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Már meg is kezdődnek az igénybevétel és kiosztás munkálatai
Elkobozzák
a hazaárulók,
nyilasok
és háborús
bűnösök birtokát - Megválás
ellenében
igénybe keli venni a 100 holdon felük birtokokat - Az 1000 holdon
felüli birtokokat
teljes egészében
igénybeveszik
- A parasztbirto t 200 holdig
mentesül az igénybevétel alóI - A szőlőbirtok és gyümölcsös
20 hold~
meghaladó
része megváltásra
kerül - Igényjogosult
a gazdasági
cselédeken
és mezőgazdasági munkásokon
kivül a nagycsaládu
kisbirtokos nős fiúgyermeke is - Előnyben
részesülnek a fasizmus elleni harc
részivevői

A végrehajtást az Országos Földbirlokrendezö Tanács,
a Megyei Földbirtokrendező Tanácsok és a Községi
Földigénylő Bizottságok végzik
Az ezeréves nagy per eldőlt.
Megszületett a várva várt rendelet a nagybirtokok igénybevételéről és elesztásáról. Azok kezébe j u t végre a magyar föld,
akik azt megművelik. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
rendeleti uton, a minisztertanács
egyhangú
határozatával
törvényerőre emelte a Nemzeti Parasztpárt és Magyar
Kommunista
Párt javaslatát és ezzel hatalmas lépéssel vitte közelebb a
végső győzelemhez a fiatal magyar demokráciát. Teljesédésbe
megy h á t a Nemzeti
Függetlenségi Front
agrárprogramja:
megkezdődik a nincstelen parasztmilliók gazdasági felemelése.
A demokrácia nagyjelentőségű győzelme ez a magyar reakció felett. A f ö l d r e f o r m n a k a
rendelet szerinti végrehajtása
k i h ú z z a a reakció alól a talajt,
a m i n d e n haladást
megkötő
nagybirtokot, megsemmisíti a
feudalizmus erejét. A nép győzelme ez a rendelet, az Ideiglenes Nemzeti K o r m á r j y a nép
akaratát érvényesiti, eleget tesz
azoknak a n é p i követeléseknek,
amelyek a h á b o r ú s b ű n ö s ö k , a
nyilasok és mindenfajta hazaá r u l ó k hirtokait elkobozni kívánja. Lehetővé teszi az elkobzás, igénybevétel azonnali megkezdéséi: és igy, ha a nép
továbbra is élén marad a fáid
felosztásáért
folyó harcnak, a
föld heteken
belül uj tulajdonosaik kezén lesz.

Fokozza ez a rendelet* a népnek a Nemzeti Függetlenségi
F r o n t és az Ideiglenes Nemzeti
K o r m á n y iránti bizalmát, mert
rendeletével igazolta demokráciájának harcos voltát. Bizalm á t és elismerését a magyar
n é p az eddiginél is fokozottabb
tevékenységgel fejezheti
csak
ki. Ugy, hogy gyorsan megalakítja mindenütt
a Földigénylők
Bizottságait
és megkezdi a rendelet szellemében
annak
gyors
végrehajtását.
A falvak népe
tudja, hogy az igazi harc most
kezdődik. Most kell megfeszítenie m i n d e n erejét, hogy a
földet tényleg birtokba is vehesse, hogy a reakció ne tudja
elhúzni a rendelet végrehajtását, hogy a h á b o r ú s bűnösök-
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nek, nyilasoknak és egyéb gazembereknek ne sikerüljön kibúvókat találni földjeik elkobzása elől.
A magyar történelem m á r ismer földreformtörvényi, amely
azonban soha sem volt végrehajtva. Nemlettvégrehajtva azért,
mert a végrehajtásból k i volt
zárva a nép. Most maga a nép
az, amely kiharcolta a rendeletet és maga a nép kell
legyen
az, afnely segíti, ellenőrzi a
gyors végrehajtást. A megalakítandó bizottságokon keresztül a
végrehajtás részesévé válik a
falvak népe, ezek munkájátó' 1
függ ma, hogy a rendelet vég
rehajtása milyen gyors és ered
ményes'lesz.

minisztertanács

rendkiviili

lefolyása
Március 15-én Debrecenben nagy fontosságát hangsúlyozta.
— E javaslattal — m o n d o t t a
rendkívüli minisztertanács ü l t
— le a k a r j u k dönteni mindazoössze, amelyen
kat a bástyákat és védőfalakat,
egyhangúlag elfogadták a
melyek egy osztály
uralmát
földmüvelésügyi
miniszter
más osztályok rovására évszááltal felterjesztett
földrezadokon keresztül lehetővé tetformjavaslatot.
ték.
A minisztertanács ünnepélyes
E javasiat szétrombolja és
külsőségek között,folyt le.
összezúzza a
reakciónak
leghatalma s a b b fel légvár á I
és a nemzet demokratikus
fejlődésének útjából a legmagasabb akadályokat is
megnyitó beszédében a javaslat
' elhárítja.

ISálnokl Miklós Uém
miulsz ereink

\

— A magyarság szabadságvágyának az elnyomatás évszázadai f o l y a m á n voltak jelentős
fellobbanása!, de ezeknek ha,
tása n e m lehetett tartós, meri
a, földosztás
problémájánál/
megoldásáig sohasem jutottak e l
Az a szabadság, melyet a
a magyar nemzet most élvez, azért lesz
nemcsak
tartós, h a n e m
örökéletű,
inert van ereje, hogy elbánjon a szabadság legnagyobb
és leghatalmasabb ellenségével: a feudalizmussal.
Azzal pedig, hogy a föld >•
Jelig is vérével védelmező
. erejtőkével öntöző paraszt kezére juttatja, zálogát teremd
meg a d e m o k r a t i k u s berendez
kedés á l l a n d ó s á g á n a k .
A miniszterelnök ezután az
zal a kéréssel fordult a pártokhoz, hogy legyenek a k o r m á n )
segítségére a végrehajtás m u n
kálataiban, m a j d igy folytatta
beszédét:
— N e m mulaszthatom
el
hogy ez a l k a l o m m a l
is i u
m o n d j a k köszönetet a szövetséges n a g y h a t a l m a k n a k ,

s

elsősorban
a Szovjetunió
k o r m á n y á n a k i art a segítségért, hogy áfe ideiglenes
nemzetgyűlés,
illetőleg az
ideiglenes k o r m á n y megalakulhatott és a magyar nemzet éleiének e sorsüéutó. reformját meghozhatta,
A -német imoerializmus ha-
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mörült és a kormányban képviselt demokratikus pártoknak
a Magyar K o m m u n i s t a Pártna!
a Független Kisgazdapártnak,
a Szociáldemokrata Pártnak és
a Nemzeti Parasztpártnak melyeknek
vállvetett közős harca volt
és lesz a biztositéka annak,
— A nagybirtok és a nemzet
érdekei, mint a múltban, jelen-! liogy a leküzdjük a demoHagy Imre
leg is élesen
szembenállnak j krácia utján elénk tornyosuló akadályokat és győÜ I B m G v e l é s I m i n i s z t e r egymással. Aki ma
Magyarzelemre
vigyük a szabad,
országon nemzeti és népi' érdebeszélt
boldog Magyarország
kekért
küzd,
annak
elkerülhe— Az Ideiglenes Nemzetgyűügyét.
lés szózatában és az Ideiglenes tetlenül szembe kell szállnia a
A most beterjesztett rendeletnagybirtokrendszerrel.
Nemzeti K o r m á n y nyilatkozaA magyar szabadságért és
tában lefektetett elvek s a megadott felhatalmazás alapján, a
függetlenségért folyó küzföldmüvelésügyi
minisztérium
delem sikerének előfeltétele
elkészítette a földreformrendea nagybirtokrendszer megle t-tervezetet, melyet ezúttal van
szüntetése. Ezzel áll, vagy
szerencsém az Igen tisztelt mibukik a magyar demokrácia.
ni«v'erl:inács elé terjeszteni.
— A nagybirtokrendszer megx
nagybirtokrendszer meg- szüntetéséről és a földinivesnép
szünteti séről és a földmüvesnép földhözjuttatásáról szóló jelen
földhözjuttatásról szóló rendelet rendeíet lezárja a magyar mulcélja, amint azt az 1 § tömören tat és
megállapítja az, hogy
uj lapot nyit a nemzet törI. F E J E Z E T .
valóraváltsa a magyar földténetében.
müvesnép évszázados álmát
rendelkezések
Befejezi a nagy pert a magyar Bevezető
és birtokába adj a ősi jussát,,
földmives nép javára. A magyar
1- §a magyar földet.
ugar robotosai mostantól fogva
A rendelet célja, hogy az
— A feudális nagybirtokrend- a maguk földjén saját magukIdeiglenes NemzetgyTilés szózaszer megszüntetése biztosítja az nak fognak dolgozni.
tában és az Ideiglenes Nemzeti
ország demokratikus átalakuláA földmivesnépnek lesz élet- K o r m á n y nyilatkozatában lesát, jövő fejlődését és felvirágfektelett elvek és a megadott
zását, a földesúri birtokok pa- célja, mert hazára lel ahban az
felhatalmazás alapján, a nagyosszágban,
amelyben
eddig
kiraszt kézre adását,
semmizett, hontalan
volt. A birtokrendszer megszüntetésével
megnyitja a politikai, társavalóra váltsa a magyar földműföldreform
dalmi, gazdasági és szellemi
ves nép évszázados álmát és
a nagybirtokok parasztkézre
felemelkedés utján az évbirtokába adja ösi jussát, a
adásával véglegesen összeszázadok óta elnyomott maföldet.
zúzza a feudalizmust, kigyar parasztság előtt.
A feudális
nagybirtokrendhúzza a talajt a reakció főszer
megszüntetése
biztosítja az
— A nyugati nagy, gazdag
pillérc, a nagybirtokrendország
demokratikus
átalakuládemokratikus
országokban
a
szer alól.
sát és jövő fejlődését, a földesnagybirtok
rég
letűnt,
de
— A nagybirtokok paraszt- úri birtokok parasztkézre adáa
demokrácia a körülöttünk
lévő kis szomszédállamokban is kézre adásával megnyitja az sa me'gnyitja a politikai, [társaösszezúzta a
nagybirtokrend- ország gazdasági felvirágzásá- dalmi, gazdasági és szellemi
szert Csak n á l u n k terpeszke- nak útját azzal, hogy a magyar felemelkedés útját az évszázamezőgazdasági termelés alap- dok óta elnyomott magyar padik még az országra. Pedig
jává az erős, egészséges és ter- rasztság előtt.
seholsem volt a nagybirtokmelőképes
kisbirtokrendszert
A földreform
végrehajtása
n a k az a nemzetpusztitó
teszi.
életbevágó nemzeti érdek
és
szerepe, mint Magyarországazdasági szükségesség. A nagygon. A nagybirtok legtöbbbirtokrendszer
megszüntetése
Megszilárdítja
szőr hazaárulás
jutalma,
után
Magyarország
mezőgazdaa
demokráciát,
nép- és nemzetellenes csesága erős, egészséges és termelekedett dija volt.
melynek a magyar parasztság lőképes kisbirtokokon fog nyumegbízható, önfeláldozó, harcos godni, melyek a birtokosok te— Amikor
támasza lesz.
iekkönyvileg bejegyzett magán— De a rendeletnek és a tulajdonát képezik.
a magyar nemzet téte
nyomában elinduló földreformforgott
kockán,
nak más feladata is van. A
Az X. §-ban körvonalazott célt
* nemzeti függetlenségért vivott harc a demokrácia és a fasiznagy szabadságharcok idején a mus közölt még nem fejeződött a rendelet a következő m ó d o n
véksökig kitartó néppel szem- be. Hazánk területén még folyik valósítja meg: az állam földa háború, az ország jelentékeny hőzjutiatás céljára földalapot
ben
részében a magyar lakosság létesít, amely e rendelet alapján
a nagybirtok hátbatámadta
még német hordák és nyilas elkobzott, kártalanítás mellett
és elbuktatta
a nemzeti
bérenceik rémuralma alatt szen- igénybe vett (kisajátított), toügyet.
ved.
vábbá az államkincstár tulaj— A földreform egyik döntö donát képező földbirtokokból
— A mohácsi nagy kataszáll.
trófa a nagybirtok," a földes- feladata, hogy
urak büne. Rákóczi és Esze
3. §•
bomlassza ellenségeink soTamás kurucainak szabadságrait, ugyanakkor a
népi
E rendelet végrehajtását a
harcát a némettel szövetkezett
demokrácia minden erejét
földmivelésügyi miniszter irálabancok, a hazaáruló magyar
erre a felszabadító harcra
nyilása és vezetése alatt az Orföldesurak verték le.
1818—
mozgósítsa.
szágos Földbirtok rendező Ta49-ben a nagybirtok vetett gánnács, a Megyei FöldbirtokrenA
fasizmus
és
a
demokrácia
csot a szabadság és a nemzeti
dező Tanácsok és a Községi
harcában ezzel a rendelettel
függetlenség* ügyének.
Földigénylő Bizottságok végzi I— Innen-onnan száz esztendő
a demokrácia megnyeri az
választ el bennünket a jobbágyelső nagy csatát.
II. F E J E Z E T .
felszabadítás idejétől. És ma
Történelmi érdeme ez a széles, Földbirtokok
elkobzása
uj
jobbágyfelszabadítást
kell
nagy
nemzeti egységnek és
elvégeznünk.
4. §•
összefogásnak, a Magyar NemU j honfoglalásra ke.il vezetzeti Függetlenségi Frontba töTeljes egészében és nagyságra
lálos öleléséből nemzetünket a
dicső Vörös Hadsereg szabadította kL Ezzel visszanyertük
szabadságunkat. Szabadságunkban első és legnagyobb elhatározásunk, hogy a szabad élet
biztosítékait kiépítsük a napirenden levő javaslattal. Ezután

