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N o t a 

Van : CVV I 
Voor: CO 128775 

Betr.: contact Joegoslaven.-

Besproken met K.B. en B IX a. 
Bij nadere navraag bij B IX a blijkt, dat dit een oud 
bericht is en de zegsman van de rechercheur van B IX 
de naam van de Joegoslaaf niet meer weet, zodat geen 
contact meer kan worden opgenomen c.q. gelegd. 

CVV I. 

31 Januari 1952 



Aan: Jr. B. \ 

Van: B.IX. 
• 

• 

7-� ,/- c:f·/1. ir. 4 Al, ' 1952

Af 111.d lf 6"'1
--.-.-- .. 

7anneer daarvoor bij de afdelingen C of K.B. interesse 
bestaat, dan kan mogel ijk contact word.en gelegd met een 
betrouwbaar persoon, die goed geinformeerd is in d e  
Joego-Slavische kolonie hier te lande en c orrespondeert 
met persone n in genoemd land. 

In bevestigend geval worden gaarne concrete instructies 
tegemoet gezien. 

's-Gravenhage, 22 Januari 1952. 
__,>· 61 . 
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Uit : OD 349 

Voor : 0D 1137 

Ag. nr: 92882 

UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORTEN LIMBURG • 

Naam: .ANTI-TITO BEWEGING IN NEDERLAND. 

Afz. Politie staatsmijnen Datum :6-9-50 

Aard van het stuk: Maandoverzivht Aug!50. 

· nabij staatsmijn Maurits een feestavond gehouden voor Slowe
nen, waarbij als leider optrad Pater Babnick, Onder de 400
aanwezigen bevonden zich 200 Slowenen. De burgemeester van

;}.lop 6 Augustus 1950 werd 1n het Ontspanningsoord Steinerbos

'}I Stein, het Tweede Kamerlid Peters en de Hoofdbedrijfsingenieur
��-�� Bergstein van staatsmijn Maurits woonden de feestavond bij .

Uitgetr. door: 

Datum: 

LS 

1·6-6-52'. 

Op aanwijzing van : 
B V 
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:/ � )lid� Uit doorgaans goed ingelichte bron�rnam. ik, dat 11-aria 
n PENKALA, g�bGren PID�rn�v, van J�egoslavische nationaliteit, ge

boren te Kiev 1-8-05, op 9 December 1947 een visum aanvreeg 
voor En�eland om musea in L�nden te bestuderen. 
Het ei1enaardige in haar geval was, dat zij een pas heeft van 
het koninkrijk Yougo-Slavië (No. 182/44 - VII/41), afgegeven 
te Madrid 12-5-44. 
Zij was niet bereid deze pas in te v1isselen te ,en een 'lhto-pas. 

15-12-4?
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UITTREKSEL 

Voor .. ..... . .. 9.D . . . !. J..3.7.. . ................. . Naam ........ Ant.i .... Ti to .... beweging .... in}IJederland ...... .

Origineel in ........ OD ..... . 123'1 .. .... ... ..... ......... .... . . ... Naam ...... .. ::'.ei�.s ..•. , •. t.s ... ,ts ... rri.,i.n...n ...... ........................................ .... . 

Volg nr. .... .. ............... Ag. nr . ....... 4.5.:l

.0.5 ........ .. Aard van het stuk .... Er.o chur.e .. ..l!.D.e ... .fout.en ... :v:an ... 'J].i to" 

................................................................................. Afz ....... No •. 7.9 ................ . ... :............. .... .. . ................... Datum ...... 2+-S-48 ...... .

Op 23 Augustus 1948 werden in de gemeente Geleen· brochures 
verspreid, getiteld 11De fouten van Tito" - Resolutie van het 
Informatiebureau over de situatie in de Communistische Partij 
van J oego-S1avi'f3 - uitgave C .p .M. (De Waarheid") - door 1JfüRTH, 
Theodoor Antonius Christiaan, geboren 21-1-1902 te Amsterdam, 
wonende te Gele�n, Burgemeester Lemmensstraat 71.

, 

Uitgetrokken door ...................... I.I.lh......................................... ........ Afd./Sectie ..... BIII ...... . . ...... Datum ..... 24.�9,,.,,4,.8 ..... . 

A.L. 17249-'47
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