DELMAGYAKORSZÁO
4G-lan érték. Az elnök megkérdezte, hogy szerinte az ország
u ijáépitése pusztulást jelent-e,
mire Baranyái nem tudott válaszolni.
Az elnöknek arra a kérdésére, hogy a társadalmi és állami rend megváltoztatását várt á k e a háborútól, Baranyai
nagy zavarban igennel válaszolt.
Bizonyosak voltunk abban —
mondotta —, hogy az amerikaiak győzelme esetén visszaállítják a kapitalista államren-

det. Ez azonban szerinte semmi veszélyt sem jelentett volna
az államrendre — mondotta
nagv derültség közben. — Az
államosítások ügye egyéni megfontolás tárgyát képezte volna
— mondotta többek között, majd
hangos derültség közben kijelentette: a munkásoknak termé,
szetesen minden jogot megadtak volna.
Ezután a védők tettek fel
kérdéseket, maid az elnök szüuetet rendelt el. -

A p r i m é s i trikóra kü'iö'di kapcsolatokról
Szünet után Zakar
András
prlmásl titkárt hallgatta kl a
népbiróság. A vádlott elismerte
büntetőjogi bűnösségét, mert tudatában volt annak, hogg cselekményei bizonyos esetekben a
törvénybe ütköztek. Arra a kérdésre, tudomása volt-e
arról,
hogy Mindszenty a Habsburgkirályságot akarta visszaállítani, azt válaszolta, hogy erről
tudott. Elmondotta, hogy
az
194á-ös választások előtt kiadott
püspöki körlevél utasítást adott
a hívőknek arra, hogy a Kisgazdapártra szavazzanak. 1946ban felmerült a katolikus népszö et ég újjászervezésének gondolata. Mindszenty ezt a szervezetet akarta a legitimista törekié ek tömegbázisává kiépíteni
fl külföldi utazásokkal kapcsotalhan feltett kérdésre
elmondotta, hogy 1946 februárid! an Mindszenty római látogatása során
meglátogatta
Van Rov bíborost, aki Habsburg Ottó levelét adta át
Mindszentynek.
A
levélben
Ottó ragaszkodásáról
biztosította a prímást.
bkíiondotla a vádlott, hogy
látta azt a tervezetet, amelyet
Baranyai Jusztin készített a
prímás részére a közjogi hatalom átvételéről.
1947 júniusában Mindszentyvel
repülőgépen Ottawába utazott,
ahol Mindszenty az egyik női
zárdában találkozott Habsburg
Károly özvegyével.
Habsburg Ot'ót
Cslkágóban
ugyancsak egy zárdában látogatta meg. A megbeszélések
négyszemközt folytak.
fl tárgyalás a n y g í r ó l
Mindszenty adott felvilágosítást
a
Spollman bíborosnál töriént látogatása után. Azt tapasztatta
fi vádlott, hogy az amerikaiak
előtl szimpatikus gondolat
a
Habsburg-restauráció Középeurópában egy perszonál unió keretében. Szó volt arról is, hogy a
. legitimista politikusok csak óvatosan szerepeljenek a polihkri
életben, inkább a meglévő pártok' an helyezkedjenek el. Spellman hiboros kijelentette, hogy
komoly embernek trytja politika1 szóm-ont' ól Ottót és tudtá-

val az amerikai politikai körök
Is komolynak tekintik.
Készült egy megbízólevél arról is. hogy Habsburg Ottó
képviselheti Amerikában a magyar katolikusokat.
Ezt a levelet a primás átadta
Spellman bíborosnak, flz Eekharejt Mindszenty találkozón arról vott szó, hogy nagy a széthúzás az emigráns magyarok között. fl prímást Amerikából való
hazatérése után több politikus
kereste fel.
Schlachta Margit pártja 20.000
forintot kapott
Mindszentytöl.
flz elnök kérdésére a vádlott
elmondja: Mindszenty a Szentszékhez irt levelében kérte, hogy
a magyar királyi koronát az
amerikai megszállási övezetből
vigyék Rómába. Mindszentynek
az volt az álláspontja: mivel
Magyarországon
köztársaság
van, nem volna jő a koronát
hazahozatnl. 1947 őszén arra
kérte a budapesti amerikai követet, tegyen meg minden lehetőt, hogy a koronát az amerikai
övezetből Rómába szállítsák, fl
budaresti amerikai követhez irt
levélről Zakar kijelentette, hogy
az az eredeti levél, amit ő forditott le angolra. Elismerte azt is,
hogy az ugyanezen ügyben Innitzer és Rohraeher érsekekhez
küldött levelet ö forditotta latinra és ezeket Csáky gróf vitte ki,
aki kiadásai fedezésére 4909 forintot kapott Mindszentytöl.
Arról is tudomása van, hogy
Mindszenty Schőnleld
követen
keresztül ismételten
sürgette
az Egyesült Államok beavatkozását a magyar belügyekbe.
Zakar András ezután Mindszenti] és Chanin kapcsolatairól
beszélt, flz amerikai követet különösen érdekelték a körlevelek,
amelyekben politikum vott. Chapin szerint feltétlenül szükséges
ilyen kö "levelek további kiadása.
Chanin látogatást is tett Mindszentynél, ami után
a vádlott azt az utasítást kapta a prímástól, hogy bizonyos
iratokat, amelyek különösebb
jelentőségűek, időnként adjanak át az amerikai követségnek.

W felt a d o l l á r o k k á
l-.zek az iratok főleg illetékes egyházi helynek az álláspontjára vonatkoztak
eey-egv
konkrét politikai kérdésben és
e j ves politikai pártokra vonatkozóan. 1918 augusztusában a
prímás viszonozta a látogatást
a követ villájában. Ekkor történt a jugoszláv eseménvek sorozata. Ezen a látogatáson a
követ érdeklődött a magyarországi helyzetről és a primás
ismertette az iskolakérdést. A
látogatáson jelen volt a washingtoni

Külügyminisztérium

egyik főtisztviselője is, aki épp
ekkor érkezett Jugoszláviából. A
prímást érdekelte, hogy egy Jugoszláviából jövő diplomata hogyan lót ja á helyzetet. A cte'egálus azt mondotta, ma még
r em lehet megmondani, hogy
a fordulat után merre haladnak az események.
A Mirhalovics-üggyel kapcsold íl>an Zakar András elmondotta, hogy
Miehnlcrics nz amerikai katolikusok idekühHSÍt megbízottai utján tájékoztatta az
amerikai szerveket a tnngyar
helyzetről.

?

Az elnök ezután Michalovics
szökésével kapcsolatban tett fel
kérdéseket, majd a va futa vételekről kérdezte a vádlottat
Zakar elmondotta, hogy
etáő római ntjuk során a Vatikán helyettes államtitkárától JO.OOO dollárt, knntak.
ugyanakkor más forrásból 15
ezret.
A pénzt egyrészt Mindszenty
a püspökök között osztotta szét
s a Nemzeti Banknál csak 800
dollárt jelentett be. A második római ut alkalmával
a
szei tszékbM 10.000 dollárt, a
bíborosoktól és más források,
ból pedig 9000 dollárt kaptak.
Ezen egy teher- és egy személygépkocsit. vásároltak, ezeket
hazahozták és a vatikáni rádió
részére vásároltak ajándékképpen egy személygépkocsit.
Ebből nz ősszegből csak 4000
dollárt jelentettek bo a Nemzeti Banknál.
1947-ben amerikai útjuk során
30000 dollárt kaptak,
1947
őszén ujabb 5000 dollárt, 1918
tavaszán a szentszéktől ujabb
ezer dollár érkezett,.
Az egyik népbirónak arra a
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kérdésére, van-e tudomása ar.
ról, hogy a magyar demokrácia
jelentős anyagi
támogatást
nyújt
.... — J - a—papságnak, Zakar
, -1 ..., 1 igen
nel feielt és megerősítette azt

