋ БОГОЉУБ
75
ЈЕКОВАЦ ЋИРИЛ
31, 108
ЈЕЛАВИЋ ИВО
30, 98
ЈЕЛИЋ БРАНИМИР
30, 36, 38, 39, 42, 44-46, 83
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
33
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
28, 53
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
73

К
КАДУНЦ АНТУН
25

КАРАЂОРЂЕВИЋ ПАВЛЕ, КНЕЗ
24, 49, 50, 75
КАРАЂОРЂЕВИЋ ПЕТАР II, КРАЉ
28, 47, 50, 53, 55, 75
КАРКАН (CARCAN), АРГЕНТИНСКИ МИНИСТАР
ПОЉОПРИВРЕДЕ
43
КАСТЕЛИЋ Ј., ДОПИСНИК МИНИСТАРСТВА
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ КЈ У РОСАРИУ ДЕ
САНТА ФЕ
30, 33, 42, 72
КАСТИЉО (CASTILLO S. RAMON), ПРЕДСЕДНИК
АРГЕНТИНЕ (1940-1943)
12, 14, 23, 69
КАТАЛИНИЋ СТЈЕПАН
48
КАЧИЋ ЗЛАТКО, ДНЕВНИЧАР ПОСЛАНСТВА
29, 45, 70, 92
КВАТЕРНИК
42
КЕБЕЛИЋ ПЕТАР, ПРЕДСЕДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРУШТВА "КОСОВО"
20, 24, 31, 34, 70, 77, 95
КЈУДЕР ВИКТОР, ОТПРАВНИК ПОСЛОВА КЈ У
БУЕНОС АЈРЕСУ
72, 91
КОЕН ИСАК
58

КАЗАЗИЋ АЛИЈА, В. Д. ИСЕЉЕНИЧКОГ
ИЗАСЛАНИКА У БУЕНОС АЈРЕСУ
24, 30, 91

КОЗОДЕРОВИЋ СТЕВАН
25, 32, 43, 44

КАЛАЈ ЂУРО
91

КОКИЋ ИВАН (HUAN), ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
ROSARIO SANTA FE
70, 78, 109,

КАЛАФАТОВИЋ
31
КАЛИНИН
28
КАНДИОТИ А.
70
КАНТИЛО (CANTILO), МИНИСТАР
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ
10
КАНТОНИ (KANTONI), ГУВЕРНЕР АРГ.
ПРОВИНЦИЈЕ САН ХУАН
99
КАРАЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР I, КРАЉ
18, 24, 26, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 49, 50, 75, 100
КАРАЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ, ПРИНЦ
32
КАРАЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА, КРАЉИЦА
75
КАРАЂОРЂЕВИЋ ОЛГА
75

КОЛУСИ (COLLUSSI M. IVAN)
30, 35, 39, 73
КОПРИЋ ЈОСИП
30
КОРДИЋ МИХО
48
КОСУЛИЋ А.С.
72
КОШУТИЋ А.
36, 38
КРАЛИК ФРАЊО
43
КРАЉ РУДОЛФ
40, 43, 46
КРЕМЕР АЛБЕРТ
93
КРЊЕВИЋ ЈУРАЈ
36, 38, 39, 44, 47

Посланство Краљевине Југославије у Аргентини – Буенос Ајрес

67

КУЕХР ИВО
24

ЛУКЕТИН ПАВЛЕ
25

КУКУЉЕВИЋ БРАНИМИР
48

ЛУКШИЋ АНТОН, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
АНТОФАГАСТИ
27, 85, 98

КУРТИЋ ПЕТАР
37

ЛУПИС-ВУКИЋ ИВАН
27, 70

КУСАНОВИЋ ВИЦКО, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
МАГАЛЛАНЕСУ
19,70, 88

ЛУТКИЋ КОСТА
23

КУСАНОВИЋ ЂОРЂЕ
36, 37

ЛУЧИЋ МАРКО
73

КУХЕР ИВО
20

Л
ЛАБРИОЛА, ИТАЛИЈАНСКИ АНТИФАШИСТА
2, 60

М
МАЈНАРИЋ ИВО, ПРЕДСЕДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА
"БРАТСТВО"
24

ЛАДИСЛАВ ТОТ
70

МАЈНАРИЋ МАРИЈАН
45

ЛАМАС Ц. САВЕДЕР, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ
5, 6, 8, 18, 20, 43, 61, 70

