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Апстракт: Тема овог рада је диверзантска активност групе бугарских комита у  
пограничној  области  источне  Македоније  од  17.  до  20.  априла  1933.  године  и  
њихов  сукоб  са  локалним  становништвом  и  жандармеријским  одредима 
Краљевине Југославије. Стицајем околности учесник овог сукоба са комитама био  
је и мој предак – прадеда по мајци Јован Бјелобаба. 

Историјски осврт на српско-бугарске односе од 1878. до 1933. 
године

Политички неспоразуми и конфликти између нововековне Србије и Бугарске 
започели  су  након  склапања  мировног  уговора  између  Русије  и  Турске  у  Сан-
Стефану 3. марта 1878. године. По одредбама Сан-стефанског мировног уговора 
Бугарској су припале многе територије на које је Србија полагала историјско право. 
Берлинским мировним конгресом завршеним 13.  јула 1878.  године  извршена  је 
ревизија  одлука  Сан-стефанског  мировног  уговора.  На  тај  начин  је  враћена 
политичка равнотежа на Балканском полуострву. „Национални програм владајућих 
кругова у Бугарској је након 1878. године, уз незнатне варијације, био усмерен ка 
стварању  Бугарске  државе  у  границама  одређеним  Сан-стефанским  мировним 
уговором“.1 Оваква спољнополитичка оријентација бугарских власти је неминовно 
доводила до сукоба са Србијом. 

Спорови између Бугарске  и  Србије  су  више пута  нарастали  и  до  ратних 
размера: 1885. године, 1913. године и  коначно у Првом светском рату од 1915 до 
1918. године.  Поменути  ратни  сукоби  су  се  завршавали  склапањем  мировних 
споразума.  Међутим,  Бугарска  се  увек  сматрала  оштећеном  при  склапању 
мировних споразума, јер се налазила у улози поражене стране, док је Србија била 
штићеник  победничких  сила. Посебно  незадовољство  Бугарска  је  испољавала 
после  мировног  уговора  закљученог  са  Краљевином Срба,  Хрвата  и  Словенаца 
(Краљевином СХС) у Неију 1919. године. 

Бугарски владајући кругови, на челу са бугарским краљем Борисом нису се 
могли  помирити са  великим територијалним губицима,  због  чега  ће  Бугарска  у 
читавом  међуратном  периоду  потпомагати и  организовати  комитске  акције 
Внутрене Македонске Револуционарне Организације.2 Политички програм ВМРО 
био  је  усмерен  ка  стварању  самосталне  македонске  државе.  Бугарска  је  ову 

1 Bogetić, Dragan; Kovačević, Slobodanka, Hronologija jugoslovensko bugarskih odnosa (1878-2003), 
Jugoistok XXI, Beograd 2003, 10.  (у даљем тексту: Bogetić; Kovačević, Hronologija)
2 У даљем тексту: ВМРО.
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организацију помагала и подстрекивала, рачунајући да ће евентуално самосталну 
Македонију лакше анектирати. Такође се од стране Бугарских власти приступило и 
пропагандном  деловању усмереном  против  југословенских  власти.  На  посебном 
удару  комитских  акција  и  антијугословенске  пропаганде  биле  су  пограничне 
области у источној Македонији.3 Циљ ових акција је била дестабилизација прилика 
у  земљи,  наметање  бугарског  утицаја  у  Македонији  и  подизање  локалног 
македонског  становништва  на  устанак  против  југословенских  власти  путем 
антијугословенске пропаганде.4 

Карактеристике среза Царево село

Територија среза Царево Село већим делом своје територије граничила се 
непосредно са Бугарском. Зато су срез и границу осигуравале јаке жандармеријске 
снаге  распоређене  по  граничним  караулама  и  жандармеријским  станицама.  „И 
поред смањивања терористичке активности ВМРО, у току пролећа 1933. године 
жандармерија је знатно појачана у Македонији и на бугарској граници. Пограничне 
јединице ојачане су за 1000 људи,  а  придружен им је  и велики број  војника из 
регуларних  трупа“.5 Контрола  границе  била  је  отежана  због  планинске 
конфигурације  терена,  тако  да  је  било  потребно  непрестано  осматрање,  често 
обилажење терена појачаним патролама и сарадња са локалним становништвом и 
народном милицијом. Земљиште је већим делом изложено деловању ерозије, па је 
избраздано  увалама,  јаругама,  каменитим  засецима  и  клисурама  што  је  било 
погодно за комитске активности. 