ni a magyar föld népét. Be
kell fejeznünk azt,
amit
Kossuth, Petőfi, Táncsics,
a nagy szabadságharc idején megkezdett, de amit a
magyar
nagybirtokosok
árulása befejezni nem engedett.

hwü
raárefus
mmmt*******---. -

tervezetet,
lyetfoglaló
likus párt
negtartott

.

• kormányban henégy nagy demokravezetői egy m i n a p
pártértekezleten

egyhangúan magukévá
tették.
Javaslom, hogy a minisztertanács az ügyhöz méltó ünnepélyességgel ugyanilyen egyhangút
határozattal fogadja el a rendeletet.
A minisztertanács az előterjesztett
földreforrajavaslatot
egyhangú
lelkesedéssel
elfogadta.

Az ideiglenes Nemzeti
Kormány ren delete
a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmives nép
földhözjuttatásáról
való tekintet nélkül el kell kobozni
a hazaárulók,
a nyilas,
nemzetiszocíaHata
és egyéb fasiszta vezetők,
a Volksbund-tagok, továbbá
a háborús és népellenes bűnösök földbirtokait
Hazaáruló, háborús és nép«
ellenes bűnös az a magyar
állampolgár,
aki a német fasizmus politikai, gazdasági katonai érdekeit
a magyar nép rovására támogatta,"
aki őnkántes
jelentkezéssel
német fasiszta katonai, vagy
rendfenntartó
alakulatba belépett,
aki valamilyen ftémet katonai, vagy rendfenntartó alakú-,
latnak a magyarság érdekeit
sértő adatokat szolgáltatott, vágy
mint besúgó működött,
aki ismét
felvette
uémet
hangzású nevét,
*
Nyilas-, nemzetiszocialista és
egyéb fasisztavezető az, aki bármilyen elnevezés alatt a nyila*
vagy más hasonló mozgalom
(Magyar Megujulás Pártja, az
országgyűlés tagjaiból alakult
Nemzeti Szövetség, stb.) politikai programját valló tagja volt
a kormánynak, az országgyűlés
képviselő- vagy felsőházának,
az országos, kerületi vagy a budapesti vezetőségben tag volt.
vagy aki 1941 j ú n i u s 'if>, napja
után a nyilaskeresztes vagy más
fasiszta mozgalom politikai-társadalmi és gazdasági elveit szolgáló párt, egyesület vagy más
szervezet helyi
alakulataiban
m i n t vezető, helyettes vezető,
titkár, ügyész működött, avagy
a nyilas és egyéb fasiszta pártban rendvédelmi
alakulatnak
lagja volt.
7- §•
E rendelet 4—6. 8-aíhan em> I tett cselekmények elkövetőinek tulajdonát képező földbirtokok a megművelésre szolgáló
összes eszközökkel, élő és holt
gazdasági felszerelésükkel és a
rajla levő épületekkel az államra szállanak áL
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ingatlanrészek tendő.
fenntartásét szolgálta —, öt kqt. a megmaradó
holdat
meghaladó
részében továbbra is szőlőmüveléssel, il24. § .
letve gyümölcstermeléssel haszigénybe kell venni.
H a megváltásra kerülő ingat
nositandók. Indokolt esetben a
14. §.
földművelésügyi miniszter enge- lanok közötl szőlő vagy gyü
200 kat. hold kiterjedésig men délyezheti a művelési ág meg- mölcsös is van, a tulajdonos
lesül az igénybevétel alól an- változtatását.
kívánságára megfelelő területű
nak a földmüvescsaládböl szárszőlőt, vagy gyümölcsöst kell
19 § .
mazó birtokosnak az ingatlana,
részére meghagyni, ugy azon
8. §.
akinek a mezőgazdasági terme
A községi, közbirtokossági és ban, hogy a megmaradó összes
A Községi Földigénylő Bizott- lés az élethivatása
társulati legelők a megváltás ingatlan terjedelme ne haladja
ságok előterjesztésére a Megyei
meg a rendeletben megengedet!
alól mentesek.
15.
Földbirtokrendező
Tanácsok
kat
Ahol a községi legelőterület legnagyobb területet l
állapítják meg, hogy a 4 — 5—6. 500 kat holdig mentesül az
hold
szőlő
vagy
gyümölcsös
a szükségletet meghaladja, a
jj-ok értelmében kinek a föld- igénybevétel alól annak az inmeghaladó területet igénybe le- kat. hold szántónak felel meg
birtokát kell elkobozni.
gatlana, aki a nemzeti ellenál- het venni.
25. §.
lásban és a németellenes szaMegváltás alá kerül minden
III FEJEZET.
badságharcban kimagasló érde- 10 kat. holdnál nagyobb erdőA megváltás alá kerülő ingal
Földbirtokok
megváltása meket szerzett. Ennek megálla- terület. De amennyiben a meg- lanhoz tartozó élő és holt fel
pítása a nemzetgyűlés Politikai váltás alá kerülő erdő 100 kat. szerelést, gazdasági épületeket
9. §.
Bizottságának feladata.
holdnál kisebb birtok tartozéka, stb. is igénybe kell venni, teA megváltásnál az 1944. jaa tulajdonost
a földalapból kintet nélkül arra, h o g y n m ' M
16. § .
n u á r 1. n a p j á n fennállott ténymegfelelő arányban máshol kell váltást szenvedőnek, vagy más
leges birtokállapotot kell figyeNem vehető igénybe a gazda- kártalanítani.
nak a tulajdona. Az éiö és lioii
lembe venni, azzal, hogy egy sági szakoktatás gyakorlóterüfelszerelésből csak annyi men
20. §.
tulajdonost illető valamennyi letéül, vagy állami mintagazdatesül az igénybevétel alól, nm m v
mezőgazdaságimivelés alatt álló ság céljára szolgáló az a földAz elkobzás és megváltás so- nyi a megmaradó saját tulajd >r,
ingatlant egybe kell számítani. birtok, amely k ü l ö n á l l ó birtok- rán igénybevett földbirtokokból és haszonbérlet megművelés '••
Az erdők kisajátításáról a 19. §. testként rendeltetett a
fenti az erdők, erdősítésre szolgáló hez szükséges. Ez azonban néni
intézkedik.
célok egyikére.
terméketlen területek, valamint lehet több együttesen -09 kai
Ez esetben is joga van a az Alföld fásítására kijelölt te- holdon
való gazdálkodáshoz
10. §.
földmüvelésügyi miniszternek a rületek közül a 10—100 kat. szükséges élő és holt felszereFöldhözjuttatás céljára meg- birtok részleges megváltását el- hold kiterjedésű erdők állami lésnél.
váltás ellenében igénybe kell rendelni oly mértékben, hogy ellenőrzés mellett községi tulajAz elkobzás vagy megválta*
renni a 100 kat. holdon felüli, a mentesen hagyott ingatlan a donba, a 100 kat holdon felüli alá kerülő ingatlanon levő 1U0
Illetve a székesfőváros határától védett cél megvalósítását bizto- kiterjedésüek pedig állami tu- kat holdat meg nem haladé
számitott 30 km-es körzetben sítsa.
lajdonba kerülnek. A földmive- kishaszonbérletek élő és hol!
az 50 kat. holdon felüli birMintagazdaságok és kisérleti lésügyi miniszter elrendelheti felszerelése
minden
esetben
tokokat.
gazdaságok létesítésére a föld- közbirtokossági erdő létesítését. mentesül az igénybevétel alól
reform során megfelelő terüleA szükséghez képest azonban
11- §teket kell biztosítani.
21. §.
a mezőgazdasági gépeket és felTeljes egészében igénybe kell
szerelést
a tulajdonos méltáA
megváltás
alá
kerülő
és
17.
§.
venni
nyos
ellenszolgáltatás
ellenében
elkobzott
ingatlanokon
levő
az 1000 kat. holdat meghaA földművelésügyi, * népjóléti, halastavak a község, vagy az köteles a földhözjuttatottaknak
ladó
minden
mezőgazdasági továbbá a vallás- és közoktatásállam tulajdonába mennek át. használatra átengedni.
földbirtokot,
ügyi minisztériumok kiküldöt- A rizstelepek osztatlanul szöa kereskedelmi törvény és teiből összeállított és szakértő
26. §.
más kereskedelmi vonatkozású igénybevételével eljáró három- vetkezeti vagy községi tulajdonba
kerülnek.
Az
igénybevételt
nem akadátörvények alapján létesült ösz- tagú bizottság a különleges kullyozza
az,
hogy
az
ingatlanra
szes társas vállalatok, valamint turális célra rendelt, továbbá a
22. §.
szolgalmi jog, telki teherjog.
az elismert vállalati nyugdíj- Közalapítványi
Ügyigazgatóság
A törvény alapján elkobzott haszonélvezeti jog, jelzálogjog,
pénztárak és a társadalombiz- felügyelete
alá
utalt
vala- vagy megváltott ingatlanokból
vagy haszonbérleti jog vau betosító
intézetek földbirtokait, mennyi földbirtokban
fekvő az Országos Földbirtokrendező
kebelezve. A megváltásra kerülő
terjedelmükre
való
tekintet célvagyont felülvizsgálni köteles,
Tanács házhelyek és ezzel kap- ingatlanra vonatkozó haszonnélkül.
annak
megállapítása
végett, csolatos konyhakertek céljára
bérleti jogviszony a földreform
hogy
a
kulturális
vagy
alapít- megfelelő területet tart fenn. A
12. § .
végrehajtásával, de legkésőbb
ványi cél közérdekü-e, annak
100—1000 kat. holdig terjedő megvalósításához róilyen nagy- házhelyek igénylése és kiosz- 1945. évi október hó 15. napján
mezőgazdasági
földbirtoknál, ságú földbirtokra van szükség tása lehetőség szerint m á r a megszűnik.
földhözjuttatással
egyidejűleg
továbbá
27. §.
és van-e a kulturális intézmény- történik.
terjedelmükra való tekintet nek, vagy alapítványnak olyan
A megváltásra kerülő ingatlanrész)
23. §.
nélkül a törvényhatóságok, köz- mértékű egyéb jövedelemforráa helyi földígénylö bizottság jelöli ki
ségek és egyházak földbirtokai- sa, amely a földbirtokot nélküH a osztatlan közös tulajdonnál, valamint a 17. §-ban kö- lözhetővé teszi.
ban levő ingatlannak az egyik lehetőleg a megváltást szenved3 meg
rülirt eljárás eredményétől fügtulajdonostársat illető e rende- hallgatása után, mind a megváltaid i
Amennyiben az előző bekez- let 4—6. §-aiban meghatározott mind a tulajdonosnak visszamirad \
gően az alapítványi birtokok;
nál 100 kat. hold mezőgazda- désben irt bizottság a kulturá- valamely okból el kell kobozni, ingatlanra vonatkozó termei, si szempontoknak
szem
előtt
tartásával.
sági ingatlan mentes a megvál- lis, vagy alapítványi célt közér- ugy az ingatlant akként kell
dekűnek nem találja, az alapít- megosztani, hogy az elkobzott
tás alól.
IV. FEJEZET.
Ha azonban valamely köz- ványi földbirtokot teljes egé- és megmaradó ingatlanrészek
ségben, vagy felosztási csoport- szében igénybe kell venni. A- ériéke arányban álljon a tulajA Juttatás módozatai
ban az igényjogosultak számá- cél elérésére szükséges földbir- doni illetőségekkel.
hoz képest kevés a felosztható tokterületet^amely 100 kat. holdIlyen
esetben,
ha
a
gazdasági
28. §.
föld, az Országos Földbirtok- nál nagyobb nem lehet) megha- épületek, élő és holt felszerelés
ladó
földbirtokot
—
a
célnak
rendező Tanács elrendelheti a
Az igényjogosultnak juttatott szia
való természetben fel nem osztható,
megváltást szenvedő természe- más jövedelemforrásból
ezek
az
elkobzott
területen
földtóföldet,
kertet, rétet és az ezek köz'
tes személy teljes földbirtoká- kielégülése esetén a teljes föld- höz juttatottaknak
ideiglenesen beékelt kisebb területű legelőt, nibirtokot
—
ugyancsak
megválnak igénybevételét. B z esetben
közös használatba adandók.
last a juttatottaknak egyéni és te
a megváltást szenvedőnek az tás ellenében igénybe kell venni.
Ha
osztatlan
közös
tulajdoniekkönyvileg
bekebe'ezett tehermen
ország más részében kell azo- Amennyiben az 1. bekezdésben ban álló ingatlan kerül meg- les tulajdonába kell adni. A juttatoíi
irt
bizottság
az
alapítványi
célt
nos minőségű 100 kat. ingatlant
minden
egyes ingatlant részükre ki kell mérni és
közérdekűnek találja és a megha- váltásra, ugy
juttatni.
gyott földbirtok a cél elérését tulajdonostársnak joga van e birtokbahelyezésükkgl egyidejűleg az
nem biztosítja, a kormány más rendeletben foglalt megkülön- erről szóló okiratot ki kell adni.
13. §.
Amennyiben a földhözjuttatott töld
eszközökkel gondoskodik a cél böztetés szerint őt illető területre mentességet igényelni.
Mindazokat az 5 kat. h o l d o n eléréséről.
jének megmivelését két gazdasági
felüli ingatlanokat, amelyeket a
A tulajdonostársak mentes- éven keresztül elhanyagolja, vagy in18. §.
tulajdonos az 1939 szeptember
ségének
megállapítására
az dokolatlanul elmulasztja s ezáltal az
1. napja utáni időben adásvételi
Megváltás ellenében igénybe- 1939. évi szeptember h ó 1. nap- ország gazdasági érdekeit is veszéjogügylettel szerzett meg
— veendő minden szőlőbirtoknak ján fennállott telekkönyvi álla- lyezteti, a községi földigénylő bízottamennyiben a szerző félnők a és gyümölcsöskertnek 20 kat- pot az irányadó.
ság kétharmad saótöhi*2ggel hozott
gazdálkodás nem élethivatása, holdat meghaladó részé, azzal,
Házastársak tulajdona
egy véleményes javaslatára az Országos
v a g y ingatlanszerzése
nem lét- hogy m i n d a megváltott, m i n d személv tulajdonaként
tekin- Földbirtokrendező Tanács a futtatott
Ugyancsak az államra szállnak át a 4—6. §-okban felsorolt
személyek belsőségei is. Méltányos esetben a lakóház és 600
négyszögölnél nem
nagyobb
telek a visszamaradt család számára meghagyható.
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ingatlant elveheti és másnak adhatja.