МАЈНАРИЋ МАРЈАН
39, 41, 46

ЛАНГСДОРФ, ЗАПОВЕДНИК НЕМАЧКОГ БРОДА
"АДМИРАЛ ГРАФ СПЕЕ"
11
ЛВОВ, КНЕЗ, ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНЕ
ВЛАДЕ У РУСИЈИ 1918.
1

МАЛКОВИЋ МИРКО
44
МАРАНГУНИЋ АЛБЕРТ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
ПАРАНИ
70, 78
МАРАНГУНИЋ ПЕТАР
88

ЛЕБАН РУДОЛФ
73

МАРИАНИ МАРИО
71

ЛЕВАНИЋ ЈОСИФ
37, 48

МАРИНОВИЋ ВЛАДИМИР, СЕКРЕТАР И
ОТПРАВНИК ПОСЛОВА ПОСЛАНСТВА
91, 110

ЛЕВИН Е. АЛЕХАНДРО
106
ЛЕОНТИЋ ЉУБА
27
ЛЕОНТИЋ МИЛАН, ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДОМ
(ЧИЛЕ)
24, 28, 33
ЛЕОПЛОД МЕЛО, АРГЕНТИНСКИ СЕНАТОР И
МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
2, 10

МАРКОВИЋ ЛЕНА
33
МАРКУЛИЋ ЈУРАЈ
43
МАРСЕЛО (ALVEAR DE MARCELO T),
ПРЕДСЕДНИК АРГЕНТИНЕ И РАДИКАЛНЕ
СТРАНКЕ
5, 11, 23, 69, 94

ЛЕРОТИЋ Ј.
21

МАРТИНЕЗ ЦАМПА ГАБРИЕЛ, АРГЕНТИНСКИ
ПОСЛАНИК НА РУСКОМ ДВОРУ
1

ЛИЛОВАЦ М.
45, 46

МАРТИНЕЦ В.
91

ЛИСИЧИЋ ЈОСИП, В.Д. ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА У
АНТОФАГАСТИ
27, 29, 85

МАРТИНОВИЋ БОШКО
30, 31, 39, 42, 72, 73, 84, 92, 97

ЛОЈД ЏОРЏ
49, 71

МАРЧЕТИЋ ЈОВАН, ИСЕЉЕНИЧКИ ИЗАСЛАНИК
КЈ У АРГЕНТИНИ
21, 30, 32
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МАСАРИК
61

МИХАИЛОВИЋ ПЕТАР
48

МАТИЈАШИЋ РОК
29

МИХАЈЛОВ ИВАН
49

МАТУЛИЋ ЂУРО, ЧИЛЕАНСКИ КОНЗУЛ У
ЗАГРЕБУ
19

МИХАЉЕВИЋ ДРАГЛОЉУБ, УРЕДНИК ЛИСТА
"СЛОБОДНА ХРВАТСКА"
35, 37, 39, 36

МАТУЛИЋ ЈУРАЈ, ЧИЛЕАНСКИ КОНЗУЛ У
ЗАГРЕБУ
40

МИХАНОВИЋ ГИНА
70

МАЋУКАТ ГРГА
35

МИХАНОВИЋ МИХА (MIGUEL)
24, 27, 32, 33, 70, 89, 110

МАЧЕК ВЛАТКО
23, 36, 45-47

МИХАНОВИЋ НИКОЛА
24, 31, 32, 90, 91

МЕНДИЕТА Ц. А, АРГЕНТИНСКИ КОНЗУЛ У
СПЛИТУ
18

МИХАНОВИЋ О' ФАРРЕЛ НЕЛИ
59, 23

МЕСАРИЋ МАТЕ
42

МИЧЕЛ РУТ
54

МЕШТРОВИЋ ИВАН
75

МИШЕТИЋ АВГУСТИН, ОТПРАВНИК ПОСЛОВА
ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
36, 37, 42, 73, 91, 92