is, hogy az egyház a támogaTálalását.
tást elfogadja és felhasználja.
Mindszenty- Ez tgy van. Et
A védők tettek fel ezután azonban nem jelenti] hogy én
kérdéseket,
majd
az
elnök
bel i u i u r . c v f t t l , Ui.1
tul
Imrédi politikáját helyeslem.
fejezte Zakar kihallgatását.
Nem helyeslem.
Az elnök ezután MindszentyMindszenty va l fa*?sz'a mu r á r ó l
nek 1942-ben Zalaegerszegen
Szünet után Mindszenty már
laegerszegen. Mindszenty elis megjelent «Ede-anvám« cimii
előre a mikrofon elé állt és
meri, hogy ő irta a könyvet. munká jának egyes kitételeit ismerteti. A nyilvánvaló hazugott várta be, amig a bíróság
A
könyv idézetei között sűrűn ságra és ferdítésekre Mindszenty
elfoglalta helyét.
szerepelnek »bojkottálni«, »ki. azzal próbál védekezni, hogy a
Oiti tanácselnök felteszi a irtam« és más kitételek. Egész könyv csupa idézeteket tartalkérdést: Megértette a vádat? tartalma és szelleme fasiszta- maz.
Mindszenty halkan válaszol: izü, a demokrácia és a szoMegértettem.
Az elnök ezután a nyilasok
cializmus elleni gyűlöletre való
Elnök: Bűnösnek érzi magát? izgatás. Mindszenty azzal pró- alatti magatartásának" résziéMindszenty rövid
habozás bál védekezni, hogy ma már ezt teire tereli a szót. Mindszenty
után Lassan tagolva beszélni nem igy irná meg. Ugyanilyen ugy próbálja beállítani magát,
kezd- Amennyiben a vád tár- szellemben íródott a Zalaeger- mint akt szemben állt a nyigyává tett cselekmények jelen- szegen megjelent Zalamegyei lasokkal. mert hiszen 1944 notős részét elkövettem,
vagy
vember 21-én le is tartóztatták.
ahogy az igazságiigyminiszter Újság.
A tanára-elnök ismerteti Mindárhoz intézett levelemben jeA tanácselnök kérdésére Mindszentynek 1915 Január 12-én
leztem, lényegében annyiban ér- szenty beismeri, hogy e fasiztaSzöllős! Jenő nyilas •miniszzem magam s amit tettem, szé- szellémü lapnak a szellemi iráterelnökhöz* intézett levelét,
piteni nem akarom.
nyitója ugyancsak ő volt. Mindamelyben hangsúlyozta, hogy
Olti tanácselnök ezután is- szenty az akkori •korszellemletartóztatásának
nincsenek
mel* mentegetőzik.
mertette
politikai okai. nz ellene emelt
a íVigvázzatok az nj'ággnh
vád árnhalmozás. vagyonmenAz elnök ezután a fejére olcimfl Mindszenty által irt kités és Kjberna nyilas polgárvassa. hogy 1938 novemberéadvány egyes részeit,
amit
mesterül Toló régi személyi
ben ő javasolta Imrédi Béla
1919-ben jelentetett meg Zaellentéte.
zalaegerszegi díszpolgárrá való

Elismeri, hogy a harmadik világháborúra
spekulált
Mindszenty ezután az elnök
kérdésére előadja, hogy 1921 táján kapcsolódott bele a legitimista mózgaloniba, majd közvetlen kapcsolatba került a Habsburg-családdal.
flz elnök ezután a felszabadulás utáni Időkről intéz kérdéseket Mindszentyhez.
— Tett-e ön a köztársaság
törvénybeiktatása ellen valami
!é. é t?
— Igen — válaszolja. — Varga Béla kisgazdapárti képviselőt
figyelmeztettem Írásban, hogy
nem helyes alkotmányformát változtatni.
flz elnök felolvassa Mindszenlynck azt a levelét,
amelyet az akkori miniszterelnökhöz intézett és amelyben
óvást emelt az alkotmányrelorm terve ellen.
Elnök: És később, amikor a
köztársaság létrejött, akkor megszűri tette legitimista tevékenységét?
Mindszenty hosszú magyarázkodásba kezd azt állítva, hogy
•mtadere etre számítottam a magyar néo elhatározásával, hogy
kö tá-~a ágot ak~r«. Hosszú magyarázat után azonban elismeri,
hogy »it!-ott fordult elö ezzel
szemben kitérés*.
flz elnök ezután megkérdezi,
hogy 1945-ten Pallavicini György

a trónrestaurádő lehetőségeire
vonatkozóan hozott-e
üzenetet
Habsburg Ottótól.
Mindszenty: Hozott,
fl tanácselnök ezután
Közt
Horváth József pápai kamarás
szökésére tereli a szót. Elnök:
Közi Horváth Franciaországba
ment, kapcsolatba lépett 1946oan Habsburg Ottóval?
Mindszenty: Igen.
Közi Horváth neki küldött levelében azt irta, hogy tárgyalt
különböző utódállambeli nemzetitégi és legitimista vezetőkkel
és azt, hogy találkozott Ottóval.
Elnök :Ottó mit üzent?
Mindszenty: Erre nem emlékszem.
flz elnök ekkor elébe tárja
nyomozati vallomását, amelyben
bevallotta, hogy Ottó egy megbeszélésen megjelölte restaurációs terveit.
flz elnök ismerteti Közi Horváthnak azt a megállapítását is.
hogy
a hazai legWmbták Mmdszentyt a f:d'i ve e "jükn'k. .Mindszenty beismeri, hogy a mozgalommal érintkezésben
volt.
flz elnök kérdésére
elismeri,
hogy 1947 tavaszán Baranyai
Jusztinnal tárgyalták a lehetőtégeket a Habsburg-restaurációt
illetően.

Fe^OFxfoffák a * o r s z á g f e r i H e í é t
szervezési körmiekre
Mi ezt nem igen láttuk megvalősi'hat'nnk — mondotta —
csak ldvü'ről jövő változás esetén merülhet fel -e
gondolat
megvalósításának lehetősége.
Elnök: önök tisztában voltak
azzal, hogy a magyar nér> széfes tömegei nem kivánják a
Habsburg restau'-áriót?
Mindszenty: (Most ismét elismeri, hogy harmadik világháborúra speku'ált.) De ha történik
valami világtörténeti esemény.Az e'nök ezntán elébe tárja,
hogy a legi'imisták összejöttek
tanácskozásra,
feloszlot'ák
azjforszárj
területét szervezési
körzetekre
eqíjmás közö't és a minisztériumokban
ts
szervezkedtek.

Mindszenty ezt elismeri, csak
azzal próbál
mentegetődzni,
hogv a részletes dolgokba nem
folyt bele.
E'nök^FelmerüH-e a gondolat, hogy ön vennő át az; államfői tisztséget?
Mindszenty ismét arra hivatkozik, hogy ha a harmadik világháború olyan .helyzetet teremt. akkor ö átvenné az államfői tisztséget. A továbbiakban Mindszenty próbálja elbagate'i-ální a kormánylista öszszeá'lilását.
Ezután Bárányi
Jusztinnak
az amerikaiak számára tervbevett e'aborátumárót esett szó.
Mindszenty beismeri, hogy átbeszélték, mi legyen ennek tartalma.