Организовање и припрема диверзантске акције

 Диверзантска  акција  бугарских  комита,  која  је  тема  овог  рада,  је 
осмишљена и стручно припремљена у терористичкој бази Горња Џумаја6 на западу 
Бугарске.  Пажљиво  су  одабрани  извршиоци  вични  упадима  преко  границе.  За 
предводника петочлане комитске групе је одређен Димитриј – Митко Паликрушев, 
пореклом  из  Јужне  Винице,  са  чином војводе  и  репутацијом  веома  искусног  и 
способног комитског вође.7 У овој групи је такође био и истакнути борац ВМРО-а 
Дончо  Христов  Драгобрачки  пореклом  из  села  Драгобрашта  на  територији 
Царевоселског среза. 

 Циљ петорице бугарских комита је био да, након што непримећени пређу 
државну  границу,  поставе  експлозив  на  виталне  саобраћајне  објекте  у 
Царевоселском срезу и да уз помоћ сарадника изврше диверзију у Кочанима или 
Јужној Виници. На тај начин би изазвали панику међу локалним становништвом и 
неповерење у државне органе. Сходно томе, комите су са собом, осим пушки и 
пиштоља носили и разорне експлозивне направе (тзв. паклене машине) са сатним 

3 Bogetić; Kovačević, Hronologija, 31.
4 Исто.
5 Avramović, Živko, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji II, Globus, Zagreb 1986, 155.
6 Данашњи Благоевград.  
7 Данашња Виница.
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механизмом за  активирање.  Тако  опремљени стигли  су до  пограничне  бугарске 
карауле. 

Упад комитске групе на територију Краљевине Југославијe

У ноћи између 17. и 18. априла 1933. године комите су први део задатка 
успешно обавили. Непримећени су прешли границу користећи чињеницу да је део 
југословенских  граничара  био  одсутан  због  Васкршњих  празника.  Као добри 
познаваоци терена лако су се оријентисали и кретали ноћу. Пред зору су стигли у 
близину села Грљана. Ту су истог дана, 18. априла, према новинским чланцима из 
„Политике“8,  „Вардара“9 и  „Времена“10 зауставили  једног  чобанина,  дали  му 
експлозивну направу и наредили да је постави у Кочанима или Јужној Виници уз 
награду од 700 динара. Међутим, Ново Радуловић, бивши општински деловођа у 
селу Тработовишту, јужно од Царевог Села у својој песми каже другачије:

„...Они траже некаквог другара
Што је био комит код Бугара
Они њега сви добро познају
Па наредбу овакву му дају...“11

 Оба извора се слажу да се саучесник и поред обећане примамљиве награде 
и примљеног позамашног аванса од 700 динара поколебао и предомислио:

„...Па сам себи говорит почео
Држава је преча од свег света
Шта ће мени Бугарија клета...“

Чобанин је у преподневним сатима дошао у жандармску станицу код села 
Грљана, где је жандармима предао новац и експлозивну направу, притом откривши 
намере и број терориста.

Организација и почетак потере

Капетан  Дробац,  командир  жандармске  станице  у  Грљанима,  брзо  је 
реаговао; одмах је телефоном обавестио капетана Лекића, под чијом су командом 
биле  све  жандармске  станице  у  Царевоселском  срезу,  да  су  комити  упали  на 
територију  среза.  Истовремено  је  формирао  патролу  од  неколико  жандарма, 
наредивши им да одмах крену у извиђање, а потом се и сам укључио у потеру за 
комитском групом. Жандармерији је у трагању помагала и народна милиција као и 

8 Архив  Југославије,  фонд  централног  пресбироа  (38-II),  фасцикла  381,  јединица  описа  531 
„Погибија петорице бугарских бандита“, Политика, 21. април 1933, 8. (У даљем тексту: АЈ, 38-381-
531) 
9 АЈ, 38-381-531, „Не да народ!...“, Вардар, 23. април 1933, 3. 
10 АЈ,  38-381-531,  Ђорђевић,  Витомир,  „Вођу  бандитске  петорке  разоружала  су  два  голорука 
сељака“, Време, 28. април 1933. (У даљем тексту: AJ, 38-381-531, Ђорђевић, Време, 28. април 1933.)
11 Радуловић,  Ново,  Песма  о  прелазу  бугарских  комита  у  срезу  Царевоселском  1933.  године  и  
њиховој погибији на дан 20. априла,  1933, породична архива аутора семинарског рада. (У даљем 
тексту: Радуловић, Песма о прелазу...)
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локално становништво. Оружје су добровољно прихватали сељаци и чиновници, па 
чак и један свештеник.12

Кратка биографија Јована Бјелобабе

Јован Бјелобаба рођен је 14. септембра 1902. године, у личком селу Радуч. 
Ту је завршио четири разреда основне школе, а затим је као дечак и младић служио 
као најамник код једног крчмара. 