36. §.

29. §.

Előnyben részesítendő igényjogosult:
1. aki a Németország elleni harcoan kiváló érdemeket szerzett, elesett vagy megrokkant; aki a partiránmozgalomban harcolt; aki a reakció és a fasizmus elleni belső elenillásban tevékeny részt vett és en•k során halál-, szabadságvesztésjüntetést, internálást szenvedett.
Az ebben a pontban meghatározott
igényjogosultság átszáll a kivégzettnek, vagy elhaltnak házastársára
gyermekeire, ezek nemlétében
szüleire;
2. aki az 1945 évi gazdasági munkák során munkájával példaadó módon előljárt;
3. akinek 3, vagy ennél több háztartásában élő gyermeke van.
1—3. pont alatt felsorolt igény
jogosult helyett felesége, gyermeke,
/agy eltartottja jelentheti be az igényt,
ha a jogosult katonai szolgálata (hős
halála, hadifogsága), vagy elhurcolása miatt ezt személyesen nem te
heti.
Egyenlő feltételek mellett előnyben
részesül az a kishaszonbérlő, aki a
felosztásra kerülő ingatlanrészen mát
1944-ben gazdálkodott.

Az igénybevett legelöket osztatlanul a község tulajdonába kell adni.
A község legelöterü letét, ahol szükséges és lehetséges, ki kel! egészi
teni.
Ahol a legelötertllet a szükségletet
meghaladja és a mívelési ág átalaiíitása lehetséges, továbbá az igényjogosultak nagy száma, valamint az
igénybevehetö szántóföld elégtelensége indokolttá teszi, a szükséglete
meghaladó legelöterületböl az igényjogosultaknak lehet juttatni.
30. § .
Az igénybevett birtokokhoz tartozó
kisajátított gazdasági felszerelést, gépeket és gazdasági épületeket, amenynyiben azok szétosztása nem felel
meg a termelés érdekének, a földhözjuttatottakbó! alakítandó földmives szövetkezet tulajdonába kell adni.
A megváltást szenvedőnek a megmaradó ingatlana arányában kell a
gazdasági eszközöket és épületeket
visszahagyni.
A főldmives szövetkezet célját, működésének szabályait a földmivelésügyi miniszter a rendelet végrehajtása
során külön rendelettel állapítja meg.
ilyen szövetkezet azonban a rendelet megjelenése előtt is megalakulhat.
•
31. §.
Az igénybevett ingatlanon lévő
mezőgazdasági ipari üzemek (malmok, szeszfőzők, kenderfeldolgozó és
egyéb üzemek) is megváltás ellenében igénybevehetők s ebben az esetben községi, állami, esetleg szövetkezeti tulajdonba mennek át.
32. § .
Azokat az igényjogosultakat, akik
lakhelyükön földhöz nem jutottak, az
ország más részén, lehetőleg csoportosan kell földhöz juttatni. Az
igénybevett földekből erre a célra
megfelelő területet kell fenntartani,
amelyet az Országos Földbirtokrendező Tanács jelöl ki.
V. FEJEZET.

Birtokegység.
33. § .
Egy igényjogosultnak Juttatott föld
jern lehet nagyobb olyan birtokegységnél, amelyet egy földmívelő csai d a maga erejével meg tud mivelni,
Ennek megállapításánál figyelembe
kell venni a felosztásra kerülő birtok
fekvését, minőségét és mivelési ágát.

37. §.
A házhelyek és ezekkel kapcsolatos konyhakertek céljára kisajáíitoti
•erületekből telekhez juttathatók családos és vagyontalan magyar állampolgárok, akiknek sem lakhelyükön,
sem máshol saját, vagy háztartásukban élő hozzátartozójuk tulajdonát
képező lakóházingatlanuk nincsen.
Előnyben részesitendők a 36. §.
!. bekezdés 1—3. pontjai alatt felsoroltak.
38. §.
Ki kell zárni az igénylök közül:
1. aki elmebeteg, gyengeelméjü
vagy aki nem távollét okából ab
gondnokság alatt;
2. akit nyereségvágyból elkövetett
bűntett miatt 1 évnél súlyosabb
szabadságvesztésre jogerősen elitéi
tek, amennyiben a büntetés kiállása
óta 5 év még nem telt el;
3. akit a népbiróság elitélt;
4. aki az 1945. évben a tulajdonában, haszonbérletében áiló, vagy
ndjaira bizott földet — bár ehhez
m jdja volt — nem mivelie:
5. akit a helyi főldigénylő bízottág kétharmad szótöbbséggel jultaásra alkalmatlannak talált;
6. aki idegen állampolgár.
Az 5. pontban megjelölt esetben
panasznak van helye a Megyei Föidbirtokrendezö Tanácshoz.

34. §.
Egy igényjogosultnak juttatott szánVII. FEJEZET.
tóföld és rét együttvéve 15 kat. holdat, kert és szőlő együttvéve 3 kat.
Kártalanítás
holdat nem haladhat meg.
39. §.
A 36. §. 1. pontjában felsoroltaknak juttatható szántóföld és rét 25
E rendelet céljainak megv.
á
kat. holdig, kert és szőlő 5 kat. hol- sánál irányadó elv, hogy a. 4. §-ban
dig terjedhet.
felsorolt személyek kivételével, az
igénybevett földbirtok, ingó- és inVI. FEJEZET.
gatlanfelszerelés, üzemek, stb. tulajdonosának kártalanítás jár; a földIgényjogosaHság
hözjuttatottak pedig megváltási árai
tartoznak fizetni.
megállapítása
Az igénybevett birtokok tulajdo35. §.
nosainak kártalanítása, illetve a kárA kiosztásra kerülő földekből kis- talanítás erejéig a telekkönyvi hitegazdaságok létesítésére földhöz jut- lezők kielégítése az állam feladata.
tatandók a gazdasági cselédek és
A földhözjuttatottak által fizetett
mezőgazdasági munkások — birto- megváltási összegből föidbirtokrenkuk kiegészítésére a törpebirtokosok dezö alap létesül, melyből az állam
és olyan nagycsaládu kisbirtokosok teherbiróképessége szerint kártalanős fiúgyermekei, akiknek földbirtoka nítja a megváltást szenvedőket. A
várható örökrészükkel együtt 5 kat. föidbirtokrendezö alapot a földmiveholdnál nem többu
lésügyi miniszter által létesítendő..