МИЈАНОВИЧ МИЛАН (ЦРНОГОРССКИ
СЕПАРАТИСТИЧКИ ПОКРЕТ)
38

МОНТЕРО ЈУАН ЦАРЛОС, ЧИЛЕАНСКИ
ПРЕДСЕДНИК (1931-1932)
3, 4, 19

МИЛАС СТИПАН
39

МОРЕТТИ, АРГЕНТИНСКИ КОМУНИСТИЧКИ
ВОЂА
1

МИЛЕР АЛФРЕД (MULLER), ВОЂА
ФАШИСТИЧКЕ ОРГАНИЗЦИЈЕ У АРГЕНТИНИ
10
МИЛИЋ ТОНКО, ПРЕДСЕДНИК ЈИЗ-А
30, 31, 38, 40, 71, 73

МУСОЛИНИ
61, 71

Н

МИЛИЧИЋ ИВАН, ПРЕДСЕДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЗАЈМНОГ ДРУШТВА
(РОСАРИО)
24

ХЕЛКИ ЕУГЕН, МАЂАРСКИ ПОСЛАНИК У
АРГЕНТИНИ
61

МИЛИЧИЋ СТЈЕПАН
70, 109

НИНИЋ ЗОРАН, ТАЈНИ ПОВЕРЕНИК
ПОСЛНСТВА У БУЕНОС АЈРЕСУ ЗА БРАЗИЛ
32, 80

МИЛКУЧИЋ РУДЕ
28
МИЛОСАВЉЕВИЋ ПЕТАР
23, 32
МИНКИН АЛЕКСАНДАР, ПОСЛАНИК СССР-А У
УРУГВАЈУ
7
МИТРОВИЋ ЛУИС, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
ВАЛПАРАИЗУ (ПРЕ 1928.)
85
МИХАИЛОВ ВАНЧА
61
МИХАИЛОВИЋ ДРАЖА
23, 28, 54, 76

О
О' ХИГГИНС, ОСЛОБОДИЛАЦ ЧИЛЕА ОД
ШПАНСКЕ ВЛАСТИ, ПОЧЕТКОМ 19. ВЕКА
4
ОИХАНАРТЕ ХОРАЦИО, МИНИСТАР
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ
2
ОЛИВЕРА РИКАРДО, АРГЕНТИНСКИ
ПОСЛАНИК У СОФИЈИ
3
ОРТИЗ М. РОБЕРТО, ПРЕДСЕДНИК АРГЕНТИНЕ
(1938-1940)
9, 10, 12, 14, 69
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П
ПАВЕЛИЋ АНТЕ
12, 23, 35-38, 40-44, 46, 50, 53, 55
ПАВЕЛИЋ НИКОЛА
58, 59, 104
ПАВИЧИЋ ВИНКО
34
ПАЕТА ВЕНЦЕСЛАВ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
САО ПАОЛУ
24, 25, 29, 32, 80
ПАЈКУРИЋ ЕДУАРД, АРГЕНТИНСКИ ВИЦЕКОНЗУЛ У СПЛИТУ
18
ПАНДОЛ - ТАДИЋ ПЕТАР
33, 31, 72
ПАЊКОВИЋ СТЕВАН
37
ПАРАВИЋ МЛАДЕН, В.Д. ПОЧАСНОГ КОНЗУЛА
КЈ У АНТОФАГАСТИ
19, 27, 29, 85
ПАТЕРНОСТ ФРАЊО
25, 30, 80
ПЕНЕЛОН, АРГЕНТИНСКИ КОМУНИСТИЧКИ
ВОЂА
1
ПЕРОВИЋ, БАН
50
ПЕРОН ХУАН (JUAN D. PERON), МИНИСТАР
ОДБРАНЕ И ПОТПРЕДСЕДНИК АРГЕНТИНЕ
(1945)
15, 16, 20
ПЕРЧЕВИЋ ИВО
41
ПЕРЧЕЦ
38
ПЕРЧЕЦ ГУСТАВ
36
ПЕТРИНОВИЋ ФРАНО
24, 33, 70, 85, 86

69

ПОПОВ ВЛАДА
37
ПОРТА KAРЛОС, АРГЕНТИНСКИ СЕНАТОР
43
ПОСПИШИЛ ЗВОНИМИР
36
ПОТОЧЊАК ХУАН
28
ПРЕИСЛЕР ПЕРЦИ НЕЛСОН, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ
КЈ У РИУ ДE ЖЕНЕРИУ
80
ПРЕСТЕС ЛУИС КАРЛОС, ВОЂА
КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ БРАЗИЛА
7
ПРИБИЋЕВИЋ СВЕТОЗАР
34, 38, 39, 93
ПРПИЋ ИВАН
27
ПУРИЋ БОЖИДАР
40, 41, 53, 91
РАБАЦ МАТИЈА
30
РАДИЋ ВЛАДИМИР
36
РАДИЋ ИВАН
23
РАДИЋ МАРИЈА
35
РАДИЋ ПЕТАР
40, 43
РАДИЋ СТЈЕПАН
40, 43, 109