Од 1922. до  1924.  године  служио је  војни рок у  Призрену.  Одмах после 
демобилизације ступио је у жандармерију. Службовао је на македонско-бугарској 
граници у Царевом Селу,13 Црнику, Грљанима и другим местима. У међувремену је 
похађао и 1929. године завршио подофицирску жандармеријску школу у Сремској 
Каменици и добио чин поднаредника. Унапређен је 1933. године у чин наредника. 
Исте године преузима дужност командира жандармеријске станице у Огулину. По 
потреби службе након три године прелази у Делнице на исту дужност и ту остаје 
до 1939. године, када је прекомандован у село Даросава код Аранђеловца. 

Када су партизани у јесен 1941. године разоружали ову станицу, службу је 
наставио у Недићевој жандармерији као командир станице у подавалским селима 
Бели  Поток  и  Рипањ,  одакле  је  14.  октобра  1944.  године  емигрирао  у  саставу 
Авалског  корпуса.  Након  изласка  из  Југославије  боравио  је  у  савезничким 
логорима у Аустрији, јужној Италији и Немачкој. 

Јован  Бјелобаба  је  1946.  године  отишао у  Шкотску  а  затим у  централну 
Енглеску где је радио у циглани све до одласка у пензију. Вратио се у Југославију 
1969. године, настанио у Врднику на Фрушкој гори и ту живео све до смрти. Умро 
је 29. марта 1994. године. 

 Сукоб са комитама и њихова погибија

Два  пуна  дана  одељења  потере састављена  од  жандармерије,  народне 
милиције и локалног становништва безуспешно су трагала за бугарском комитском 
петорком  без  икаквих  резултата.  Тек  у  четвртак  20.  априла  пре  подне  су 
захваљујући Милану Ђорђевићу, десетогодишњем мештанину села Бигле, који је 
чувао  стоку  у  близини  моста  у  свом  селу,  жандарми  открили  и  уклонили  две 
паклене машине које су комити поставили испод тог моста. 

Сат времена касније се комитској  групи ушло у траг  захваљујући  једном 
сељаку који је бугарске диверзанте приметио док је обрађивао своју башту у атару 
села Драмче. Овај сељак је своје опажање убрзо јавио одељењима потере која су 
била у близини. 

 Жандармски одред под командом поднаредника Јована Бјелобабе кренуо је 
у правцу места на коме је сељак приметио бугарске комите.  Излазећи на зараван 
једне узбрдице, Јован Бјелобаба се сусрео са једним од комита. Испоставиће се да 
12 Исто. 
13 Данашње Делчево 
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је то био војвода Митко Паликрушев, коме оружје није било у приправности. Јован 
је то искористио и подвикнуо му да баци оружје и да се преда. Новини стихови 
прате даљи ток збивања:

„...Комитскога ухвати војводу
Паликрушку њихову слободу
Таман да га за друштво запита
Запуцаше пушке од комита...”

Значи да се и остали део комитске групе налазио у близини и...

“Од пуцњаве стаде силна рика
Док ранише Јова наредника...“14

Иако рањен у десну ногу, Јован се дочепао заклона иза оближњег усамљеног 
храста  и  узвратио  паљбом.  И  патрола  је  припуцала.  У  кратком,  али  жестоком 
окршају,  Митко Паликрушев  је  погинуо.  Јована је  у  заклону погодио још један 
комитски  метак  и  нанео  му  прострелне  ране  кроз  вилицу,  подбрадак  и  десни 
пазух.15 Преживели комити су се разбежали, јер им се приближавала већа група 
гонилаца. Рачунали су да ће се лакше спасити ако се раздвоје,  па су кренули у 
разним правцима. 