vagy kijelölendő szerv kezeli.
40. §.
A földhözjuttatott a föld ára fejében a kataszteri tiszta jövedelem
húszszoros összegét fizeti. E számitásni! 1 forint 2.32 pengőnek, 1 korona 1.16 pengőnek veendő.
A telekkönyvi betétek, vagy telek
jegyzökönyvek elveszése, vagy meg
semmisülése esetén a kataszteri tiszt
jövedelmet a községi elöljáróság ada
tainak és javaslatának figyelembevételével a Megyei Földbirtokrendezí
Tanács állapítja meg. A megváltás*
ár késedelmes megállapítása nem
akadályozza az igénybevett ingatlanok felosztását és az igényjogosultak birtokbahelyezését.
Az első bekezdésben foglaltak szerint megállapított megváltási ár alap
ján kiszámítandó, hogy a megváltási
ár milyen mennyiségű középminőségfl tiszavidéki buza árának felel
meg. E számitásnál a buza 100 kgkénti ára 40.— pengőnek veendő.
A búzamennyiség annyi részre osztandó fel, ahány részletben a földhözjuttatott a 42. § értelmében a
megváltási árat fizetni tartozik. A<
egyes részletek esedékessége alkalmával a földhözjuttatott terményben
is fizethet, amennyiben azonban a
fizetést készpénzben teljesiti, ug\
>lyan összeget kell fizetnie, ameH
íz esedékes buzarészletnek az ese
íékesség napján jegyzett budapesti
iözépárfolyamán számított ellenértékének megfelel. Késedelmes fizetéi
esetén a fizetés napján számított á
fizetendő, ha ez a magasabb.
41. §.
A kiosztásra kerülő földeken léví
ingó gazdasági felszerelés értéké
oecslés szerint kell megállapítani.
becslés alapjául az 1938. évi árak
szolgálnak, amelyek összege a megváltott tárgy használhatóságához képest legfeljebb 15%-Va! emelhető.
Ugyanez irányadó a megváltót'
oirtokon lévő épületek és egyéb iníatlanfelszerelések megváIlási árán ak
megállapítására is azzal, hogy az
. zekért megállapított összes megvá'
tási ár nem haladhatja meg a föld
ingatlan megváltási árának 30%-át
42. §.
A földhözjuttatott törpebirtokos
vagy kisbirtokos köteles a föld megváltási árának 10%-át birtokbahelyezése alkalmával lefizetni — a hátralékot 10 évi egyenlő részletekben
kell kiegyenlíteni.
A földnélküli gazdasági cseléd
vagy mezőgazdasági munkás a föld
megváltási árát 20 évi egyenlő részletben törlesztheti le. Az első részlet
fizetésére a birtokbrtépéstől számított legfeljebb három évre halasztás
engedélyezhető. A halasztás iránti
kérelem felett a Megyei Földbirtokrendező Tanács határoz.
Az élő- és holtfelszerelés és gazdasági épületek megváltási ára a
földingatlan megváltási árához számítandó az esetben, ha a megosztás
során, azok a földhöziuttatottnak a
tulajdonába kerültek. Ha ezek a vagyontárgyak föidmivelő szövetkezet
iu!ajdonába jutottak, ugy megváltási
árukat a szövetkezet törleszti le 20
évi egyenlő részletben.
A megváltási árhoz kell számítani
a föld felmérésével és szétosztásával
felmerülő összes műszaki költségnek
a kiosztott birtokegységre eső részét is.

birtok a juttatástól számított 10 éve®
belül csak a földmivelésügyi miniszter, vagy az általa megbízott szerv
engedélyével idegeníthető el, terhelhet 5 meg. Ezt a tilalmat a megvátIsi ár korábbi kifizetése sem szün^
•ti meg.
44. §.
A 44. §-ban foglalt terhelési t»aom nem vonatkozik:
1. a megváltási árra, amely megiliapitása után az ingatlanra bekebelezendő és minden más jelzálogjogot megelőz,
2. a bűncselekményből eredő káréritési követelésekre,
3. a törvényen alapuld tartásdíjára,
4. add- és ifletéktartozásra,
5. termelési beruházásokból eredtt
artozásokra.
VIII. FEJEZET.
V89Q8S
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45. §.
E rendelet végrehajtását a*igény-J
ivett földbirtok kötöttsége nem aka-1
lyozza.
46. §.
Azok a magyar állampolgároké
kik a fasiszta törvény értelmében?
-idó származásuk miatt vesztetté ifi
! földingatlanaikat, erendeletvégre4
ájtása során visszakapják elvett i| N
ailanaikat az esetben, ha az ingaw
an e rendelet alapján nem volnál
ílkobzandó, vagy megváltandó. In-*
dokolt esetben az Országos Föidbirtokrendezö Tanács a tulajdonos
-észére az elvett ingatlan helyett
nishol adhat azonos minőségű in-*
ílant.
Ha a zsidónak tekintett fulajdch
ostól elvett földingatlanon olya»
i ajdonos, vagy kishaszonbérlő gaz-^
.odik, aki e rendelet érteimébei*
iyjogosult, ugy az Országos Földnokrendező Tanács az elvett ingatlan helyett más, hasonló minőségű és mivelési águ ingatlant jelöl ki.
A jelen §. alá tartozó igények ei^
bírálásánál az 1938. évi március h<3
1. napján fennállott telekkönyvi álapolot kell figyelembevenni azzal,,
hogy e címen nincs földhözjatiatásra
igénye annak a zsidónak tekintet
személynek, aki földingatlanát fenti
időpont után visszterhes ügylettel «ldegenitette.
47. §.

A rendelet fölhatalmazza a föld-1,
mivelésflgyi minisztert arra, hogy af
kisajátított ingatlanok felmérésének!
és felosztásának
befejezéséig sU
igényjogosultak ideiglenes blrtökba-i
helyezését rendeleti
úton szabályozza.
48. §.
Ennek a rendeletnek végrehajffoíl
az Országos Föidbirtokrendezö
nács, a Megyei Föidbirtokrendezö^
Tanácsok, továbbá a Községi Föld-j
igénylő Bizottságok, végzik.
Az Országos Földbirtokrendezői
Tanács elnökét és helyettes elnökéti
a földmivelésügyi miniszter nevezi
ki a tanacs tagjai közül.
A földmivelésügyi miniszter elrendelheti, hogy a tanács kebelében egyí
vagy több tárgyaló tanács aiakuljonJ L
Minden egyes tanácsnak 9 tagja van,
akik közül 1 birót, 1 mérnököt és2 gazdasági szakembert a földmivelésügyi miniszter nevez ki. A földmivelésügyi miniszter 5 tagot a földigénylők közül hlv be, akik közül
43 §.
két tagot a Földmunkások Országos*
A földreform során juttatott föld- Szövetsége jelöl kt.

t
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Ax Országos FWdbirtpfcrcwdcxó
Tanács feladata az ingatlanok el
kobzásának, illetve megváltásánál
keresztülvitele. A Községi Földfénylő Bizottságok javaslata alapján dönt a földbirtokok mikénti felosztásáról, a földbirtokokat az igényjogosultak tulajdonába, illetve birtokába adja.
Megyei Fökfbfrtokrendező Tanács
létesítendő minden megye székhelyén ; 7 tagból áll, amelyből 1 bírót, 1 mérnököt és 1 gazdasági
szakembert a föidmivelésflgyi miniszter nevez ki. 2 tagot a megye
székhelyén lévő Nemzeti Bizottság,
2 tagot a Földmunkás Szakszerrezet kűri ki.
A Megyei FOMbtriefcrendező Tártét az Országos Földbirtokrendezö
Tanács megyei végrehajtó szerve.
Feladata a Országos Földbirtokrendezó Tanács rendelkezéseinek foganatosítása, illetve a végrehajtás ellenőrzése, a földbirtokrendezés és
általános szempontjainak alkalmasása, illetve védelme.
Községi Földígénylö Bizottság létesítendő minden községben, aho'
földigénylök vannak. A bizottság
tagjait a földigénylók maguk közű
választják ugy, hogy minden 20
igénylőre egy bizottsági tag jusson,
de a bizottságnak semmiesetre sem
lehet 30-nál több és 5-nél kevesebb
tagja. Ha a tagok száma a t!ze<
meghaladja, úgy a bizottság 11
ügyek állandó intézésére öttagú vá
lasztmányt alakit.
A Községi Földigény lő Bizottsáp
feladata az igényjogosultak nyilvántartásba vétele és a község h o n ban lévő elkobzás vagy meg vei á
M kerülő földbirtok összeírása. Felosztási tervet készít és közreműködő
a földbirtok felosztásában.

törvényes akadálya annak, hogy
aki a renddel éfefbcMpte után
bárki élők közötti jogügylettel, vagy
öröklés utján földbirtokot szerezzen, megváltás tárgyát képező tagaflanát,
amennyiben ezt a fennálló egyéb ingó- vagy ingatlan gazdasági felszerelését elidegenül, megrongálja,
jogszabályok megengedte.
vagy más módon használhatatlanná
tessi, vagy megváltás alól elvonja;
CL FEJEZET.
c) az sz igényjogosult, aki igényéBfiatati r a n d i l t a é M k
nek bejelentése kapcsán tudva hamis
adatokat terjeszt elő.
54. $ .
A b) pont cselében s s d k h f t d Amennyiben cselekménye súlyo- tési ügylet érvénytelen.
sabb beszámítás alá nem esik, vétA c) pont esetében a tettes ax
séget követ el ét egy évig terjedhető igénylésbői kizárandó, • már juttaelzárással, valamint 8000 P-ig ter- tott föld a birtokbahelyezés napjától
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő számított három éven belül elvonaz, aki
ható. Ennek kimondása az Országos
a) hatóeágoak a jelen rendelet Földbirtokrendezó Tanács hatásköalkalmazása során tudva hamis ada- rébe tartozik.
tokat ad elő, vagy az áttaia szolgál
55. § .
tatni köteles adatok szolgáltatáséi
Ai Országos FöIdWfWkrendezö
elfogadható indok nélkül megtagadja,

Az amerikaiak
Bajor-Pfalz

Tanácsok és a Községi Földígénylö
Bizottságok tagjai megbízatásuk tan*
tame Matt közhivatalnokoknak tekintendők és az 1914. évi XL. t.-cszerinti védefemben részestinek.

X FEJEZET.
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„• ..ff.

iuhh verese rsapisn vjcv-,

befép és végrehajtása azonnal megkezdendő.
Debrecen. 1945. márt 17-éa.
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
nevében

mkfós Béla miniszterelnök.
Nagy Imre földmivelésügyi
miniszter.

benyomullak
tartományba

Nagy német terepzsákokat semmisítettek m e g
az oroszok

A keleti arcvonalon az oroszok
hadműveleteit legnagyobb részben
továbbra is a kisebb-nagyobb teepzsákok megtisztítása jellemzi. Kőnigsbergtől délnyugatra egy nagyobb
és két kisebb terepzsákot számoltak
fel véglegesen, miután a haditudóitők jelentése szerint a német hu!
ák hekatombái borították a csata
nézőket. Az egyik moszkvai haditudósító lefrja, hogy e mögött a?
49. § .
általánossá vált hivatalos szürke kiAz efózö §-ban felsorolt tanácsod tétel mögött .terepzsákmegsemmi
és bizottságok hatáskörét, belső ügy 'és", a modern háború mily szörnyű
rendjét és egyéb szervezeti kérdései pusztulásokkal teljes csataképei hu
a föidmivelésflgyi miniszter rende /ódnak meg. Egy-egy ilyen terep
lettel állapítja meg. Ugyancsak •<> zsákban összezsúfolódott német kö
elékek a megzavarodott birkanyá
föidmivelésflgyi miniszter állapitj
meg azt, hogy az egyes bizottságo! nódjára fejveszetten kavarognak, ke
által hozott határozatok közül me resvén a menekülésnek valami leiyek ellen, mely hatóságokhoz var hetőségét, miközben a minden oldalról rájukzuduló borzalmas hatású
egyfokú jogorvoslatnak helye.
ágyutúa, valamint a felettük keringő
50. §.
repülőgépek bombái és gépfegyverAmennyiben ax elkobzott, vagy üze ismételten széles rendeket vág
megváltott fölbirtok egy része kegy- ki a soraiból.
úri jog alapján, vagy mint egyházi
Ez a folyamat mindaddig folyta
jsvadalmí birtok egyházi célokat ódik, mig csak végül néhány ezer
szolgál, ttgy erre a célra az illetékes agyongyötört és félelemtől átélt boregyházi főhatóság földingatlant igé zalmaktól minden izében remeg
nyelhet.
német katona az obiigáit fehér lo
51. §.
bogóval ét felemelt kezekkel nem
E rendelet végrehajtása során fel jelentkezik valamely orosz parancsmerülő összes kérdéseket a fölmt- nokságnál. Vannak azonban olyan
velésflgyi miniszter rendelettel sza- esetek is, mikor az ilyen megsembályozza az esetben is, ha a kérdés misítő „tisztogatási műveletnél" nem
szabályozása a törvényhozás körébe is kerül sor a hadifoglyok átvételére,
tartozna, mégis azzal a korlátozás- mert az utolsó repülőtámadás és
sal, hogy az e rendeletben kifeje- ágyusortűz után már csak néma csend
zésre jutott céloktól és alapelvektől borltja a csatateret. Erre kell tehát
gondolnunk, amikor az ujabban s
el nem térhet.
ujabban súrün ismétlődő hadijelen52. § .
tési kifejezéssel találkozunk: „csaF. rendelet végrehajtásával kap- pataink ismét megsemmisítettek nécsolatos minden beadvány, határo- hány német terepzsákot". Ez törtézat, szerződés, telekkönyvi bekebe- nik most Keletporoszországban, Polezés vagy törlés illetékmentes. Ez merániában, sok bekerített támasz
a mentesség nem terjed ki a peres pont körül és ezt a tisztogatási műveletet végzik most Zskuov marsa!
eljárásokra.
csapatai az Odera keleti partján,
53. §.
ahol most az utolsó német erők
E rendeletnek a földbirtok legna- megsemmisítése van folyamatban.
gyobb kiterjedését szabályozó ren- A frontnak ezen a szakmán bedelkezései azt célozzák, hogy a osztott brit tudósítók írják, hogy a
földigénylők minél nagyobb hányada németek itt minden tartalékukat harcföldbirtokhoz iusaon. Nincs tehát