A népi demokratikus rendsvertő)
. (éltette a szsnt koronát
Az e'nök ezután
Uttmann
Györggvet való kapcsolatára vonal kozóan tett fel kérdéseket.
Mindszenty c'mondja, hogy Uttmann 1917-ben, amikor hazaérkezett külföldi útjáról, felkeres-

te és átadta neki Habsburg Ottó
üdvözletét.
E'nök-. Irt-e 1947 augusztus
31-én levelet Chapin amerikai
köve'.nek, amelyben kérte, hogy
az Egyesült Államok biztosítsák

azl, hogy a szent koronát na
Magyarországra, hanem Rómába s/á'lttsák?
— Igen. — ismerte el határozotton Mindszenty.
Bár e'ismeri hogy a koronának rendes körülmények között — Budán vo'na a helye,
mécis erre a lépésre szánta el
ma át. Ezt azzal próbálja mentegetni. hogy a korona a Középourőpábun várható világháborús felvonulásnak ne essen
útjába.
Az e'nök ezután a vádlott fejére olvasta- A nála tatáit iratokból kit ön'k. liogy nem a hadicse'ekm 'nvektől, hanem
a
• kikéréstől* féltette a szentkoronát, ami más srövat azt jeIcn'i. ho^v ettől a rendszertől,
S népf demokrn'ikus
á'famrends-ertőt féltette a korona
bizlonsá-tát.
A védő ekkor megkérte az
elnököt, adton engedélyt. Mind szentvnek, hogy leülhessen. Az
elnök
az engedélyt
azonnal
megadta*
ssinélkotk 1945-3s
s r n r e i ' é ' i ' ) fe'e?!
Az elnök további kérdéséra
Mindszenty elismeri, hogv az
1945-ös választásnál
felhasználta befolyását a Kisgazdnnárt
Érdekében. Az 1947-es választás előtt a püspöki konferencia ugv határozott, hogv nem
foglal állást, egyik politikai párt
mellett, sem.
Az elrök viszont megál'amtia,
hogv volt olvan határozat, hogy
a plébánosokon keresztül felszólítják a híveket, horv ahol
induh a Keresztény Női Tábort,
ahol nem indul, a Pfeiffer. vagy
a' P.arankovics-pártot támogassák.
Mind'zentv beismerihogy
volt ilyen megállapodás. Beismeri továbbá, hogy a* bkolák államosításával
kapcsolatban terjesztett izgató tartatom r (talapok
nagyrészé*
ő fogalmazta.
— Küldött ön olvan beadványt,, amelyben kérte,
hogv
jöjjön l>e amerikai katonaság
az országba?
— Igen.
A tanácselnök ezután ismerteti Mindszentynek 1916 de-emher 0-án az ámerik-ii követhez
el juttatott beadványát, _ nmety
hemzseg a
demokráciaellenes
rágalmaktól. 1949 december Ulán ujabb beadvánnyal fordult
az amerikai követhez kérve az
Egyesült Allarhok beavatkozását a magyar belügyekbe.
Beadványaira december 20án Schőufeld követ válaszolt.
— Ön még egy levelet intézett
a köveihez — folytatja az el(Folytatás a 3. oldalon.)
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Ujj véres háborútól várta a köztársaság megdöntését
A hazaáruló

összeesküvők
a nagy per

A legnagyobb
nyilvánosság
előtt csütörtökön reggel kezdődött meg Mindszenty József
ÉS hazaáruló társai bűnügyének
letárgyalása. A vád: a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére iránynló
szervezkedés vezetésének büntette, folytatőIago=:»n elkövetett
liütlenség, valamint ugyancsak
folytatólagosan fizetési eszközükkel elkövetelt bejelentés elmulasztása és üzérkedés.
A Markő-ntcal
esküdtszéki
teremben tehát nem a főpap
til a vádlottak padján, hanem
közönséges hazaáruló, aki nagyonis revilági* célokat tartott
maga előtt, amikor összejátszott
a külföldi imperialistákkal és
nzokka. a Habsburgokkal, akik
négyszáz esztendőn
keresztül
c«ak nyomort, vért, pn#ztulá«t
és kizsákmányolást hoztak a
magyar sépre.
Maga a vádirat, amelyet Mindszenty az igazságügy miniszterhez intézett levelében lénvegétien beismert és a nyilvánosságra került okmányok kétségtelenül igazolják, iiogy miről
van sző.
A főtárgyaláson jelenlevő külföldi birlaptndósitők, de az
egész magyar nép előtt is világos, hogy "ez az eljárás semmiképp oera hozható kapcsolatba
nz egyház és az állam viszonyával, ir.ert hiszen
közönséges
bűncselekmények elkövetésének
gorozatsiről van szó.
Hiába rikácsolnak az imperialisták szócsövei üVnllásüldör.értőh, maga a katolikus püspöki kar, a protestáns és szabadegyházak vezetői dekralálták azt a tényt, hogy Magyarországon vallásszabadság van.
De nincs szabadság azok számára. akik visszaélnek a rájuk
bízott egyházi funkciókkal és
azt olyan bűnök elkövetőiére
nkarják felhasználni, amelyek
alkalmasak lennének a magyar
nép eddigi összes eredményeinek és törekvéseinek megsemmisítésére,
Az ország dolgozói, akik a
legnagyobb felháborodással értesülte* Minoszenty és társainak aljas merényletéről a magyar népi demokrácia köztársasága ellen, nvngodt figyelemmel
kísérik a főtárgyalás menetét,
mert tnoják, hogy a magyar
nép birái igazságos Ítéletet fognak hozni Mindszenty és társai
bünügyében.
•
A budapesti népbiróság hü.
löntanácsa csütörtökön reggel
9 órakor kezdte meg Olti Vilmos tanácselnök
vezetésével
Mindszenty József és hazaáruló
bűntársai ügyének tárgyalását
'A főtárgynlási termét inár jó.
kai a tárgyalás megkezdése előtt
megtöltötték az érdeklődő halleatóság, valamint a bel- és
külföldi sajtó képviselői. Fogházőrök vezették a tárgyaló.

terembe Mindszenty Józsefet és
kat bűntársát.
A vádlottak személyi adatainak felvételénél
Mindszenty
először rendkívül halkan kezdett beszélni, úgyhogy az elnök kérte, hogy érthetőbben,
hangosabban válaszoljon.
A személyi adatok felvétele
során Eszterkázy Pál elmondotta, hogy
vagyona o i 1948-as adóbevallása szerint hárommillió
forint, nagyobbrészt bitbizományi ingatlan.

kihallgatásával

megkezdődött

főtárgyalása

Ezenkivül
Ezután & tanácselnök feszült
ausztriai hitbizománya száz- figyelem közben kezdte meg a
ezer hold, bajorországi föld- vádirat ismertetését, Mindszenty
birtoka 2200, hold.
József, Baranyai Jusztin egyeÉrtékpapírjairól nem
tudott temi tanár, Eszterliázy Pál,
Nagy Miklós, as Atcio Catholica
pontos felvilágosítást adni.
titkára, Ispánki Béla lelkén és
A vádlottak közül csak Zafcar
András érseki titkárnak van Tóth László volt újságíró oikirendelt védője, a többi hat- jas tevékenységét.
nak szabadon választott iigy.
fl vádirat Ismertetése utáK a
véd áll rendelkezésére. Baranyai Jusztinnak például
dr. tanácselnök felolvasta MindszenMóra Mihály szegedi egyetemi ti} Józsefnek az igazságüggmltanár.
rűszterhez intézett alábbi levelét:

nlgazsúgügyminiszter
url
'Arra kérem igazságügy miniszter urai, méltóztassék bejelentésemet,
illetve
kéréséinél
tárgyalás alá venni. Hosszabb-rövidebb ideje nyilvánosan és ismételten az a kifogás hangxoH
el ellenem, hogy az állam és az egyház kőzött a béke létre főt tét nehezítem és a fennálló dl!»
lamrenddel szemben magatartásom ellenséges. Az előbbire nézve tény az„ hogy as előfeltételeket valóban mindenkor kihangsúlyoztam. Most hozzá akarok járulni az általános
helyzeti
megenyhiiléshez. A küszöbön álló bírósági tárgyalás elölt önként beismerem, hogy az állami büntető törvénykönyv alapfán vád tárgyává telt cselekményeket
lényegében elkövettem. a fövőben a magyar állam külső-belső ila veit mindenkor a-magvar köztársaság teljes
szuverénilism
alapján itélem meg.
Eme elismerés és kijelentés alán személyemet illetően a tárgyalás Immár nem feltét'
lenül látszik szükségesnek, ezért nem személyemre, hanem állásomra tekintettel kérem ügyem
kiemelését a február 3-i tárgyalásból. 'Az ilyetén elhatározás mindennél, a
legszerencsésebben
megalkotott birái ítéletnél is inkább könnyebbítené a kibontakozást,
35 napi állandó töprengés után ugyanekkor kijelentem én is, hogy egyrészt
egyéb
okokon kivül részemről is, fentebb jelzett magatartásomból is késheteit a megbékélés, másrészt az igazi béke létesítéséi az állam és at egyház kőzött mindaddig
időszerűnek
látom,
amig az létre nem jön. Ennek az egyház tanai és törvényei szellemében való
megvalósításiban magam is résztvennék, ha épp a béke terén nem merült volna fel nchezményezés ellenem. De, hogy még csata a felenlétem sem tűnhessen fel a béke akadályaként és hogy at Ilyenkor jelentkező tárgyi akadályok elhárítására legyen fordítható minden erö, ezennel magamtót,
minden kényszer nélkül készségemet
nyilvánítom, hogy hivatalom gyakorlásától egy időre
visszavonulok.
Ha a püspöki kar bölcsessége a maga egyetemében ugy látja jónak, hogy a békét
megköti, egyáltalában nem állok útjába. 'A kérdés rendezésében a végső szót kimondó apostoli szentszéknél sem ellenzem a béke ügyének komolyrafordulását. Ezt a bejelentést abban a
tudatban teszem, hogy az Igazi békeállapot államnak, egyháznak csak javára válhatík, nélküle az ország életét az egyenellenkedés is sorvadás fenyegeti.
Fogadja igazságügy miniszter ur őszinte
tiszteletemet.
1949 január. 29.
Mindszenty József bíboros érsek.
flz elnöknek arra a kérdésére,
hogg ő irta-e a levelet és fenntartja-e az abban foglaltakat,
Mindszenty Igennel válaszolt.
fl népflgyész ellenezte Mindszenty József- ügyének a főtárgyalás anyagából való kiemelését, mert arra nincs jogi alap.
Mindszenty védője viszont az
ügy kiemelését kérte, fl népbiróság rövid tanácskozás után
elutasította Mindszentynek és
védőiének azt a kérését, hogy
az elsőrendű vádlott ügyének
tárgyalását
a főtárgy adásból
kiemeljék.

ban és barátságot tartott fenn
a legitimista szervezetekkel, fl
felszabadulás után a legitimista
szervezetek közül elsőként a
Nemzeti Összetartás Társaskört
hivták életre, d« 1946-ban ezt
is feloszlatták, mert a köztársaság létrejöttével működése törvényellenessé vált. fl feloszlatás
lénye azonban nem jelentette a
legitimista gondolat feladását is.

Mindszentyröl még mint zalaegerszegi plébánosról tudta, hogy
lelkes hivo ^legitimizmusnak.
1945 áprilisában Mindszentvvel
mint veszprémi püspökkel "egy
keresztény demokrata párt alaflz elnök ezután szünetet ren- pításáról tárgyaltak. A pártalapi fásról közt® ás Mindszenty
delt el.
.
Szünet után a különtanács dr. között később is szó került,
Baranyai Jusztin kihallgatását amikor Mindszenty m&r eszterkezdte meg. flz elnök kérdései- gomi érsek volt. A legitimista
is
re kijelentelte, hogy nem érzi gondolat megvalósításáról
több alkalommal tárgyalt a prímagát bűnösnek, majd elmon- másat!.. As ő álláspontja az
dotta, hogy politikai
pártnak volt, hogy ebből a célból nem
nem volt tagja, de mindig részt kell külön pártot szervezni. A
vett " " yítlmisfa mozgalmak- Cpekoniob lakásán 19% tava-

szán történt összejövetelen a
vádlott szerint arról volt szó,
hogy személyek szerint szétoszt,
ják az országrészeket és minisztériumokat és as ott dolgozó
legitimistákkal, valamint egyéb,
részükre megbízható elemekkel
tartják a kapcsolatot. Ennek a
kapcsolatnak nem információs
anyag gyűjtése volt a célja,
hanem csak a barátság ápolása.

A „kormány"
A továbbiakban előadta, hogy
1917 tavaszán tervezetet készített a mai világhelyzetből való
kibontakozásra.
A kibontakozás egyik lehetőségének a háborút tekintette.
A háborús bonyodalmak bekövetkezése esetére készült a kormánylista is.
A elnök kérdésére kijelentette: Józan ésszel nem képzelhető el, hogy Habsburg Ottó
külső segítség nélkül királlyá
koronáztathassa magát.
Arim a kérdésre, helyesnek

tartja-e, hogy uiagnsrangu egy.
bún személyek háborúra készülnek, halkan nemmel válaszolt.
Ezután az ^nök ismertette
Baranyainak azt az elaborátu
mát, amelyben azt írja, hogy
a szovjet hadseregnek Magyar,
országról való kivonulása után
Mindszentynek mint
királyi
helytartónak kell átvennie ideiglenesen az államfői hatalmat
addig, amig a király hazatérése lehetővé válik. Baranyai
az erre vonatkozó kiáltvány előkészitése érdekében még arra
ia gondolt, hogy
megfelelő
mennyiségű papiros álljon raktáron." Baranyai a tervezetről
készült fotókópián levő írást
a sajátjának ismerte cl. Az
elaborátumot a tanácselnök ezután felolvastatta. A Earanvai
által összeállított kormánylista
igy festett: Miniszterelnök: Ra*say Károly, kereskedelmi miniszter Bever Károly, igazság ügyminiszter Moór Gyula, kultuszminiszter Molnár Kálmán,
földmüvetésŰCTi miniszter Kovács Ferenc, közellátásügyi miniszter Kovács István, iparügyi
miniszter Valcntiny, népjóléti
miniszter Keresztúri,
külügyminiszter Apor Gábor, pénzügyminiszter* Baranyai Lipót.
A tervezetet — mondotta
mostani vallomásában Baranyai
— megbeszélték Baranyai Lipóttal "és 1111 mann Györggyel
és megbeszélték azt is, hogy
az amerikaiak győzelme után
Mindszentynek ideiglenes
álIamfővé való kínevezése érdekébon as Egyesült Államokhoz
kell fordulnia.
Az elnök ezután a szent borona hazaszállításának megakadályozása érdekében kifejtett
működésére vonatkozóan tett felkérdéseket.
Az elnöknek arra a kérdéséra, kidolgozott-* egy elaborátumot a korona hazahozatalának megakadályozására, Baranyai igennel válaszolt. Azt
irta ebben, hogy a
magyar
szent korona egyházi
szent
tárgy, az egyháznak jogos igénye tehát, 'hogy as
egyházi
tárgyként kezeltessék. Az amerikaiak valamilyen egvházi szent
helyen, esetleg Rómában helyezzék el.
As elnöknek arra a, kérdéséra, miért nem javasolta valamelyik magyarországi szent helyen való elhelyezést, Baranyai
nem tudott kielégítő
választ
adni, majd elmondotta, hogy
az amerikaiakhoz intézendő memorandumot rajta kivül Baranyai Lipót és Úllmann György
írták volna alá.
Az egyik népbirónak arra •
kérdésére, mit értett 1947-ben
irott egyik levelében azon, hogv
•nagyon sötéten* látja az ország
helyzetét, Baranyai igy válaszolt: A pusztulásokra gondoltam, amelyek nz országot 194®-
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A hatatom a munkásosztály
számára Í Z EP1TOK J U T A L M A
nem öncél, hanem lehetőség az építésre,
a kizsákmányoló osztályok elleni harcra