Р
РАЈАК ХАИМ
57
РАМИРЕЗ ПЕДРО П, ПРЕДСЕДНИК АРГЕНТИНЕ
(1943-1944)
15, 14

ПЕТРОВИЋ АНТУН
48

РЕБАЦ МАТИЈА, УРЕДНИК ЛИСТА "ХРАВТСКА
МИСАО"
23, 36, 37, 40, 41, 46, 55

ПИЗЗАРО-ЛАСТРА А., АРГЕНИТНСКИ КОНЗУЛ У
СПЛИТУ
18, 70

РЕНДУЛИЋ ЈОСИП
72, 83

ПОГОРЕЛЕЦ ЈЕЛКА
40

РИБАР ИВАН
54

ПОЛДЕС ЛЕО
70

РОСАНИ А. B., АРГЕНИТНСКИ КОНЗУЛ У
СПЛИТУ
70

ПОЛЗИНИ АЛФРЕД, БРАЗИЛСКИ КОНЗУЛ У
БЕОГРАДУ
19

РОУСОН (ROWSON), ГЕНЕРАЛ
14

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

70

РУБЕША БРАНКО, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
РОСАРИУ САНТА ФЕ
22, 23, 46, 77, 78, 103
РУЖИЋ НЕЖИЦА ХУАН
27
РУЖИЧКА СТЕВАН
28
РУЗВЕЛТ
10, 23, 61, 69
РУКАВИНА ЗВОНКО
40
РУСКОВИЋ ЛЕОНАРДО
22, 23, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 97

С
САБИОЦЕЛО М.
87
САЛАЗАР АРТУР ГАРСИЈА
10
СВИЛОКОС А., ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
ВАЛПАРАИЗУ
85, 86
СЕКЕЉ ТИБОР
33
СИЕЦК УРЛИХ
71
СИЛАЂИ ДРАГУТИН
43, 48
СИЛВА О. Г., ЧИЛЕАНСКИ ПОСЛАНИК У
БЕОГРАДУ
70
СИМИЋ ПЕТАР
26

СТЕПАНОВИЋ СТЕПА
75
СТОЈАДИНОВИЋ МИЛАН
49, 75
СТОЈАНОВИЋ БОЖИДАР, ОТПРАВНИК
ПОСЛАНСТВА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ (1936) И
ДЕЛЕГАТ ЦРВЕНОГ КРСТА КЈ У БУЕНОС
АЈРЕСУ
18, 28, 58, 59, 91, 104
СТОЈКОВ БОГДАН
25, 29, 30, 32, 43
СТОРНИ С. Р, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ (1943)
14
СТРАЖНИЦИКИ МИЛОРАД, ПОСЛАНИК КЈ У
БУЕНОС АЈРЕСУ (1929-1931)
19, 21, 91, 110
СТРАЖНИЦКИ БОРИС
57
СУБАШИЋ ЈОСИФ
23, 30, 31, 35-37, 39, 40, 47, 55, 72, 84, 92
СУЛЧИЋ ВИКТОР
31, 73
СУЛЧИЋ НИКОЛА
26

Т
ТАДИЋ ВИЦКО, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У ОРУРУ
(БОЛИВИЈА)
70, 79
ТАТАРЛЕСКУ
49

СИМОВИЋ ДУШАН
28, 47, 53, 55

ТАУССИГ МИРКО, ДОПИСНИК
МИНИСТАРСТВА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ КЈ У
РИО ДЕ ЖЕНЕРИУ
25, 30, 32, 43