ba vetették, hogy idejük legyen valami módon föltartani az Odera nyu
gati partjára készúiö szovjet erőket
Lázas sietséggel ássák aa Oder,
nyugatiapartján hatalmas villamokotrógépek segítségével lővészárkai
kat, hiszen jól tudják, hogy az utolsó
döntő rohamról vaa szó.
A Svenska' Dagbladet tudósitój
zerint Németországban már teljesei)
megállt az élet. A két oldalról közelgő összeroppantó szorítást, amii
a birodalom közepe felé minden
oldalról áradó menekültek százezrei
érzékeltetnek a legnyilvánvalóbban
mindazt már úgy érzik, mint ar
egyre jobban szoruló hurok szorítását. „A németek összeomlása mos!
már elkerülhetetlen és rohamosan
közelndik a szövetségesek vég.?f
győzelmének befejező diadala."
A nyugati arcvonal kiemelkedő
eseménye a 7. amerikai hadseregnek
nagylendMetil előnyomulása a Saar
és a Rajna közt, ahol 12 kilométer
mélységben benyomultak
a Bajor
Pfalz
tartományba.
Kreuznachés
Bingen elfoglalása pedig azt jelzi,
hogy a szövetségesek a nemrég elfoglalt Koblenztől délre ujabb nagyfontosságú támaszpontokat hódítottak el a németektől a Rajna nyugat'
partján. Rendkívüli figyelemre tarthat számét Eisenhower
tábornok

ujabb hirtüalml rendelete, amely ezúttal a Koblenztől délre operáló seregek számára mondotta ki a hadműveleti hírszolgálat átmeneti elnémulását. Az eddigi tapasztalatok
szerint ez azt jelenti, hogy ezen a
területen most rendkívüli fontosságú
hadmozdulatok vannak kibontakozóban, amelyek részleteinek nyilvánof*
ságra hozitala a hadműveletek sikere
frelekében egyelőre nem kivánaíos.
Kétségtelen, hogy ezen a területin
is nagyszámú német erőket sikerült
bekeríteni, akiknek soraiban most
nyilvánvalóan olyan zűrzavar uralkodik, hogy tájékozódási kizárólag
már csak a szövetségesek hadjeüentéseiből nyerhetnének. Ezt alátámasztja a Daily Express azon tudósítása is, amely szerint gyakran
előfordul, hogy a felvonuló német
tartalékok gyanuthnul egyenesen a
szövetséges csapatok karjaiba futnak. Eisenhower tábornok ugyanakkor felhívást intézett a Majnamenti Frankfurt,
Mainz és Lulwigshafen lakosságához, hadüzenteinek munkásaihoz, hogy saját érdekükben sürgősen hagyják el ezeket
a területeket. Mind ebből nyilvánvalóan arra lehet következtetni, hogy
a stratégiai tervek legközelebb ebben az irányban fognak kiterjeszkedni.

Ax oroszok egymásután
semmisifik meg a német
terepzsákokat
Moszkva, március 20. A TASS
iroda jelenti: Március 19-én
Kőnigsberglől délnyugatra
csapataink folytatták a Keletporoszországban bekerített német
haderők megsemmisítésére irányuló hadmüveleteket, északi
irányban törve előre több mint
30 helységet foglaltak el és 2t38
foglyot ejtettek.
Kelelporaszország
területén
egymásután semmisítik meg az
oroszok a bekerített helyőrsé-

geket. Königsbergtől délre a németek elkeseredett ellentámainadást indítottak, de ennek ellenére az oroszok egyre szorosabbra vonják a város körül
vont gyürüt. Az oroszok átkeltek a Baude folyón és elfoglalták Marienfeldet.
Az oroszok
itten tegnap is négy kilométert
nyomultak előre és több helységet elfoglaltak. Ellepállésuk
kisebb folyókra és patakokra
támaszkodik.

6

Frautnsbergtöl
(délkeletre he- det sem tudtak újjáalakítani,
ves-harcok folynak a königsBrestau
városában
tovább
berg—elbingi autóut mellett.
folytattuk a bekerített helyőrség
A fontos Kolberg
városi és megsemmisítését,
csapataink
kikötőt a Vörös Hadsereg sú- egymás után k ü z d i k le az útlyos utcai harcok u t á n elfog- széli b a r r i k á d o k a t és aknamezőlalta.
Itt
lengyel
egységek ket. Az ellenség légiuton kisé*
együttműködtek az orosz csa- relte meg a helyőrség u t á r j
patokkal. Elkeseredett három- pótlását. Hét gépet lelőttünk.
n a p i h a r c b a n letörték a n é m e t
Szlovákiában a vörös csapat
ellenállást és az utcákat meg- tok nehéz hegyi területeken totisztították' az f ellenségtől. Az [v á b b n y o m u l n a k előre. A Gautcán a német katonák
hullái- ram
völgyében
Osztra
Laka
nak ezrei fekszenek.
j helységet foglalták el.
SzázPótlólag kiadott hivatalos je-, nyolcvan foglyot ejtettünk és
entés szerint az első fehér- j sok hadianyagot
zsákmányolorosz hadsereg Kolbergért foly-, tunk. Tovább délre elfoglaltuk
'atött k ü z d e l m e során több mint Gorne Opetens helységet
500 foglyot és nagy hadizsák-] Március 18-án az egész front*
i n á n y t ejtett.
szakaszon 126 tankot semmisíEgész Kelet-Poroszországban tettünk meg, illetve megrongál 1
a német foglyok t a n ú s k o d n a k tunk. A március 18—19-re vira borzalmas német veszteségek- r a d ó éjszaka szövet b o m b á z ó k
rőt. A 432-es gyalogos ezred Danzig katonai célpontjait táaárom h a r c n a p alatt á l l o m á n y a m a d t á k . A t á m a d á s után nagy
H) százalékát elvesztette. A 40. tüzeket és robbanásokat figyelnémet gyalogos hadosztálynak tek meg.
m a r a d v á n y a i b ó l még egy ezre-

Nagy amerikai előnyomulás
a Saar és Rajna között
L o n d o n , m á r c i u s 20. A Reuter
iroda j e l e n t i : A Rajna
és a
Saar között a 3. amerikai hadsereg ü l d ö z i a n é m e t hadsereg
szétszórt m a r a d v á n y a i t , melyek
a R a j n a felé menekülnek. Á 3.
hadsereg kötelékei, melyek átkeltek a NaMe folyón, egyesüllek m á s szövetséges csapatokkal, melyek a S a a r t ó l keleti
i r á n y b a n törtek előre és t ö b b
m i n t 2000 németet
bekerítettek.
A szövetségesek itt sok foglyot
ejtettek, közöttük
egy
teljes
tüzórzászlóaljt
felszerelésével
együtt. A csapatok t á m o g a t á s á r a
a taktikai légierő 7000 felszállást hajtott végre, k ü l ö n ö s e n az
1. k a n a d a i és 2. brit hadsereggel szemben fekvő frontszakasz
elied. A t á m a d á s o k során megsemmisítettek, illetve megrongálták 4300 j á r m ü v e t .
a* R a j n a keleti p a r t j á n az
apierikai csapatok tovább szé,esitették remageni hidfőállásukat, északra Oberkassel,
délre
pedig Hammerstein
elfoglalásával. Az 1. amerikai
hadsereg

csapatai elfoglalták Königswinter városát is.
Délebbre a 7. hgdsereg észak
felé n y o m u l előre a Palatinátus
határa mentén a Siegfried-von a l erődítései között és elfoglalta Wiesenburgot. A szövetségesek 20 kilométerre
állnak
Mainztól és tegnap az amerikaiak elfoglalták Bad Krettznachot és Bingent.
U t ó b b i városnál n y o m b a n folytatták előrenyomulásukat, átkeltek a Nahe folyón és elfoglalták Boppardol, St. Goarl és Oberwessett.
A Saar és a R a j n a között az
amerikaiak 12 kilométer
mélységben benyomultak
aPfalz tartományba.
Egyidejűleg a 7. amerikai hadsereg k ö r ü l b e l ü l 10
kilométert n y o m u l t előre. Saarb r ü c k e n t ő l keletre megszállták
Hornebachot
és számos mgs
helységet. A 7. hadsereg kötelékeibe tartozó francia
csapatpk
elsőizben átlépték
Németország
határát, miután a szövetségesek
Elzász egész területét
megtisztították a németektől.

Munkában a Népbiróság
Besúgó

1945. m á r c i u s 21

í élm ag v aroitsz 40

háztartási
itélt

alkalmazottat
és
el a
Népbiróság

A hétfői napon két ügyet tárgyalt
a szegedi Népbiróság: Sajtos Mária
szegedi háztartási
alkalmazott és.
Dúlna János szentesi cípészmester
i gyét.
Sajtos Mária 22 éves, alacsonytermetű lány. Kócos, szőke haját megigazítja, amikor a népbirósági emelvény elé lép, a lábán selyem harisnyakezét gyakran kabátzsebébe süllyeszti,
Nyugodtan beszéi, megbánást, ijedt
séget nem mutat. A Népbiróság vádat emel ellene háborús bűntett miatt, mert besugására Rudolf Ernőnéinternálták. A terhelt vallomása szeu nt egy detektív kihallgatta rádióra,
telefonra s Rudolfné bizonyos kijelentéseire vonatkozólag. El is meni
a rendőrségre, Győry Lőrinc nevt
detektívhez, ennek besúgta Rudolfn
aémekltenes kijelentéseit, valamint

nyilaspezetőt

hogy az moszkvai rádiót haflgat. A
Rudolfné üzletében alkalmazásban
állott Szűcs Ferencné, Sajtos Mária
ellen vallott. Vallomása szerint a lány
megfenyegette Rudolfnét.
A többi tanú is terhelőleg vallott
Sajtos Mária ügyében. Tanuként
elövezették, illetve kihallgatták az
előzetes letartóztatásban levő Győry
Lőrinc detektívet is. Győry — $ki
egyébként zavarosan válaszolgatott
— megerősítette, hogy a lány jelén.ette fel Rudolfnét.
A Népbiróság bűnösnek mondotta
ki Sajtos Máriát báboms bűntett
vétségében. Súlyosbító körülménynek tekintette, hogy a lány gazdájának szerető gondosságát ilyen rut
hálátlansággal viszonozta s ezért 8
evi fegyházra, mint főbüntetésre, és
10 évi oolitikai jogvesztésre ítélte.