A jelölést végző értekezletekA magyar népi demokrácia
kormánya hat hónap alatt má- nek nem volt könnyű dolguk: b
a
sodszor jutalmazza meg az or- legjobbak közül válogatták
szág nagy-, közép- és kisüzeme- még jobbakat, a kiválók közül
iben egyre nagyobb lendülettel a legkiválóbbnkat és a legérdeértekezfolyó munkaversenyben élenjá- mesebbeket. Az üzemi
G e r f eWlárs átadta az e!sö MDP tagsági könyveket
résztvevői
feladatukat
ró, a termelésben, munkafegye- te'ek
körültekintéssel
és
Az országban c'sőnek a Ganz Még fokozottabban kell tőrőd- ségbe kell fogni az összes de- lemben, közösségi
munkában mindenütt
jól oldo ták meg. Budapest és a
gyárban osztották ki az MDP nünn tehát a pártonkívüli dol- mokratikus erőket. Ezt a célt kitűnt dolgozókat.
vidék üzemi muDkásai döntétagsági könyveket azoknak
gozók felvilágosításával. A párt szolgálja a Magyar Függetlenségi'
Az eímult tíz nap alatt az or- sükben fe'ülemelkedtek az egyéfelülvizsgált dolgozóknak, akik nem parancsolhat a munkás- Népfront.
ménóknak bizonyullak arra a osztálynak, hanem
Az általános tagfelli vizsgálat szág összes üzemeiben a fizikai ni érdekeken, helyes Lilással, a
türelmes
kitíinlclésre, amit a
pálthoz felvilágosító munkával
befejezése
nem je'enli azt, hogy és szellemi munkavállalók érte- kormánv cétldlüzéseinek figyekeli
va'ó tartozás jelent.
meggyőznie az egész munkás- a továbbiakban a párt nem tö- kezletet tartottak és az üzemi lembevételével és alapos felkéGerő Ernő elviárs hosszabb oszláty t po'i ikájának helyessé- rődik tagjainak politikai és er- demokrácia szempontjainak leg- szültséggel végezték el a kijeteljesebb figyelembevételívelj lölést.
beszédben méltatta as esemény géről. Ugyanez áli a munkás- kölcsi magatartásával. Dicsőséjelentőségét. A párttagság álta- osztá'y és a parasztság viszo- get és tisztességet jelent
az, döntötték el, ki részesüljön a | Az »üzemi népszavazás* kolános felülvizsgálata — mon nyát illetően is.
hogy valaki pártunk tagjának kortnány által ez alkatommal, moly nevelő hatású vott a
dolta a többek között — eredA dolgozó parasztság és a kö- mondhatja magát és ezért be- rendelkezésre bocsájtott öt és - résztvevő tömegekre és az elményesnek bizonyult, szüksézépparasztság
nélkül.
ame- csü'c'.es munkával, kommunista fétmillió forin'ból. A do'gozók' birá'ás alá vont egyénekre egyges és időszerű határozat vott
lyet az utóblA időben teljesen magatartással kell megmutatni, 'egszélesebb
tőmeg inek
bevo- aránt. Az üzemi értekezlet résztA felülvizsgálat során eltávolíhelytelenül
tekutákoznak, hogy méttó erre a kitüntetésre. násával a munkaverseny
etbirá- vevői tudták azt. hogy a kortottuk a pártbői az osztályideGerő elvtárs ezuláu kiosztot- 'ásánál az előző
nem lehet megoldani a szoversemjdi/azás mánv a versenydijazássai nem
gen és karrierista elemeket Ezta a Ganz-gyár 25 dolgozójá- hibáit
bérkiegészítést ad a versenyhei*
cializmus
ép'tését.
kiküszöbölték.
zel megn övékedet t pártunkban Ugyanekkor szorosabb
elvégzett munka diPához, hanem
egy- nak az MDP etső tagkönyveit
elsősorban a
munkásosztály,
a dol'to'ók államának, a doIp<vulána pedig a dolgozó paraszt:6k szé'es tömere'nek hivatalos
ság súlya, megszilárdult a párt
képvise'etében jutalmazni
sze.
egysége és lek'n'é've A hatalre'né azokat, akik
példaadó
mat azonban a munkásosztály•nódon ve'ték kt részüket a lernak nemcsak gyakoro'nia keli,
me'ésből és ezzel
összefüggően:
de meg kell tudni azt becsülni
a'szocia'lzmns
ép'léséhől.
is. A népi demokrácia hatalmáCsütörtökön a cserre ti WMnak mcgszi'árditására és
toben és a kisebb vidéki üzemekvábbi kiépítésére a munkásoszben e.gvformán ünnepélyes kültálynak készen kell állnia min
Acheson amerikai külügyminiszter
elutasítóan
nyilatkozott
sőségek közt kezdték meg kiden áldozatra.
Sztálin elvtárs béheszándéhaira
— Az angol külügyi
államtitkár osztani a jutalmakat. Az öt és
forin'ból több,
mint
1919-ben azért tudták olyan még „nem ért rá" elolvasni
a táviratváttásról
szóló
lapíetenfés' félmillió
öte~er doho-ö
részesül,
mintkönnyen kicsavarni a munkásosztőly
kezéből a hutai
támo- egy 83 munkás a magyar néjA
Sztálin ujabb nyilatkozata, niméi komptekszumtól lehetne fenyegeti. Mindjobban
ehsmemat. mert a
mnnkásos-tály amely szerint hajlandó Tru- rendezni és hogy emiatt kár gatják a Szovjetuniónak, a szo- demokrácia le nagyobb
nem tudta te"rs
mértekben, mannal Európában találkozni, volna az Egyesült Államok el- cializmus nagy országának bé- réseként a Munka
Érdemrendfelfogni a kezébe íu'olt
ha- világszerte az általános érdek- nökét a félvilágon keresztülve- kére irányuló
erőfeszítéseit.
lét knpia mer. A Szakszervezeialomn ik felmérhetetlen
je- lődés központjában álí. Was- zető útra késztetni.
tek Országos Tanácsa ezenkívül
lentőségét. A hat lom a mun- hingtonban eleinte a
Acheson bezárta az ajtó! a jutalmazottak közút kiemelFehér
Londonban még nem nyilatkósos-tály számára nem ön- Ház egyik szóvivője kijelentetkedők részére külön
ériékes
a tárgyalások
előtt
cél, hanem tehetőséi) az épí- te, hogy Truman nem zárkózik koztak hivatalosan Sztálin legajándékokat juttat.
Kerékpár,
Acheson amerikai külügymiújabb kije'en'.éséről.
tésre, a kizsákmányoló
osztá- el a találkozás
rádió, karóra, stb. teszi
majd
gondolatától.
niszternek a szerdal sajtóértelyok ellem harcra.
Az
angol
alsóházban
Mvhew
emlékezetessé
és
feteithetetSzerdán este tartott
sajtóérteA hatalom a munkásosztály ed- kezleten azonban Acheson köl- külügyi áltam'.itkár kijelentet- kezletén tett nvilatkozata /mér- 'enné jó egynéhány dolgozónak,
sékelt. hatást keltett. Az UNO
digi vívmányainak biztosítását üyyminiszter
a magyar népi demokrácia máelutasítóan
nyi- le, még nem olvasta el a SztáAcheson
és az előrehaladás megvalósítá- lallio-oti. Acheson a többi kö- 'in táviratáról szóló íapjeten- tájékozott köreiben
sodik o r s á o s munkaversenyészavait egyszerűm ugy értelme
sát jelenti
ben elvégzett munkáját.
zött azt a már ismert véíemé-; tést, ezért cn edélyt kért, hogy
zik, hogy bezárta az ajtót mm
Szegeden e'sőnrk, ma