Рањеном Јовану прву помоћ је пружио лекар Ћалић, превио га и уз пратњу 
болничара отпремио у најближу болницу. Након тога се лекар прикључио потери. 

 Убрзо су у борби пала још двојица чланова комитске петорке, а преостала 
двојица су заклон потражила у стеновитој ували у атару села Драмче. Развила се 
дуготрајна  и  тешка  борба,  јер  је  било  јако  тешко  прићи  добро  заклоњеним 
комитама.  Борба  је  окончана  у  корист  гонилаца  захваљујући  храбрости  младог 
сељанина који се приближио ували у којој су се комите скривали и убацио бомбу 
унутра побивши их.16 

У завршној фази акције извршен је службени увиђај и у склопу истражних 
радњи сакупљен је и снимљен сав материјал нађен код комита,  или одбачен на 
терену док су бежали. Увиђајем је утврђено да су они при себи имали бугарско 
оружје (пушке бугарског система) и око 30 бугарских бомби типа „Одрин“, а били 
су наоружани и ножевима. Рубље и одела нађена код убијених комита су носила 
марке  разних  софијских  фирми.  У  њиховим  оделима  је  такође  пронађено  и 
неколико  аутобуских  карата  са  линије  Софија-Џумаја.17 Овим  материјалом  су 
потврђени циљеви и намере њиховог диверзантског плана.18

Увиђајем је утврђен и идентитет страдалих комита. То су: Димитриј-Митко 
Паликрушев,  Дончо Христов Драгобрачки,  Стојан  Давитков,  Анђел Симеонов и 
Васил Дејчинов.19 После завршене борбе народна милиција са осталим потерним 
одељењима се вратила у Царево Село, где их је народ радосно дочекао.
14 Радуловић, Песма о прелазу...
15 Види прилог 13: Жандармска легитимација, „Особени знаци“. 
16 AJ, 38-381-531, Ђорђевић, Време, 28. април 1933.
17 Исто. 
18 Види прилоге 9 и 10. 
19 „Вођу бандитске петорке разоружала су два голорука сељака“, Време, 28. април 1933, АЈ, 38-II,  ф-
381, 531. 
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 Додела награда и одликовања заслужнима за уништење 
комитске групе Митка Паликрушева

У Кочанима  је  11.  јуна  1933.  године  одржана  велика  свечаност  поводом 
доделе  награда  и  одликовања  народу,  жандармима  и  припадницима  народне 
милиције  који  су  помогли  да  се  пронађе  и  уништи  комитска  група  Митка 
Паликрушева. Шездесет учесника у потери одликовано је орденом Југословенске 
круне и златном и сребрном медаљом за грађанске заслуге. Том приликом Јован 
Бјелобаба је такође био одликован, новчано награђен у износу од 5000 динара и 
унапређен у чин наредника са привилегијом да одабере жандармску станицу у којој 
ће службовати.20 Одабрао је Огулин.21

У  другој  половини  1933.  и  почетком  1934.  године,  након  десет  година 
конфротације Југославије и Бугарске, долази до њиховог поновног зближавања и 
преговора о сарадњи. „Таквом тренду је погодовао нов војни преврат у Бугарској 
1934.  и  формирање  ванстраначке  владе  Кимона  Геогијева,  који  распушта  све 
партије  и забрањује  делатност ВМРО-а“.22 Иако у нешто бољим односима,  због 
ревизионистичког  става  Бугарске,  неповерење  између  две  државе  до  избијања 
Другог светског рата није нестало.

20 „Предаја одликовања заслужним грађанима среза царевоселског и кочанског“, Политика, 12. јун 
1933, 8
21 Види прилог 13. 
22 Bogetić; Kovačević, Hronologija, 33.
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Прилози

 
Прилог бр. 1: Прва страна „Песме о прелазу бугарских комита у срезу Царевоселском 
1933. године и њиховој погибији на дан 20. априла“, Радуловић, Ново Б, 1933. године 
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Прилог бр. 2: Песма у десетерцу под називом “ Песма о прелазу бугарских комита у срезу  
Царевоселском 1933. године и њиховој погибији на дан 20. априла”. Аутор се представио 
као Ново Радуловић, бивши општински деловођа родом из Црне Горе, насељеник у селу 

Тработовишту.