Az itélet nem jogerős.
Tárgyalta a Népbiróság D u l k a
János 44 éves, 1 gyermekes cipés'
nester ügyét, akit háborús bűntettvádolnak, mert, mint a Nyilaskeres<?s Párt szentesi tagozatának vez>
tője ,1942 novemberétől 1944 májú
iáig ténylegesen résztvett a párt éle
'ében, illetve működésében.
A cipészmester 1942 májusában
a szentesi cipésziparo- <nál dolgozott katonabakkancs munkán s ott
beszélte rá két barátja, hogy lépjen
be a pártba. Néhány hónap elteltével a megyei nyilas irányitó kinevezte a hétszáz taggal rendelkező
szentesi szervezet vezetőjévé, amit

kevés iskolájára hivatkozva visszautasított. A körzetvezetö nem fogadta
el érvét s igy nem tudott kitérni
kívánsága elől. Vallomása szerint az
'i feladata volt felolvasni a központból leérkező propaganda iratokat, de
tagok szervezésével más személy
'oglalkozott. '
A Népbiróság bűnösnek mondotta
ki Dukla Jánost háborús bűntett elkövetése miatt és ezért — tekintettel
a sok enyhítő körülményre — 1 évi
és 6 hónapi börtönbüntetésre, valamint 5 évi politikai és hivatalvesztésre Ítélte. A vádlott megnyugodott
az Ítéletben.
—oo«—

Sopronkőhidán
meggyilkolták
Káltay
Miklós
volt
miniszterelnököt
Egy, a Dunántulról érkezett hir
közli, hogy Hitler pribékjei Sopronkőhidán meggyilkolták Kállay Miklós volt miniszterelnököt.
Mint ismeretes, a volt miniszterelnök a németek bevonulása után a
török követségre menekült. Szálasiék
uralomrajutásakor „külügyminiszterük", Kémény báró jegyzéket intézett a törökökhöz, amelyben a semleges állam követségét — a diplo*
máriai életben merőben szobatian
módon — felszólította, hogy
szolgáltassa ki Kállay Miklóst,
ellenkező esetben fegyveres nyilasok behatolnak az épületbe.
Kemény báró néhány nap múlva
ujabb jegyzékben azzal fenyegette
meg a török követet, hogy ha továbbra is menedéket biztosítanak
Káilay számára, lövetni fogja a követséget.
Kállay Tamás, a volt miniszterelnök bátyja engedélyt kért a nyila
soktól, hogy meglátogathassa öccsé
a követségen. Az engedélyre azén
volt szükség, mert a török követs ig
előtt akkor már hosszabb ideje Hain
Péter hírhedt csoportja állt őrséget
és mindenkit elfogott, aki a követiégre járt. Kemény megadta a kért
íngedéiyt. A miniszterelnök fivére
két nappal később ment el a találkozóra, hogy ezáltal is időt nyerjen.
A török követségen megtudta, hogy
bátyját időközben átadták a nyila
soknak.
A követ közölte, hogy értesülése szerint a nyilas „kormány"
megállapodott Kállay Tamással
fivére kiadatását illetőleg.
A volt miniszterelnök is ugy tudta
hpgy családja a,.kormánnyal" valami
gentleman agreament-félét
kötött
Mindebből természetesen egy szó sen.
volt igaz, Keményék szokásukhoz hi
ven megtévesztették a török követséget.
Kállay Tamás a külügyminiszté
riumba sietett, ahol Bagossy „állam
titkár" megígérte, hogy a volt mi
njszterelnöknek kedvezményeket biz
tpsit. A belügyminisztériumban szolgálatot teljesítő illetékes csendőrez
redes Bagossy igéretét visszavonta
azonban azzal, hogy „ilyen hazaáruló
semmiféle kedvezményben nem ré
szesülhet".
A volt miniszterelnök már régebben súlyos beteg vpli. Ennek ellenére sem orvosi kezelést, sem gyógyszert nem kapott. Bátyja és sógornője egyetlen egyszer látogathatta

meg a Margit-köruti fegyházban, elhurcoltatása előtti napon. A fegyörség

még azt sem engedte meg, hogy
kezet foghassanak vele. Attól
tartottak, hogy mérget csempésznek be hozzá.
Sopronkőhidán — az időközben
áthelyezett fegyházigazgató jóvoltából — kórházba került Kállay. Néhány nappal később németek váltották fel a sopronkőhidai fegyőrséget.
Az őrség kicserélését követő napon
a náci-pribékek Kállayt és még néhány fogolytár9át céliájukban lemészárolták.
*

Kállay meggyilkolását a „Szabadság" igy kommentálja:
Ugylátszik az ellenforradalom felfalja saját gyermekeit. Kállay, a
népellenes reakciónak, az úgynevezett szegedi ellenforradalom politikájának legtipikusabb
képviselője
volt Annak a politikának a reprezentánsa, amely Gömbösön-ImrédynBárdossyn keresztül végzetes következetességgel vezette Hitler zsoldlába az országot. 1942-jen, amjkor
a kormányt átvette, ez a politika őnvesztön és egyre lehelet enebbül két
malomkő között vergődőt'. Az egyik
oldalon saját szülöttje, a maga dajkálta, nevelte fasiszta.,, hivatásos
németbérencek, „ b e l s > bitangok",
mozgalma rontott neki
lóbálta kirázni a hatalomból. Is
volt a tét,
sok minden forgott s c án. Nemcsak az ország amúgy t veszendő
fü getlensíge,hanem
nzetpuszta
lite is. Kiüay félt tői..
mert akkor már világos volt
őtíe, hogy
Németország a hábo
elvesztette,
tudta, hogy a csatlós
rep, amire
az országot fogták,
atasztrófával
fenyeget. L)c mint „ zsgedi" reakciós még jobban félt a néptől, attól
a mozgalomtól, amely 3 demokratikus átalakulást sürgetve, az országot ki akarta segíteni Hitler zsoldjából és a szabadságszerető népek
Idaiára kívánta állítani A Kommunista Párt által vezeteti antifasiszta
oldal felé nem egyszer harsogta fogvacogva: többé nem lesz tizennyolc,
nem lesz többé itt forradalom! A
nyilas jobboldaltól szorongatva, a
demokratikus átalakulástól rettegve,
minden belső támasztéktól megfosztva Kállay politikája kimerült abban,
hogy Kereszles-Fischer receptjére:
óbbra csititott, balra ütött. Ez a hírhedt, de számára egyedül lehetséges „hintapöjitika", amelyről azt hitte,,
hogv vele a belső s külső örvények

1945

m á r e t a s 21.

t m a kötéltáncos módjára áthaladhat, természetesen semmi jót nem
hozott A nyilas hazaárulók, „belső
bitangok", megerősödtek, az ország
függetlenségét egyre jobban aláaknázták, a nemzet mind mélyebbre
sdlyedt a náci vazallusában.
Sorsszerűén következett et 1944
március 19-ike, amikor Hitler fegyveres banditái, összejátszva a nyilasokkal, megszállták az országot. Kállay és társai közöl nem egy belezuhant abba a szakadékba, amely
tété a „szegedi" politika az országot
törvényszerűen vezette. És sorsszerűén jutottunk el október tizenötödikéhez is, amikor a „belső bitangok "a
náci-hordák segítségével végleg kiszolgáltatták az országot és népéi
Hitlernek. ,
Kállay sorsán keresztül, amely emberileg tragfkns, tisztáa áll előttünk
az a sors, amelyet a nácik és cselédeik, a nyilas kanibálok az ország
imk szántak. De bárhogy menekülöd: m előle, ez a sors nem a ma
gyár népes, hanem — rajtuk teljesedik be.

napjaink
szerencsétlen ember ez
a Dulka János, akit a Néptörvényszék másfél évi börtönre itéit, mert
a Nyilaskeresztes Párt szentesi tagozatának vezetője vqlt. Szerencsétlen
szegény, mert „csendes lelki kény. jjffflsrt" alkalmaztak nála a nyilasok,
Hogy elválaJja a szentesi tagozat vezetését, — legalább is ezt állította a
/édetem, ha nem ts sok meggyőződéssel a hangjában.
Ez a szegény, szerencsétlen ember „nem volt tisztában mi bűnt
követ el a magyar nép ellen", mikor
rlválalta a tisztséget. Engedelmeskedve a „csendes lelki kényszernek"
felolvasta a propaganda anyagot, amit
kapott— Mondhatnók, a hétszáz tagu
pásttagozat vezetője csupán passzív
szerepet töltött be... Sőt, ez az ember visszautasította a rendőrség azon
kérelmét, hogy megfigyelés alatt tartsák a szentesi zsidókat Talán még
Jel is háborodott, hogyan is lehet
tőle ilyesmit kérni.
Dulka János mindezért soha, de
„sohasem kapott egy fillért sem" a
p írttót Ó nem is azért lépett be,
miatta anyagi előnyöket remélt volna.
Még csak nem is gondolt arra, hogy
mi lesz a zsidóktól elrabolt holmikkal. Neki ilyesmire nem is volt szüksége.^ 0 csak abban remélt, hogy
tisztességes utón nagyobb darab kenyérhez jut, mint ahogy azt mindig
ígérték neki
Tulajdonképen jó ember volt Dulka
János. Nem akarta ő bántani a zsidókat Ilyenkor mindig arra gondolt,
hogy „nekem is van gyermekem".
Ezek a nyilasok oly gyakran gondoltak gyermekeikre... Decemberben
is, a Dunaparton.
„Hiszen oiy csekély a bön, ami
rtá vádolva van". Csak vezetője voh
a nyilas pártnak, de még egy légy
nek sem ártott.
Hát elhisszük neki ezeket a dol
gokat?
Nem hisszük el, hogy csak passzív
szerepe lett volna, hanem aktivan
vett részt abban az országrontó munkában, amit pártja oly lelkiismerete
sen végzett mindig.
Nem hiszünk a csendes lelki kény-"
szernek sem. Nem hisszük, hogy
i Htlka lános nem ismerte a nyilas
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párt programját, „nem tudta, hogy
i párt a hábóru fokozottabb foly
asa mellett harcolt".
Nem hiszünk Dulka Jánosnak és
nem találunk semmit, amit védelmére fel lehetne hozni. Védőjének
nehéz volt kötelességét teljesíteni.
De azért, mint ahogy ő ezt oly óvatosan előrebocsájtoíta, „ne érje a
vád, hogy elfogult a nyilasokk.]
szemben*, Nem is vádoljuk öt
ilyesmivel, Sót még jótndulatulag
idézzük is egyes kijelentéseit: „En
magam is ki voltam téve annak,
hogy a nyilaspártba kényszerítenek.