délA hatalom szükséges ahhoz nvét fejtette ki, hogy a berlini ne nyilatkozzon ebben a kör- den kétoldalú tárgyalás
előtt.
függetlenül az egész: désben.
is, hogy a munkásosztály és a kérdést
A brit és a francia küldöttség- u'án a szegedi Kenderben osztparasztság soraiból uj vezető
közelálló körökben bizo- ;ák kt a jutalmakat. A
verréleget, uj értelmiséget nevel- A francia
s a j f ó visszautasításnak
tekinti hez
nyos megelégedéssel
fogadják senyben ki'ünt legjobb brigád
jünk ki, amely nélkül nem leTruman
magatartását
Amerika magatartását. Más kül tagjai és segítői, 15 dolgO ő kap
hel meg egyetlen uj társadalmi
döltxégcK ezzel szemben nagyon
rend sem
készpénz és lárgy-jutalmat ösz.
A harmadik ulas francia saj-1 zivát nem lehet
itsszautasitá- sajná'ják, hogy összeomlott
megállítani.
Egymagának a hala'otunak a tó is elitéli a Sztálin javaslatai- sokkal """áiliinm.
nemzetközi helyzetet megbénító szesen 13.000 forint értékben.
birtokában a
munkásosztály ra vonatkozó amerikai elutasító
A /Humanílé. emlékeztet ar- ellentétek
szabályozásának Keresztes
Jánosné, a brigád
nem volna képes .megoldani az álláspontot. A »Franc Tireur. ra, hogy a mutt év májusában ujabb lehetősége és keserűen állegjobb
munkásnője
pedig Munors;ág előtt álló
feladatokat. azt irja, hogy Sztálin jogosan az amerikai külügyminisztéri- lapítják meg, hogv ugy látszik
Végzeles hiba volna, ha félváll- hivatkozott egészségi
okokra, um már kibújt az ellentétek kö- Truman Mc tekintélyi és helyvá- ka Érdemrendet és mellé elsőról lekin'enénk le a munkás- amikor kijcten'.etle, hogy nem zös megvizsgálása elől.
Tru- lasztás' kérdéseket
jontosabb- rendű Orion rádiókészüléket is
osztályon belül azokra,
akik tud Washingtonba utazni. Tru- mant azért választották meg az
nak tartanak, mint a világbékét, kap még. A dolgo -ók állama, a
nem tagjai pártunknak, a pár- man magatartását egys erü visz- Egyesült Álíamok
elnökévé,
magyar dolgozók összessége ezton kívüliekre.
szaulasi'ásnak fogja tekinteni a mert a Szovjetunió és Amerika
A
Sziáün-Trumnn
zel a jutalommal hálálja meg
A párt nem lehet meg
az nemzetközi
közvélemény.
közölti
békés
tárgyalásokat találkozó
a béhe ügyét Keresztemének, hogy az elsők
egész munkásosztáttj
aktív
A színlén harmadik utas ígért. Most már mindenki látszilárdítaná
meg
támogatása nélkül.
»Combat« szerint a békeoffen- hatja,
közölt vc'e'te fel üzemében brlhogy a szavak nem
Szlá'in
generá'.isszimusznak
•ád alapításának gondolatát, a
egyeztethetők össze a teltekkel.
A népek mind vi ágosabban lát- az Inlernationái New Service brigádban végzett jó
munkát,
ják, hogy ki védi a békét és kl igazgalójánnak adott nvttatko- egy életen át kifejtett
harcos,
zaravaf kapcsolatban az amerimunkásmozgalmi
tevékenységet
kai szláv kongresszus
táviratot
Barnnlovlcs István, a Demokrata Néppárt vezetője pártja
küldőit Truman ethökhöz, atiI és ön'tidatos, eredményes
jeM e o h i v ó
pénztárával kOKBMre bökött.
rexmv arra, hogy az
Egyesült lenlegi
pártmunkát.
a Maiékassá ' firuhüe!- Államok lenne meg lépéseit a
Keresztes Jánosnénak és tárbéke
érdekében.
küzve.Hő Sz3ve;kezet
sainak a fenti megbecsülésből
(Mindszenty per folytatása.)
ségre ?
Trigwe Lye, az
Egyesült és kitüntetésből uj erőt. ui ht1919 február hó 12-én délután
Mindszenty: Nem magukat a
nök, — amelyben azt irja: re5 órakor, határozatképtelen- Nemzetek szervezetének főtit- 'et. uj munkakedvt
kelt m-rihanem azok őszméli, a követ mindent megtesz, jelentéseket,
ség esetén február hó 12-én kára sajtóértekezleten kijelen- 'eniök. Az elismerést nedig ugy
adatokat.
hogy a Magyarországon végbe- s-egezésél,
délután 6 órakor Kárász-ut- tette. hogy Truman és Sztálin
viszonozhatták államuknak, köElnök: Milyen adatok voltak
menő fejlődést
meggátolják.
ca 6. sz. a. irodájában évi találkozója megszilárdítaná
a zösségüknek, osztá Kuknak, ha
azok?
Történt ilvcn megnyilatkozás az
közgyűlést, tart. amelyre a béke ügyét.
ön'ndatukat és akarásukat
toön részéről?
Szövetkezet tagjait
ezennel
Mindszenty: Aszályra vonatvábbi példamutatással
tíli/ts-Jk
meghívja.
— Igen, mondja habozás nél- kozólag . . .
és azl a munkamódszert,
szakElnök: És katonai erők költRÖBBHACI
kül Mindszenty.
Tárgy:
ségvetésére vonatkozólag.
mai gynkorla'ot pedig, amely Szünet után OJti tanácsel1. Igazgatóság jelentése az
yel telfesitményüket
elérték,
Mindszenty
elismeri,
hogy
nök Mindszenty elé tárja leve- Komárom és Esztergom várme1948-as üzletévről. 2. Évi mértandómesfert
gondossággal
átleg. 4s eredmény bemutatása.
lét, amelyet Truman elnökhöz gyére vonatkozólag küldött jeadják
társaiknak,
a szegedi
vehet
nálam
és
rendelésre
ké
3. Felügyelőbizottság jelentéjuttatott el, kérve avatkozzék lentéseket.
Kender töblri brigádjának
és
se. 4. Igazgatóság és felügve- szifcek:
be az ortzág belügyeibe
Elnök: ön különböző szemé,
brigádon kívüli
dolga-ójának.
lőbizottságnak
felmentvény
Politúrozott
diófaszín
hálóMindszenty elismeri, hogy Ő lyeken keresztül Habsburg Ottómegadása. 5. Egy kieső felszoba
2200-tól
val kapcsolatban állott?
Irta és küldte el a levetet.
Azért, hogy ezentúl még töbügyelőbizottsáyi tag helyétre Jobb kivitelben
2800-tói
Elnök: Az ön papjai jelentéMindszenty határozottan ki.
uj tag megválasztása. Az évi
ben á'ljnnak a szocializmust vaseket kü'dtek az ország külön- jelenti: Igen.
mérleg- és eredmény kimu- Diófaszin politúros kombi,
óban építők sorába a nagykörnált szekrény, rekamié,
böző részedről.
tatása,
az igazgatóság és felElnök: Habsburg Ottó tudta
4
szék,
1
asztal
3000-től
úti
textilüzemben,
a
szegedi
ügyel őhizottság jelentését e
Mindszenty: M c t ö r t é n t
az önről, hogg a Habsburg-restauKonyhaberendez 900.— Et-tő Kenderfonóban
hivatalos . 6rá k alatt az iroés
mindenütt
is, hogy én is kértem
tőlük ráció előharcosa?
dában megtekinthetők.
jelen'éseket.
ahol öntudatos dolgozók épitik
Mindszenty:
Igen.
E'nök: Ezeket a jelentéseket
A főtárgyalást pénteken reg.
a Szocializmust.
fiz
Igazgatóság.
eljuttatta az amerikai követ- gel folytatják.
Kossuth Lajos-sugárút fi. fiz&m.
(n. h)