“У хиљаду девете стотине 
Тридесет треће управо године
У пролеће априлу месецу
О Васкрсу хришћанскоме свецу
У Бугарској подигла се буна
Нико не зна да јој да рачуна
Сви комити те наредбе знају
Са свих страна иду у Џумају
Да изберу једнога војводу
Да му дадну права и слободе
Да му дадну бомбе и оружје
И највишу награду му пруже
Па још више неколико друга
Да га није од планине туга
Па овакви оружана прате
У Србију да чини преврате
Ту избраше најбољега друга
Што им беше највернији слуга
Паликрушку храброга војводу
Што им чува права и слободу
Избраше му још четири друга
Оружана од пете до зуба
Па овакве наредбе му дају
Јер његово херојство познају
Паликрушко наш храбри четниче
Знаш ли сада што се тебе тиче
Води собом избрану дружину
Пређи поља брда и планину
Хајде право на нашу границу
И најближу нашу пандурицу23

Па ћеш прећи у Македонију
Собоме нос' писма ни хартију
Слушај добро отаџбине сине
Ево тебе паклене машине
Да порушиш два најближња града
Што наш живаљ у њима пострада
Све што се је чиновником звало
Па њихово велико и мало 
И што се је Србином назвало
То не мора више живо бити

23 Караула

Ако мислиш у земљи живити
Нека чује свијет васиони
Кад се вратиш ту су милиони
Паликрушка кад саслуша речи 
Од весеља сва планина јечи
Па он узе избрану дружину
С' сњима оде право уз планину
Докле дошли на њину границу
И Бугарску стару пандурицу
Баш на свето Васкрсење славно
Кад празнује племе православно
Кад се свете литургије служе
Кад не треба носити оружје
Оставише њину пандурицу
Време нашли-пређоше границу
Хватише се Драмачке планине
Па прелазе брда и долине
Докле дошли близу до Грљана
Дотле им се не указа мана
Јер се крију и путују ноћи
А по дану стопе несме проћи
Они траже некаквог другара 
Што је био комит код бугара
Они њега сви добро познају 
Па наредбу овакву му дају
О наш друже с' Драгображда мала 
Теби слави сва Бугарска права
Ево тебе паклене машине
Немој брате ни часа да мине
Већ да срушиш два гранична града
Баш Виницу и Царево Село
И све што је у њима засело
Па ти онда у Бугарско бежи
Биће новца више но си тежи
Ево и још седамсто динара
Само сврши што пре с' та два града 
Момче прими машине и паре
Те Бугарске немилосне даре
Па он седе при једној кладини 
Паликрушка с, друштвом уз планини
Момче мисли шта ће сад да ради
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Све мислио на једно смислио
Па сам себи говорит почео
Држава је прећа од свег света
Шта ће мени Бугарија клета 
То су људи праве варалице
А комити старе изјелице 
У Грљане момче сад полази 
Ал се уз пут од свакога пази 
Ни минута од сахат не прође
Ето момче на станицу дође
Командиру од станице јавља
Бомбе и све до знања му ставља 
Кад командир ту прилику виђе
Ето брже телефону приђе
Начелнику и воднику јавља 
И сво чудо до знања им ставља 
Кад то чуо Лекић капетане 
Хитром жицом телефона јавља
Све станице у срезу поздравља
Сви жандарми на ноге устајте
Милицију са села скупљајте
Оружани хајте у планини 
У Драмачкој крвавој крајини
Јер се у њој налазе комити
Ни један се од њих неће скрити
А да видиш Дробца капетана
Командира овдашњих жандарма
Он наредбу даје на водника
Копривицу храброг осветника
Да он први с, жандармима пође 
И комите у планини нађе
Па се и сам у планину нађе
Дужност му је оставити неће
Сад да видиш Лекић капетана
Он позивља свог писара Влада 
У ког му је понајбоља нада 
Па писара млада Вељковића
Од Крајине храброг соколића 
Под оружјем грађане скупљајте
Па Драмачкој планини хитајте
А да видиш шта се сада ради
Трчи жандарм с њима цивил млади 