СОКИЋ М. МИЛОЈЕ
76

ТВРДОРЕКА ДУШАН
25, 28, 32, 36, 40, 72, 80

СОЛДИН М.
38

TEРРA, ПРЕДСЕДНИК УРУГВАЈА (1932-1938)
9

СОЦИЕДАД ЕСЛАВА (ROSARIO)
24

ТЕСЛА НИКОЛА
75

СПАЛАЈКОВИЋ
49

ТИТО ЈОСИП БРОЗ
53, 54

СТАЈИЋ ВИДАН
37

ТОДИЋ ВЛАДИМИР, В. Д. ИСЕЉЕНИЧКОГ
ИЗАСЛАНИКА КЈ У БУЕНОС АЈРЕСУ
30, 25, 73, 32

СТАЉИН
23
СТАНКОВИЋ РАДЕНКО
50
СТАНОЈЕВИЋ ПЕТАР
28

ТОДИЋ МАРИЈАН
48
ТОМАСЕО СПАСОЈЕ, ИСЕЉЕНИЧКИ
ИЗАСЛАНИК У БУЕНОС АЈРЕСУ
29
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ТОМЕЛИЋ АНТОНИЈЕ, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ
БОЛИВИЈЕ У СПЛИТУ
19
ТРЕСИЋ ПАВИЧИЋ
91
ТРИФУНОВИЋ МИЛОШ
53
ТРУМБИЋ АНТЕ
34
ТУНТАР, АРГЕНТИНСКИ КОМУНИСТИЧКИ
ВОЂА
1
ТУРШИЋ ПАУЛА
39

Ћ
ЋАНО Г.
49, 60
ЋИЋАРЕЛИ (CICARELLI М.), ПОЧАСНИ КОНЗУЛ
КЈ У ИКИКЕУ
87

71

ФРОЛ ИВАН
47
ФУКСА ХИНКО
76

Х
ХАБЗБУРШКИ АЛБРЕХТ
60
ХАБЗБУРШКИ ОТОН, НАДВОЈВОДА
46
ХАЈДРИХ (HEYDRICH)
53
ХАЛИФАКС
60
ХАЏИЋ М., СЕКРЕТАР ПОСЛАНСТВА У
БУЕНОС АЈРЕСУ
91, 110
ХЕНДЕРСОН Н. М., БРИТАНСКИ АМБАСАДОР У
АРГЕНТИНИ
60

ЋУРИЛИЦА (CIURLLICA) АНТУН, ПОЧАСНИ
КОНЗУЛ КЈ У ЛИМИ
82

ХЕРЦИГОВИЋ ИВО, ПРЕДСДНИК
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОТПОРНОГ УДРУЖЕЊА
(САО ПАОЛО)
22, 25

ЋУРЧИЋ ПЕТАР
20, 38, 77, 97, 21

ХИМЛЕР
11, 54, 60

У
УЗИЕЛ РАФАЕЛ
54, 58, 104, 106
УРУБУРУ ГЕНЕРАЛ, ПРЕДСЕДНИК АРГЕНТИНЕ
(1930-1932)
2, 8, 11, 69

Ф
ФАРЕЛ ЕЛДЕМИРО Ј., ПРЕДСЕДНИК
АРГЕНТИНЕ (1944-1945)
15, 16, 23, 69
ФЕЛИЧИ ХЕКТОР
49
ФИЛИПОВИЋ ВЛАДИМИР, ЈУГОСЛОВЕНСКА
ЗАЈЕДНИЦА (MOНТЕВИДЕО)
24
ФИЛИПОВИЋ ПЕТАР
73
ФОТИЋ КОНСТАНТИН
53, 57
ФРАЈСМАН ЗЛАТКО (ШАЛКОВИЋ)
14, 40, 41, 41, 43-47
ФРАНГЕШ-МИХАНОВИЋ
33
ФРАНИЧЕВИЋ АНТЕ
40

ХОЕНЦОЛЕРН ЛУИС ФЕРДИНАНД
60
ХОРТИ
60
ХОЧЕВАР АНТУН
48
ХРАНИЛОВИЋ М.
38
ХУЛ ЦОРДЕЛ, АМЕРИЧКИ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
14
ХУСТО (JUSTO) АВГУСТИН, ПРЕДСЕДНИК
АРГЕНТИНЕ (1932-1938)
2, 4, 8, 9, 69

Ц
ЦАНКАР ИСИДОР, ПОСЛАНИК КЈ У БУЕНОС
АЈРЕСУ
18, 19, 91, 108
ЦАНТИЛО, МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ
9
ЦАПЕЛО (KANTILO), АРГЕНТИНСКИ
КАРДИНАЛ
43
ЦАРЕВИЋ, УРУГВАЈСКИ ПОЧАСНИ КОНЗУЛ У
ЗАГРЕБУ
37
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72