Ez akkor mánia, epidémia volt
Mentek az emberek a nyilas kolort
posok után anélkül, hogy tudtá
volna mit művelnek".
Az epidémia nagyon elszórta ba
ciliusait Szegeden. Éppen ezéri
szükség van Népbiróságra, hogy
ártalmat!inná tegye ezeket a baci!lusokat. Ártalmatlanná tegye őket,
te ne másfél évre, hanem örökre.
Mert Dulka János csak másfél
évet kapott és a népügyész ezt elég
nek is találta. A nép azonban még
másfél év múlva sem akarja viszontlátni a Dulka Jánosokat.
K. I

Egyelőre iránybéreket
rögzítenek a munkabérmegállapító
bizottságok
Néhány nap múlva megjelenik az
parügyi miniszter rendelete a munkabérmegáliapitó bizottságokról amelyeknek működése Nagy-Busapest
területére szól- Paritásos munkabérmegállapífó bizottságokat állítanak
fe! ás ezekbe
károm tagot a mankaaddk, hárma tagot pedig a munkavállalók küldenek ki
szakmák és foglalkozási ágak szerint Az elnököt a bizottság tagjai
közösen választják. A bizottságok
feladata lesz az egyes szakmákban
és foglalkozási ágakban a munkabérek, a munkaidő, a tű lóra díjazás,
továbbá a vasárnapi és ünnepnapi
munka díjazásának megállapítása.
A muokabérmegáflapitó bizottságok
várható működéséről Kossá István,
a Szakszervezeti Tanács főtitkára a
következőket mondotta el:
— A munkabérmegáHapitó bizottság működése
egyelSte az Iránybérek kikötésére
szorítkozik, mivel a piacok hlányá
miatt nem leket végleges, kollektív szerződési kötni.
Nincsenek kialakult piaci árak ét
igy nincs mihéz kötni a béreket. A
bérmegállapítással viszont mégis az
r célunk, hogy ne fordulhassanak
eiö aránytalanságok, vagyis hogy
ugyanolyan beosztású munkás az
eyyik helyen 1"50 pengős, a másik
•ilyen 8 pengős órabért kapjon.
A niPfáltapodásokat az illetékes

Népbirósági

tárgyalások időpontja
A szegedi Népbiróság sorozatosan
tárgyalja háborús bűntett és népeliencs vétség elkövetésével rádőli
»zemélyek ügyét. Arra való tekintettel, hogy a tárgyalások nyilvá
nosság részvételével folynak le, ezúton közöljük az eheti tárgyalások
időpontját.
Mlrcius 22-én, csütörtökön tárgyalja a Népbíróság Csendes János
szentesi trafikos ügyit.
Március 22 én tárgyalja a Népüróság Török Bálint szentesi lakos
ügyét, akit mint a nyilaskeresztespári
szentesi tagozatának pénzlárosát nép
ellenes vétséggel vádolnak.
Március 23-án, pénteken, 9 óra
kor tárgyalja a Népbiróság Balogh
S:abó Sándor szentesi kovácsmester
ígyét. Balogh a nyilaskeresztespárl
szentesi tagozatában szolgálatvezetőként működött. A Népbiróság nép
ellenes vétséggel vádolja.
Március 25-án 10 órakor tárgyalja

nagyipari munkaadószervekke!, 8
kisiparban az ipartestületekkel kötjük
meg.
Mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy minden
szakmában
és foglalkozási
ágban kollektív
szerződés szabályozza a béreket.
A kiszabadított vidéki terütetekcu
kerületi munkabérmegáHapitó bizottságok fognak működni, pl. a dél•n igyarorszdgi Szegeden, a délkeletmagyarországi Debrecenben, az északmagyarországi
Miskolcon.
— Ha a munkabérmegáHap&ó bi
lottságok nem tudnának megegyezni,
Jlelve a kollektív szerződést megkötni, akkor az Országos Munkaoérmegállapitó Bizottsághoz volna
helye a fellebbezésnek. Erre vonatkozó felterjesztésünket elküldtük az
iparügyi miniszterhez. Elgondolásunk az, hogy ez az Országos MunkabérmegáHapitó Bizottság Budapesten működjék öt munkaadó és öt
munkavállaló íaggaL Mellette feltétlenül szükséges, hogy legyen egy
szerv, antely az egész ország területéről összegyűjti, feldolgozza az árpiac és munkapiac adatait. Erre is
térjük a miniszter intézkedését.
— Reméljük, hogy a rendelet meg
jelenése után a munkabérmegáHapitó
bizottságok rövidesen megkezdhetik
működésüket és igy a bérek körül
mutatkozó mai lehetetlen állapotok
megszűnnek.
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Szegedi Mm
S n i ^ t e t M gyégysseetimli
Takáta István, Kltuxál-ter 1 Telefon: 13—59. hhsziry Keresztes Bíta dr.,
Petőfi Sándor-sugárut 41b. Telefoni
17—77. Nernecz Dezső, Csonki'idi-íttgá*
üt 14. Telefon: 13—64
— A Szegeit Kafeffiítm* N « f é «
Egyesület befelező nagyböjti clőkdisáf
ma, szerdán 4 órai kezdettel dr, Ha myaJ
Endre megyéspüspök tartja „Isten a
nagy világégésben" cimmqjL
— A ' Ylgszínpad tagjául szerződtette
Bárecy Katót, a franciás szépségű fiatal
zzöko'íüm- és revüsztárt, aki a szegedi
közönségnek mint komoly színésznő mutatkozott be a Fiatalok Kamara S r s
házában. A népszerű művésznő húsvétkor a Belvárosi Moziban is feltép egy
matinén.
Kétségtelen azonban, hre.v
sokoldalú képességei száraára ».vs >
gabb teret a Vigszinpad fogja nyújtani
— MnnkásszSvefkczet MUlem
Felhívjuk t tagjaink közül azokat, akik
vásárlási könyvecskéjüket még nem vitték et, a hét folyamán jelenEkézzenek
érte. E+vben értesítjük, hogv W-töl tehet befizetni a március havi részletet
— A SzeetáisleHBekrata Párt fel-A
városi szervezetének ifjúsága vas., nap
műsoros délutánt rendezett a Vásárbalyi sugárut 22. urára alatt levő p á r t h *
lyiiégben, A megjelent közönség élvezettel nézte végiig" a szereplők műsorát
és örömmel ailapitotta meg, hogy s
szociáldemokrata ifjúság megértve a
mai idők: sürgető szavát, komoly tóturniuukában Kezdett Minden irányítás
es eszköz hjjján mégis sikeres munkai
volt az ifjúságnak ez a bátor kiátláss
és példaként kell felemlíteni ahhoz 8
munkához, mely előtt az egész urszág
áll. Élni akarást, lelkes munkát, hitei
láttunk néhány Hiútól s a demokratikus
Magyarország első márciusán erőt ad
a romokból való felemelkedés reménységében.
— Halálozás, özv. Pám Imréné k
családja fájdalomtél porig sújtva tudatja, hogy szeretett leánya, anya és testvér, Pátfi Mária Budapesten tragikus
körülmények között 1945 január 27-én
elhunyt. Szívből gyászolják : szőrein*
leánya, édesanyja, testvérei és rokonai.
— Fájdalomtól megtört szírre! tudatom, hogy felejthetetlen drága j ó fér.
jem, Kara László február 13-én kiuos
szenvedés után, 44 éves korában Temesváron elhunyt. Gyászolják: bánata
féleség, édesanyja és testvérei.
— Farkas Sándor nyűg máv. felügyelő temetése 20-án délután 4 órakor
ment végbe. A gyászoló család

— Meghív*. A Baktói Hegyközség,
Szeged évi rendes közgyűlését március
25-én, vasárnap d e. 10 órakor a somogyítelepi Kéri-féle vendéglőben tartja
meg, melyre a t tagokat meghívja a*
elnökség Tárgysorozat: Jegyzőkönyv,
1 Népbiróság Bóka József szegedi hitelesítés. Hegybírói jelentés és zárszálakos ügyét. Bókát népellenes vétség madás. Pénztárvizsgáló bizottsági jelen
lés. Tagdíj és a hegyőrök díjazása Jövő
elkövetésével vádolják, mert a nyi- évi
költségvetés. Indítványok

laskeresztes pártban tagok beszervezésével rendszeresen foglalkozol
A Népbiróság az Iparkamara köz
vyüíési termében a nyilvánossá,
részvételéve! tárgyalja fentnevezetteí
ügyét.

— Helyesbítő*. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség ónként bevonult tagjai tiszteletére rendezett bái
nem a Tisza Lajos-kőruton, hanem a
Vőröstnarly-u. 5-ben lesz megtartva
szerdán este fél 7 órai kezdettel

Színházi műsor:

— A Magyar Demekraitkns (f jnságl
Szövetség rókusi csoportja szerdán
fél 5 órakor taggyűlést tart (Hétvezérutca 16.).

t- A szegedi 5. h«avéd kerületi pa>
Szerda d h. fé!4-kor Radnőjhy Éva ranesnekság az uj rendőrségi palotából
felléptével János vitéz.
a Klauzál-tér 9. alá (volt földmérési palota) helyezte át hivatali helyiségeit
Csütörtökön: A csúnya lány.
— Eljegyzés. Pető Piroska tisztvisePénteken Radnöthy Éva felléptével
lőnőt eljegyezte Dáni Mihály Máv. s
János vitéz.
tiszt.
Szombat: A esnnya lány.
Vasárnap: Radnöthy Éva felléptével
János vitéz.

Kamara Szinház:

Hétfő : Pataky Kálmán, világhírű kamárcins 21: Bárczy Kató felléptével.
maraénekes és Radnöthy Éva felléptéMidiére: H A M U N GYÖRGY, «s megvel; A űiosojyországa.
essloll iérj. Komédia.
Kedd-csütörtök : Beregi Oszkár felléptével Hamlet,
Af előadások fél 4 órakor kezdődnek a Váltad Zeneiskola nagytenuépaa
A z előadások szerdától kezdve fél i legyek elővételben a Délmagyaromág
órákor kezdődnék.
kiadóhivatalában
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székházában

(Vőrösmarty-utca 5) szerdán délután fél 5 érakor.

Szakszervezet!

hírek

Csütörtökön délután 4 órakor a vas
és fémmunkások szakszervezete, taggyűlést tart a szakszervezeti székházban.
A vasárnap délelőttre tervezett szakmai közgyűlések és értekezletek elmaradnak.
Csütörtökön délután 2 órakor a fakereskedők szövetkezeti és adóügyben
értekezletet tartanak a szakszervezeti
székházban.

Párihirek
Szoeiáldemokra nagygyűlés Szegeden. A szegedi Szociáldemokrata Párt
25-én, vasárnap délelőtt pontosan fél
3 b órakor a Belvárosi-moziban nagygyűlést tart A nagygyűlései beszédet
mondanak: KéthlyAnna, Szakasits Árpád
és Valentiny Ágoston. A Szociáldemokrata Párt országos megnyilatkozásai
alé nagv várakozással tekint Szeged
polgársága.
A Magyar Kommunista Párt móravarosi kerületi szervezete március 21-én,
szerdán délután 3 órakor a Móra-u, 3.
szám alatti párthelyiségben taggyűlést
lart A megjelenés az összes tbóravárosi tagokra nézve szigorúan kőtelező.

Mozin

műsorai

Belvárosi Mozi
H a : Kalotaszegi Madonna. Főszereplők : Sárdy János, Adorján Éva, Petrovics Szvetiszláv.
Korzó Mozi
Ma; Lombardia hőse i'Mareo Visronti). Főszereplők : Carlo Ninebi. Roberto Villa
Széchenyi Mozi:
Ma: Külvárosi örszoba Főszereplők:
Knrády Katalin, Nagy István.
Előadások kezdete minden nap fél
11 és negyed 5-kor. Pénztárnyitás d. e.
11 - 12-ig és az előadások előtt félórával
.

»Ritiiius« tánciskola
Kárász-n.6.
M o d e r n

l á n c o k ^

t a n f t ó s a ,
áz első kuüzus április 3-án kezdődik.
Beiratkozás minden délelőtt. Balett és
a terebatikára tehetséges gyermekek csak
korlátolt számban vehetők fel.

H'

vafalos

höziemÉnyeh

Szeged város polgármesterétől.
7295/1945. E. sz.