A népek e p y r e v i l á g o s a b b a n látják,
hogy k i v é d i a békét és m i n d j o b b a n
t á m o g a t j á k a Szovjetuniót

Baraitáovícs EcfiBfcIfdre szWéH

résvletrc

K A K C S Z I

4

delmagtaiíokszao

H I R EK
köd.

Párihírek

HIDEG IDÖ
Mérsékelt északi, északkeleti szél száraz, hideg Idő, hol-

N UMIIENI):

Péntek, február 4.
Nemzeti Szinház este 7 órakor Aida. Bérletszünet.
I'.eh ím" !\Wt fel 4. féí 6.
fél 8: Bocsánatot kéríink.
S/A Menyi Mozi fél 4, féí 6,
fél 8- Csapa jev.
Korzó Mozi fel 4, fél 6, fél 8
Setelem.
Muzeum nyitva
hétköznap
9-tŐI 14 óráig, vutár- és ünnep,
nap 9-től 13 óráig.
Somogyi kőnvvtAt nvitva van
hétköznapokon 9 órától 19-ig.
Egyetemi
könyvtár
reggel
8 órától este 7-íg van nvitva
hétköznapokon.
S'ol'álatos • vft;vsjerlárak:
Apró J k dr
Apró L.:
KosmiIh l.-stiBftrut 69 NYIlassv a ftrök k Kokorné R6inm-kórul 22 Dr Kolsis 4
b-ndréné Fóldmüves-uica 17.
Frankó Andor Dugonics -tér | .
—O—

A diadal
hatodik év'orhulóján
A német fasiszta
csapatok
sztálingrádi szétverésének
hatodik évfordulóján ünnepi díszbe
öltöztek a hős város utcái. A házak falát Sztálinnak és közeli
munkatársainak képei, zászlók és
félmondatok díszítették.
Szerdón
este diszgyülés volt, amelynek
szónokai vázolták a város újjáépítésének nagy mnnkáiát és az
elért sikereket. A diszgyülés táviratban üdvözölte Sztálin generallsszimuszt,
valamint a sztálingrádi csata hőseit.
— Megalakult a magasépítési
tudományos egyesület. fl legkiválóbb építési szakemberek jelenlétében szerdán délután nyitotta meg Darvas József miniszter a magasépítési tudományok
euue^üieténck alakuló közgoülését. flz egyesületben helyet kapnak az éimunkások és újítók,
akik munkaterületükön foglalkoznak az énitőipar fejlesztésének problémáival.
— A Magyar Szabadságharcos
Szövetség nagyszegodi csoportja
4-én délután 5 órai kezdettel
nz Ipartestület
dísztermében
műsorral egybekötött taggyűlést
tart, nmei ven a bajtársak feltétlenül jelenjenek meg.
X ITnlálozáte
özv. Kálmán
Benőn 4 szerdán meghalt. Temetése pénteken 3 órakor a
1 lugouies-temetőben.
x A szegedi kereskedelmi alkalmazottak szabad
szakszervezete február 5-én nagyszabású bálát rendez a Hungária
összes termeiben, melynek a jövedelmét a görög szabadságharcosoknak ajánlották fel.

sZíGED'MOZ'H MUW
BELVÁROSI
4.
l elei. • v «

•ferlei.
Ma és a következő napokon!
STANésPAN legújabb vígjátéka

B o c á n a ' o t kér fi"*-...

KORZO

204.
Telefon •
bérletMa és mindennap
Uj művészi film!

s e j t e l e m . . .

sZtCHEN YI

40j/a
Telefon 490.
bér et.
Csütörtökön és pénteken. Egy
nagy orosz hős életregénye

CSAPAJEV

E l O a i U U o k k e z d e t e l é i 4 , <«(6. fél 8
P é n x t á r d . & 11-12, d . u . 3 ó r á t ó l .

U j napközi o t i h o n
a Szinlní/bin
Csütörtökön délután kedves
kis ünnepség keretében adták
ét a Szegedi Nemzeti Szinház uj napközi otthonát, fl
gyönyörűen berendezett napközi otthon a szinház épületében van és azt a szinház dolgozói rohammunkával alakították át és rendezték be barátságosan a színészek és a
műszaki munkások kisgyermekei számára.
fl kedves ünnepségen megjelentek a napközi otthon apró lakói, a gyermekek szülei,
a színház dolgozói, flz MDP
részéről Salamon Ferenc elvtárs, a város részéről pedig
Havalecz Istvánné elvtársnő,
szociális tanácsnok jelent meg.
fl megnyitó beszédek után a
gyermekek versekkel, énekszámokkai és játékokkal szórakoztatták a megjelenteket.
— /Lelkiismeretes* sikkasztó
a rendőrségen. Bába Antal szegedi MÁV segédtiszt feljelentést
tett önmaga ellen a szegedi
rendörségen hivatali sikkasztás
büntette miatt. Vallomásában
elmondotta, hogy a mult év juliusa óta 15.000 forinttal károsította meg a MÁV-ot. Bábát
a rendőrség előzetes letartóz,
tatásba helyezte. Áfa pedig átadták az ügyészségnek.

RENDELETEK

a hivatalos

Péntek, 1919 február 4.

lapban

fl kormány rendeletet adott
ki az állami, illetve önkormányzati érdekeltségű vállalatoknál
lévő távbeszélő berendezéseknek
a posta részére való átadásáról.
fl Gazdasági Főtanács az étkezéssel egybekötött társas öszszejövetelek korlátozásáról szóló
rendeletet hatályon kivül helyezte.
fl Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a kötöttforgalmu mosószappan árát félkilós
darabokra 1.50, negyedkllós darabban 2.25, huszdekás darabban 1.80 forintban, a szabadforgalmu mosószappan árát 6, 3,
illetve 2.10 forintban állapította
meg .
— Az unitárius egyház vezetői
Ortutay miniszternél. Az unitárius egyház két vezctő)c,
Cslky Gábor püspöki helynök
és Gálfalvy István világi vezető megjelent Ortutay Gyula
kultuszminiszternél és kifejezte előtte az unitárius egyháznak a köztársaság /ránt érzett
őszinte háláját és ragaszkodását. flz unitárius egyházi vezetők egyben
kijelentették,
hogy megbélyegzik és elitélik
Mindszenty József háborúra
uszító nép- és köztársaságellenes tevékenységét.

Ma délután
5 órakor a
párt propagandistáknak és a
szakszervezeti propaganda felelősöknek összevont értekezletet
tartunk a szakszervezeti székházban. Feltétlen és pontos
megjelenést kérünk.

Taqqyűiósek
Pénteken, ó-én: Kunsá ji szövőüzem dé'u'án 2 Bordán Imre, Vizmüle'ep délután fél
3
Varn a Pál, Köztisztasági telep
délután 3 Zsigmond Rózsi, Piek
sza'ámigvár délután 3 Lombos
István, Varga bötélgvár délután
fél 4 Prágai György,
Szőregi
petróleum délután 4 Haraszti
György, Rendőrség délután fél
5 Farkas István, Vakok intézete
délután 6

ClpőelláL'synk t o v á b b
javui
az 1949-es tervévben
AZ ELSŐ TERVÉVBEN bőr- és cipőgyártásunk a legjobb
eredményeket elért iparágak közé kerülte Még ennél is örvendetcsebb, hogy nemcsak a többtermelés terén ért el kiválé
eredményeket, hanem a termelékenység terén is. A* olsö tervév sikereit a harmadik tervév eredményeivel akarja még meg.
győzőbbé tenni bőr. és cipőiparunk. A nagyközönséget, a dolgozók tömegeit elsősorban a cipőgyártás érdekli. A« clsö terv.
éyliyn cipőgyáraink 3.7 millió pár cipőt gyártottak (e. Valamennyi tipiiscipő volt, ami hozzáférhető áránál fogva valóban a dolgozók és családtagjaik lábára kerülhetett.
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A kmai népi
felszabadító
hadsereg ujabb
sikere
A népi hadsereg felszabadi,
totta Ju-cseng városát, amely
a Kuomintang fontos hadászati
támaszpontja volt. Ju-eseng a
Jangce-folyó partián van.

H csehszlovák egyház
lészfvesz a szocialista
társadalom építésében
A huszita tanítást követő
csehszlovák egyház lelkészei
zsinatot tartottak Prágában.
A zsinatról táviratot intéztek Gottwald köztársasági el.
nőkhöz. A táriratban a lelkészek zsinata ünnepélyesen
kinyilatkoztatja, hogy a' nép
erős támaszai akarnak lenni
a szocialista társadalom meg.
építésében. Mint keresztényellenes és erkölcstelen jelenséget a zsinat élesen elitéi
minden háborús uszítást.

A hároméves terv utolsó tervévének legsürgősebb megöl
dásra váró kérdése as elavult gépi berendezések modernizálásával, uj gyártási eljárások bevezetése, az üzemek racionalizálása. A tervek végrehajtása természetesen azt jelenti, hogy
1949-ben több és jobb minőségű cipő áll a vásárlók rendelkezésére, mint eddig. Az első tervévvel szemben cipőgyáraink
1949-ben 4.000.000 pár cipőt készítenek el. Es a szám azonban csak a cipőgyárak teljesítményét mutatja, ainiliez még
a kisipar 2,100.000 pár cipővel járul hozzá, gumiiparunk pedig 1,300.000 gnmi lábbeli legyártását irányozta elő. A 8
éves terv ntolsó esztendejében tehát jóval több mint 7,000.000
pár különféle lábbeli áll a dolgozók rendelkezésére és járul
hozzá életszínvonalunk emeléséhez.
AZ ELSŐ TERVÉV eredményeihez hasonlóan lábbeli iparnnk 1049-ben ii nagy súlyt lialyez a termelékenységre. Ebben
az esztendőben is nz elsők között akar végezni. Az első tervévben az 1 munkaórára cső termelés nettő értéke 9 forint
volt, az utolsó tervévre ezt 11.03 forintban határozták meg. H»
mindezekhez hozzávesszük még. hogy az 1949-es cipőmodelleket, központi modellirozó műhelyekben készítik a legkiválóbb
tervezők és szakemberek, megállapít hatjuk, hogy a magyar
dolgozóknak minden várakozását teljesíteni fogja bőr- és cipőiparunk az ntolsó tervévben.