Сва господа планини се дала
У помоћи код храбрих жандарма
Опколише високе планине
Ниска места брда и долине
Више Драмча која се протеже
А да комит који не побеже
Бјелобабић Јова појурио и 
И војничко оружје спремијо
Комитскога ухвати војводу
Паликрушку бугарску слободу 
Таман да га за друштво запита
Запуцаше пушке од комита
Од пуцњаве стаде силна рика 
Док ранише Јова наредника
Доктор Ћалић са пушком у руци
Први Јову притече на муци
Те му тешке ране превијаше
У болници рањена праћаше
Па се доктор у друштво поврати
Да са друштвом комитски пут скрати
А да видиш свештеника млада 
Поп Радула осветника храбра
И он жедан од душманске крви
На комите појури најпрви
Поред њега видиш соколића
Младо момче Блажа Раковића
Ближе попа са пушком стајаше
На комите смело стријељаше
Мили Боже што планина јечи
Од пуцњаве свако брдо звечи
Што бијаше храброг службеника
И нашије дичних чиновника
С милицијом опколе планину
Ту Драмачку крваву крајину
Ал комити с оружјем се бране
Док добише сви пет смртне ране
Мртви пали у зеленој трави
Ко победи то је јунак прави
Што се тиче храброг службеника
Милиције и свих чиновника
Нико није задобијо ране
Јер су знали како да се брани

Бугаријо сад им пали свеће
Твоја бити Брегалница неће
Види ову погибију клету
Па не шаљи више такву чету

10



Шпијунаже твоје се откани 
Јужно Србин зна како се брани. “

„Спевао и написао Ново Б. Радуловић, бив.(ши) општ.(ински) деловођа родом из 
Црне Горе, а насељеник у селу Тработовишту. “

Препис „Песме о прелазу бугарских комита у срезу Царевоселском 1933. године и 
њиховој погибији на дан 20. априла“, Радуловић, Ново, 1933, породична архива 

аутора семинарског рада. 

Прилог бр. 3: Жандармска станица у селу Грљане, април 1933.
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Прилог бр. 4: Поглед на удолину у околини села Драмче, где је вођена борба са бугарским 
комитама, 20. април 1933. године
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Прилог бр. 5: Храст који је послужио као заклон Јовану Бјелобаби, 20. април 1933. године
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Прилог бр. 6: Убијени вођа комитске групе, Митко Паликрушев, 20. април 1933.године

Прилог бр. 7: Бугарски комита убијен у удолини код села Драмче, 20. април 1933.године
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Прилог бр. 8: Убијени комите, Васил Дејчинов (лево) и Дончо Христов Драгобрачки 
(десно), 20. април 1933. године

Прилог бр. 9: Убијена комитска петорка:  Стојан Давитков (први с лева), Васил Дејчинов 
(други с лева), Митко Паликрушев (у средини), Дончо Христов Драгобрачки (други с  

десна), Анђел Симеонов (први с десна), 20. април 1933. године
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Прилог бр. 10: Војна опрема убијених бугарских комита, 20. април 1933. године

Прилог бр. 11:  Предмети нађени код убијених бугарских комита, 20. април 1933. године
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Прилог бр. 12: Јован Бјелобаба у војној болници, април 1933. године

Прилог бр. 13: Јован Бјелобаба у Морстон-Бедсу, Велика Британија, 1964. године
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Прилог бр. 14: Жандармска легитимација Јована Бјелобабе, издата у Огулину 1934. године
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Прилог бр. 15: Вест о упаду бугарских комита , Политика, 21. април 1933. године
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Прилог бр. 16:  Први део чланка о хватању бугарских комита, Време, 28. април 1933.  
године
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Прилог бр. 16:  други део чланка о хватању бугарских комита, Време, 28. април 1933.  
године
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Прилог бр. 17 – Чланак о сукобу са бугарским комитама, Вардар, 23. април 1933.
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Прилог бр. 18 – Вест о збору сазваном након уништења комита, Вардар, 27. април 1933.
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Прилог бр. 19 – Чланак о животу Донча Христова, Македония, 27. мај 1933.
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Прилог бр. 20 – Чланак о животу Митка Паликрушева, Македония, 29. мај 1933.
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Прилог бр. 21 – Чланак о предаји одликовања заслужнима за уништење комита,  
Политика, 12. јун 1933.
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Прилог бр. 22 – Народ Царевоселског среза слави уништење петорке бугарских бандита,  
Време, 25. април 1933.
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Прилог бр. 23 – ПОГИБИЈА БУГАРСКИХ БАНДИТА, Новости, 13. мај 1933.
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Прилог бр. 24 – Први део чланка о Погибији петорке Митка Паликрушева, Време, 13. мај 
1933.
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Прилог бр. 24 – Други део чланка о Погибији петорке Митка Паликрушева, Време, 13. мај 
1933.

30