Gyufa kioszt ani hirdetmény
Szeged város Áruátvevő.és Beszerző
Hivatala Szeged város lakossága részére gyufát oszt ki a következő fellé'
mellett:
y. Az elosztást az e célra kijelölt
nay\ regkedők (továbbiakban elosztó
kereskedők) végzik."
J. §. A kiutalt gyufamennyiséget az
eloszló kereskedők csak azon lakosok,
illetőleg fűszer- és vegyesárukiskereskedők részére árusíthatnak, akiknek
- telephelye Szeged városhoz közigazgatásilag tartozó területen van.
a) Trafiko.sok szükségletüket a Trafikosok Szabad Szakszervezeténél szerezhetik be, illetőleg e szakszervezet
a neki kiutalt mennyiséget kizárólag
trafikosok részére árusíthatja.
b) Fűszer- és vegyesáru.kiskereskedők (továbbiakban kiskereskedők) a
kijelölt nagykereskedőknél vásárolhatnak.
3. §. a) Az elosztó kereskedő a náia
jelentkező kiskereskedőt és trafikost
iparengedélyének felmutatásával igazoltatni taríozjk és az ilynjódon igazolt
kiskereskedőnek vagy trafikosnak 5 „C"
— azaz ötszáz doboz gyufát tartozik
dobozonkénli 22.5 filléres árban kiszolgáltatni.
b) Azon a címen, hogv valakinek

sége, hogy a múlt felhívásomban érdekeltek köréből sokan nem veszik ki
részüket a segítés munkájából. Figyelmeztetem azokat, akiket üJel, hogy
ezekben a sorsdöntő, nehéz órákban
nincs helye közömbösségnek, még kevésbé a segítés megtagadásának. A ható •'> >nak lesz módja arra, hogy a közömbösökké! és a segítést megtagadókká szemben eljárjon.
Erről a határozatról a Nemzeti Segé: vezetőségét értesitem azzal, hogy
a határozatban foglalt rendelkezés a
hirdetmény hírlapi közlése napján }ép
hatályba.
Szeged, 1945 március 19.
5. §. a) A trafikosok és kiskereskedők a fogyasztóközönség részére a
A polgármester megbízásából
közellátási ívről a trafikos, illetőleg
dr. r.zibnla,
kiskereskedő által levágandó „C"-jegy
a népjóléti ügyosztály
ellenében 2, azaz kettő doboz gyufát,
h. vezetője.
dobozonkint 24 filléres árban szolgáltatnak ki.
,
b) A közellátási ivröl a fél által leMeghivó
vágott szelvény nem váltható be.
a Szegedi Bo toripari és Kereskedelmi
c) A trafikos, illetőleg kiskereskedő Rt. 1945 március 30-án 11 órakor a
az általa levágott jegyeket 25x30 cm. vállalat irodhelyiségében (Kelemen-u. 8/
nagyságú tiszta papírlapra sorban fel- megtartandó
ragasztani tartozik ugy, hogy minden
sorban 19 jegy legyen és minden iven
XXII. évi rendes közgyűlésére.
legfeljebb 10 sor legyen Az ivek M s ő
'
Tárgysorozat:
részében olvashatóan fel kell tüntetni
a kiskereskedő, vagy trafikos nevét,
1. Igazgatósági jelentés, felmentvén}
üzletének megjelölését és pontos cimét. megadása
Ezeket az iveket minden h ó 10-én,
l FelügyelAbizottsági jelentés, fel20-án és 30-án tartozik Szeged város ment vény megadása.
közellátási hivatalánál leadni. Tanyai
X Határozathozatal számadás, inérkereskedők iveiket az illetékes közigaz- .c,:. nyereség- és veszteségszámla tárgatási hatóságnál tartoznak ugyanezen gyában.
időpontokban a közellátási hivatalhoz
Szeged, 19^5 március 21.
való továbbításra Igad ni.
Igazgatóság.
d) A közellátási hivatal a beadott
A közgyűlésen megjelenni óhajtó részjegyzékeket ellenőrzi főleg abból a
szempontból, hogy a kiadott mennyi- vényeseké nappal a közgyűlés előtt részséggel a kiskereskedő és a trafikos vényeiket a vállalati pénztárnál letétbe
pontosan elszámolt-e, illetőleg kettős tenni tartoznak. A vállalat mérlege betekiutalás történt-e. A közellátási hivatal kintés végett- a vállalat irodahelyiségéaz elosztásban részesült kiskereskedők ben a részvényesek rendelkezésére áll.
és trafikosok névjegyzékét Urtozik további nyilvántartás végett Szeged város Áruátvevó és Beszerző Hivatalához
áttenni.
trafikos és vegyeskc kedői iparengedélye is van, kettős kiutalásban senki
sem részesülhet.
4. § Az elosztó kereskedő az általa
kiszolgál) kiskereskedőkről vagy trafikosokról jegyzékei tartozik vezetni.
Ebben feltüntetendő a kiszolgáltatás
napja, a kiskereskedő vágy trafikos
neve és pontos cime, valamint a kiadott
mennviseg és ezen jegyzéket tartozik
minden hónap 10. 20. és* 30-án egy példányban a szegedi Közellátási Hivatalnál. egy példányban pedig Szeged város Áruáívevő és Beszerző Hivatalinál
pontosan beszolgáltatni.

apróhirdetések

Gyümölcsös, erdő, park, kerl, faiskola részére: oltványok, sorfák, cserjék, szöllők, alapanyagok. Szivárványulca 4/a.
Csöve* kukorica, 15 mázsa, eladó
Érd. Gereben, Szöregi-ut 60.
Írógépel veszek. Londoni-krl. l-3/b
Jelentkezni 2—3-ig.
Vennélt jobb fejős, vagy hasas tehenei
Aignerlelep, Tarnórzi-u. 11.
Orosznl beszélő férfit
tolmácsnak
felvesz Kardos-tésztagyár, Török-u.
Munkásokat cs munkásnőket felvesz az F.lsö Szegedi Cipőgyár Kft
Szeged, Bómai-krt. 21.

Különfélék
Szalvma/en két hold szőlő, gyümölcsös lakóépülettel felesbe vagy bérbe
kiadó. Érd. dr. Halasiné, Felsotiszaparl
21. szá m,
Somogyi-ntea 23, sz. alól elvitték
és eladták mult év végén vagy ez év
elején
Junghans-gyártruányu,
Westminster-ütésü állóörámat . tölgyfatokban. Kérem, hogy akinek ez most birtokában
v ^ ^ é r t e s í t s e n róla : kedvei
emléktárgyamról lévén szó, szívesen
kárpótolontoH'ártos Endre, Madách-u
6, J. em. i "ta
Felszólítok' mindén egvént, aki lakásomról, Újszeged. Bérkerl-u. 40/42
bútor, gazdasági felszerelés és minden egyéb tárgyak birtokában van,
azokat három napon belül Bérkerl ; u
40'4-í. alaü me.íbizolíamnál leadni szíveskedjen. -Ellenkező esetben a bűnvádi feljeienl st a haláridő elmultával
megteszem. Ezt annál is inkább megtehetem, mert azok hollétéről bizto»
tudomásom van. Zsembery István.
Fauyesé*. Az egész a nvesőé. Cékla
eladó. Katona-u. 62.
Gyermeksporlkocsil vennék
vagy
mélyért cserélnék. Vitéz-u. 26, I. 2.
Szalyinazon, m ü u t mentén egy hold
szőlő lakóházzal felesbe v. bérbe kiadó. Tud. Kossuth L.-sugárut 52.

Nősülnének: 44 . 40 38 éves, tanár
orvos, hentes Bővebben informál meg
bízottunk, Papp, Csuka-u. 34.
Postán beküldött hirdetéseket
Felkérem azokat a domaszéki lakonem áil m ó d u n k b a n közölni. sokat. akik a Fülöp Doktor, Domaszek. 171. számú tanyájából bármi holCsak a kiadóhivatalba behozott mit vagy gazdasági felszerelést elvittek
három napon belül azokat vigyék viszhirdetéseket közölhetjük.
sza és a tanyában lakó emberünknek
adják át, mert tudom, kik vitték' el
Aki nem viszi vissza, meg szem ellene
a feljelentést a rendőrségen
Mindenest azonnal felveszek. KaKérem azt az illetőt, aki . elville
ziaczy-u: 12.
,
Szűcs Szilárd névre szóló okmányaiF . j j , vagy két sütősegéd azonnal mat, szolgáltassa vissza, Bccsi-krt. 2'alá.
felvétetik vidékre. Érd. Tündér-u. 3.
Erősebb fiu gazdasági cselédnek
l e k 1-51 5*
felvétetik. Yelőzabot cserélek heréért.
Veresács-u. 35.
Ingyen lakást adnék idősebb házasÓnálló koparsóassdalossegédet felveszek. Gyászkocsimnak szint bérbeven- párnak vagy magányosnak Szegedhez
közeli faluban, többféle kedvezménynék. Farkas, Kossuth Lajos-sug. 8.
nyel. Tud. Szeutháromság-u. 6-a, at
,Szövetet szövők gyapjú- és angóra- udvarban, aj ló 4.
fpnalból.'Gyapjút veszek. Fonást tauiBútorozol)
szobái,
ágyneművel,
tok, munkát adok. Korpássyné, Külső
esetleg fürdőszobahaszn - J l a í és kosztDénes sk. h. polgármester. Gsongrádi-sug. 187/b.
tal keres fiatal házaspár. SzentbáromJótnunbás kovácssegéd fele kereset- ság-u. 29.
Szeged város polgármesterétől.
tel felvétetik. Köis Ferenc, Szilléri-sug.
Egy szoba-konyhás lakás kiadó. Új36. szám.
szeged, Tárogató-u. 6.
7141/1945.
A Szegedi Temetkezési
Biztosító
Kertes kis magánházat keres bérbt
Tárgy: Nemzeti Segély anyagi Egyesület (Vitéz-u. 16.) felvesz pénzbetámogatása.
szedőt. Jelentkezés óvadékkal csütörtök, közalkalmazott. Római-krt. 25. Mészá
ros.
vasárnap 10 — 12 óráig.
Igényjogosult fiatal
gyermekteleo
Határozat
3 darab 7 hónapos süldő eladó.
I házaspar keres 1-, esetleg 2-szobás laPásztor-u. 21.
A Nemzeti Segély hathatós támokást. Római-krt. 25. Mészáros.
gatása szükségessé teszi, hogy a 4723/
A d á s - v é t e l
1945. IV. a. sz. határozatomat még az
L
e n e l e k
abban foglaltak körén kivül másokra
is kiterjesszem. Felhívom ezért a váGullman
J
J
I
I
O
S
kéri hozzátartozóiI
D n b l é karikagyűrű kapható. Ekszerrosban működő tejivók tulajdonosait, javitás. Bárdóczky ékszerész, Kelemen- Szeghalomról, Békésről, Dévaványáró)
hogy fogyasztó vendégekként 20 fillért utca 2.
és Makóról, hogy adjanak hirt magukszámítsanak fel és a Nemzeti Segélytől
Méhcsaládok, moderil rakodó kap- ról a Délmagyarország szerkesztőséigényelt ilyen összegű bélyegjegyet ra- tárukban, fiatal anyákkal, b ő élelem- géhez.
gasszák fel a vendég számlájára.
mel, kisebb tételekben is (32 család)
Felhívom a sportegyesületek veze- eladók. Csepregi Antal, Orosháza, Te, Felelős szerkesztő Magyar László.
tőit, bo
a belépő dijakkal rendezett répyi-u, 4.
sportvei , ;nveknél, labdarugó mérkőzé;
Felelős kiadó: Koncz Linzié.
EJadn
trágya,
szárizék
Egy
fiatal
seknél a belépő j e g e k r e 2 pengő helyKiadja;
árig 20 fillért, ezen felül 50 fülért, ra- kajj^aló,paripáért elcserélendő, ha jobb.
Hírlapkiadó . i f t
gasszanak fel a Nemzeti Segélytől igé- j ráfizetek. Sandor-u 46,
Szerkesztőség
Jokaí-uica 4.
nyelt bélyegjegyben.
,
- ^Belőtles-, uborkásüveget és játékPanaszolja a Nemzeti Segély intező- tár nt' veszek. Harsánvi. Kelemen-u. 5. i
Kiadóhivatal. Kárász-ulra l — i .

e) Jelen rendelet megjelenésétől számítva a közellátási iv ,,B" jegyei érvényüket vesztik és ,,B1' jeggyel való elszámolást m á r csak azon kereskedőktől
fogadhat el a közellátási hivatal, akik
ma! napig jegvePzáraolásukal a hivatalhoz be nem nvu.tották.
Tehát C" jegyek közt " B " jegyek
el nem szamolhatók.
f) Azok a kiskereskedők és trafikosok, akik jelen rendelet megjelenéséig
a részükre kiutalt gyufámé,nnyiséggel
nem számoltak el, jelen kios*ztás|)an
nem részesülhetnek mindaddig, amig
elszámolásukat a közellátási hivatal el
uem fogadja és erről szóló igazolást
a Szeged város ÁruárVc.yő és Beszerző
Hivatal nem l.-ittamoz/a
ó. § Aki ezen" rVi •'j: -.Veréseket ném
tartja be, ha. csele-menye súlyosabb
elbírálás alá nem esik, kihágást követ
el, amely 5000 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik.
Szeged, 1945 március 19.

Foglalkozás