ЦАСТИЉО С. РАМОН, ПРЕДСЕДНИК
АРГЕНТИНЕ (1940-1943)
11
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГИША
47
ЦВИТАНИЋ ФРАНО
27,77
ЦВЈЕТИША ФРАНО, ПОСЛАНИК КЈ У ЧИЛЕУ
84
ЦИНЦАР МАРКОВИЋ
49
ЦОКЕ ХУАН И., МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ
ПОСЛОВА АРГЕНТИНЕ (1945)
16
ЦОТИЧ ФРАЊО ("ПРИМОРЈЕ")
25
ЦРНОГОРЧЕВИЋ НИКОЛА
22,31,70,71

Ч
ЧАКИ, ГРОФ
60
ЧЕБОКЛИ ПЕТАР (СЛОВЕНСКИ ТЕДНИК)
21,73
ЧЕМБЕРЛЕН
60
ЧЕРЧИЛ
23,55
ЧИЛЕ
55

Ш
ШАНДОР ЛАВОСЛАВ
47

ШАРИЋ, НАДБИСКУП
41
ШАРКОТИЋ
38
ШВЕГЕЛ ИВАН, ПОСЛАНИК КЈ У БУЕНОС
АЈРЕСУ
25,31,42,70,71,73,91,92
ШВЕГЕЛ ИВАН, ПОСЛАНИК ПОСЛАНСТВА КЈ У
БУЕНОС АЈРЕСУ
42
ШЕВИЋ МИЛЕНКО
24
ШИСЛЕР КАТИЦА
42-44
ШОРШ МИРКО, ПОЧАСНИ КОНЗУЛ КЈ У
МОНТЕВИДЕУ
28,57
ШПАДИЈЕР ПЕТАР
70
ШПИЛЕР ЉЕРКО
22,23,26,28,33
ШТАЈН (STEIN EVGENIJE FJODOROVIČ), РУСКИ
(ЦАРСКИ) ПОСЛАНИК У АРГЕНТИНИ
1
ШТЕФАНИЋ БЛАЖ, ВОЂА ХРВАТСКИХ
ФРАЊЕВАЦА У АРГЕНТИНИ
12,23,45,46
ШУБАШИЋ ИВАН
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84, 85
РАЗНИ ПРОБЛЕМИ ИСЕЉЕНИКА (МОЛБЕ,
ЖАЛБЕ, СПОРОВИ, ОСТАВИНЕ, ПРЕДЛОЗИ,
ИНФОРМАЦИЈЕ)
33
РАТ БОЛИВИЈЕ И ПАРАГВАЈА
4
РЕАКЦИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСЕЉЕНИКА И
ЈУЖНОАМЕРИЧКЕ ЈАВНОСТИ НА ДОГАЂАЈЕ У
ЈУГОСЛАВИЈИ
55
РЕВОЛУЦИЈА У АРГЕНТИНИ
2
РЕВОЛУЦИЈА У АРГЕНТИНИ (1943)
14
РЕВОЛУЦИЈА У ЧИЛЕУ (1932)
4
РЕВОЛУЦИЈА У ЧИЛЕУ (ЈУЛА 1931)
3
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РЕПАТРИРАЊЕ
92
РЕПАТРИРАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНА ИЗ ЈУЖНЕ
АМЕРИКЕ
29, 98

С
СВЕСЛОВЕНСКИ КОНГРЕС У МОНТЕВИДЕУ
23
СЛОВЕНЦИ У АРГНЕТИНИ
21
СПИСКОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИСЕЉЕНИКА У
АРГЕНТИНИ
101
СПОЉНА ПОЛИТИКА АРГЕНТИНЕ
2, 5, 10 - 16
СПОЉНА ПОЛИТИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ
49,53
СПОЉНА ПОЛИТИКА УРУГВАЈА
10 - 13
СПОР В. КУСАНОВИЋА СА ЧИЛЕНСКОМ
ДРЖАВОМ
88
СПОР ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА И
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КОЛОНИЈЕ У САО ПАОЛУ
80
СТАВ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА ПРЕМА
ЕВРОПСКОМ РАТУ (ПАНАМЕРИЧКА
КОНФЕРНЦИЈА У ПАНАМИ)
10, 11
СТАЊЕ У БОЛИВИЈИ
79
СТАЊЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ
49, 74, 76
СТАЊЕ У КСХС
34
СТРАНА ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
74, 76

85

СУКОБ В. КУСАНОВИЋА СА
ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОЛОНИЈОМ У ЧИЛЕУ
88
СУМЊИВА ЛИЦА
48

Т
ТЕРИТОРИЈАЛНИ СПОРОВИ
ЈУЖНОАМЕРИЧКИХ ДРЖАВА
1
ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И АРГЕНТИНЕ
95
ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И БРАЗИЛА
95
ТРГОВИНСКИ ОДНОСИ КЈ И УРУГВАЈА
96

У
УБИСТВО КРАЉА АЛЕКСАНДРА
41
УЛАЗАК ЈУЖНОАМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У РАТ
13
УСТАШКА ОРГАНИЗАЦИЈА - ПРИПРЕМЕ ЗА
АНТЕТАТ У МАЂАРСКОЈ
50

Ф
ФАШИСТИЧКА ПРОПАГАНДА У АРГЕНТИНИ
2

Х
ХРВАТСКИ СЕПАРАТИСТИ
34 - 47

Ц
ЦРНОГОРСКИ СЕПАРАТИЗАМ
38, 47

Ш
ШТАМПА
36

СТРАНА ШТАМПА У АРГЕНТИНИ
71

ШТАМПА И ПРОПАГАНДА
34, 108

СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У АРГЕНТИНИ
10, 61

ШТАМПА О ЈУГОСЛАВИЈИ
49

СУЗБИЈАЊЕ АНТИДРЖАВНЕ ПРОПАГАНДЕ
72

ШТАМПА О СТАЊУ У ЈУГОСЛАВИЈИ
71

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

86

ПОПИС ПЕРСОНАЛНИХ ДОКУМЕНАТА У ГРАЂИ

број
фасц.

бр. јед.
описа

24

112
ПЛАТНИ СПИСКОВИ
Платни спискови:
- април - децембар 1929. године.
- јануар - март 1930. године.
- април - децембар 1933. године.
- јануар - март 1934. године.
- фебруар- март, август, новембар 1941. године.
- јануар 1943. године.
година: 1929-1930, 1933-1934, 1941, 1943.
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ПОПИС ФОТОГРАФИЈА КОЈЕ СУ ИЗДВОЈЕНЕ ИЗ ФОНДА 

1.

Сарадници Југословенског радио-сата у Монтевидеу.
АЈ-2-22  

2.

Оснивачи и вође Југословенског радио-сата (Ј. Копрић и Ј. Мариновић) у
Монтевидеу.
АЈ-2-22

3.

Исељеничко друштво "Стјепан Радић" (Росарио Санта Фе) из 1931.(2)
АЈ-3-24

4.

Прослава Уједињења у Буенос Ајресу 1936. године, на коме је дошло до инцидента
који су изазвали хрватски сепаратисти.
АЈ-7-43

5.

Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Антофагасти (Чиле) 18.10.1934. Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50

6.

Вероватно се односи на давање помена краљу Александру (1934).
АЈ-8-50

7.

Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Цалами (Чиле) - 18.10.1934.
Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50

8.

Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Антофагасти (Чиле) 18.10.1934. Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50

9.

Помен краљу Александру I у руској цркви (у организацији југо.почасног конзула) у
Монтевидеу (Уругвај) - 18.10.1934. Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50

10. Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Магалланесу (Чиле) 18.10.1934.
АЈ-8-50
11. Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Цалами (Чиле) - 18.10.1934.
Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50
12. Помен краљу Александру I у југословенској колонији у Талталу (Чиле) - 18.10.1934.
Фотографија садржи легенду.
АЈ-8-50
13. Вероватно је да се односи на прославу Уједињења југословенског друштва
"Косово"(Енсенада), за време посете посланика И. Швегела (1931-1932).
АЈ-11-60



Фотографије се налазе у збирци фотографија
Број јединице описа из које је издвојена фотографија
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14. Почасни конзул КЈ у Монтевидеу, Х. Деспозито, шаље фотографију на име Н.
Добречића, примаса Србије.
АЈ-17-83
15. Отправник послова Посланства у Буенос Ајресу, А. Мишетић, са неколико копија.
АЈ-20-92
16. Односи се на А. Чорака - несталог исељеника за којим трага његова породица.
АЈ-21-97