Háromévi börtönre és súlyos mellékbüntetésre átélték

„OKOS" PAPP JÁNOST,
az uzsorás, munkásnyuzó zákányi kulákot
A napokban
beszámoltunk
arról, hogy a Szegedi rendőrség
súlyos lakbér és
munkabéruzsora
miatt
letartóztatta
• Okos* Papp János zákányi
kulákot. •Okos* Papp bűnügye
tegnap délelőtt korült a szegedi
törvényszék elé. A tárgyaláson

fény derült a kulák gazságaira.
Szekeres Mihály, a kulák kiuzsorázolt
napszámosa, ald
majdnem ingyen dolgozott hajnaltól napestig Papp földjein,
előadta családjának
szomorú
történetét, amely
végzetessé
válhatott volna, ha a Magyar

Szülői munkaközösség
a gyermekekért
Tegnap délelőtt a városházán
tanácsülést tartottak. A tanácsülésen bejelentették, hogy a Juhász Gyula-utcat általános iskola szülői munkaközössége elhatározta, az iskola ötven gyermekének napi egy tál meleg ételt
biztosítanak, fl tanácsülés hoz-

zájárult, hogy az ebédet az
egyik városi napközi otthonban
főzhessék meg. A Juhász Gyula-utcai általános iskola szülői
munkaközösségének elhatározása
követendő példaképül
szolgél
valamennyi szülői munkaközösség számára.

nagyjelentőségű ipari építkezések
a vasipar, a bányászat és kohászat
fejlesztésére

— Állami tenyészjuli-vásár.
Február 5-én a szegedi országos
vásáron az állam részére féfl szocializmus építése előfelsüs, merinó és cigája tenyészanyajuhokat vásárolnak. Az ár tételeinek megteremtését döntőminőség szerint kg-kint 4—5 en befolyásolja iparunk s abban
forint.
nehéziparunk fejlesztésének sikere. fl hároméves terv utolsó
évében 600 millió forintot forAsbólti győzőit,
dítanak ipari beruházásos építAdom kikapott
kezésekre. Ebből az épités- és
Koppenhágában
közmunkaügyl minisztérium mintA dán fedettpálya teniszbaj. egy 200. millió forint értékben
nokr versenyén a svéd Jo- bonyolítja le az országos jellegű
Lanssou 6:1, 6:4 arányban le- ipari építkezéseket, fl szén-.éro
győzte Ádámot, Asbóth pedig és kőbányászat fejlesztését üzeszintén 6:1, 6:4 arányban a mi építkezésekkel segítik elő. A
dán Wiiget.. Asbóth ezzel a különböző gyártelepeken és kogyőzelmével az elődöntőbe kehászatokban műhelyeken, raktárült.

rákon és szereidéken kívül fokozott gondot fordítanak a szociális vonatkozású építkezésekre, mosdókra és öltözőkre a munkásság számára, flz erőmüvek
fejlesztése mellett a bőr- és gumiipar, textil, ruházati a vegylés faipar részére ls épít az építésügyi minisztérium, fl munkálatok már ebben az esztendőben
megindulnak és zömmel be is
fejeződnek, de részben átnyúlnak a következd esztendőre is,
aa ötéves t e " indulásának első
szakaszára

Dolgozók Pártja lcngyelkápolnal szervezete nem siet segítségükre és nem menti meg őket
az uzsorás kulák karmaibél.
Szckeresék
•Okos*
Papp
egyik kamrájában laktak, melyről a kulák még az aftót és a
cserepet is leszedte s
mégis
olyan magas bért követett érte,
hogy Szekeres fél esztendőt
a
lakbérért robotolt. Felesége és
nyolc gyermeke pedig
éhezett
és majd megfagyott. A
gyermekek az utcára sem mehettek,
mert ruhája még a legidősebbnek, a 13 éves kislánynak sem
volt. De nem Is volt ez csoda,
mert »Okos« Papp a ilakáa*
fejében a béren kivül még azt
is" megkövetelte, hogy Szekeresók senk* másnál napszámot o*
vállalhassanak, csak nála.
O
pedig azt fizetett, amit akart,
úgyhogy Szekeres őrülhetett, h*
napi 16—18 órai munkáért 8
forint napszámot kapott.
»Okos* Papp a
tárgyaláson
azzal védekezett, hogy Zákányban más kulák sem
fizetett
sokkal több napszámot,
sőt
akadt
olyan is, akt még kevesebbet
adott.
A bíróság a tanuk
terhelő
vallomása éa a teljesen bebizonyított sufyos vádak
alapján
y>Okos* Papp Jánost súlyos lak bér é* mukabér uzsorában mondotta kl bűnösnek és ezért háromévi börtönre, ötém fogvesztésre, ezer forint
pénzbüntetésre. é* 15 ezer forint
vagtfpm
elégtétel megfizetésére
ttétlr.
Az uzsorás kulákot ezenkívül
két évre kitiltották Szeged területéről é» elrendelték sz itái 1
hírlapi közzétételét is.

i'tatok, VJ19 február 4.
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T á n c o l n i j á r t csak

A PARTBA

A

t r u n k á s o k

kizárták

A Belváros IV-es pártszervezetben a legutóbbi taggyűlésen
óriási érdeklődés mellett, érdekes hozzászólások
kíséretében
döntöttek az elvtársak a kizárásra javasolt huszonöt személy és
a ii szamfnöütésre javasolt négy
párttag sorsáról, fi gyűlés a kerületi titkár politikai beszámolójával kezdődött és a felülvizsgáló bizottság javaslatának elfogadásával végződött, fi felüluzsgált ötvenkilenc tag közül

mindössze

harminc

— munkások és haladó értelmi
ségiek — maradtak benti az Élcsapatban, a többieket, mint osztályidegeneket,
kispolgárokat
megtazhatattenokgt, kizárták a
Maoyar Dolqozók Pártjából.
ft párttitkár először azoknak a
nevét olvasta föl, akik benn maradtak az MDP-ben. fi tagok
feszülten figyeltek, a teremben
csak akkor szakadt fel a csönd,
amikor a titkár a névsor végére
ért. fi boldog benn-maradtak kö
züi
elsőnek Szabó Sándorné
emelkedett szólásra, hogy megköszönje a felülvizsgálok és a
párttagok bizalmát.
— Harm inc éves vagyck és

hitszonbelten
voUttvh
testvérek
Horthy ide é'en még az elemi
iskolát sem tudtam elvégezni,
úgyhogy csak a felszabadulás
után, a Párt jóvoltából, a dolgozók iskolájában
Ismerkedtem
meg 8 hetükkel .Naoyon féltem,
hogy müveletienségem miatt kizárnak az Élcsapatból — meséli
el nagyhHe'enében és boldogan
élete történetét és keresetlen,
őszinte szavakkal bebizonyítja,
hogy a Párt jól ítélkezett, mikor nála hagyta a pirosfödeles
könyvecskét.

a

fasirzfa

Sz.

P.-náf

a Párt tisztaság fontosságára, fi.
fl.-t, a KIOSz adóközösség vezetőjét például kispolgárt beállítottsága miatt távolították el
az Élcsapat soraiból.
— fi. ehtárs uton, útfélen dicsekedett, hogy már tizenkilencben kommunista volt, de ezt az
állítását semmivel sem tudta igazolni — vádolta meg a KTSOSzvezetőt Drobni Árpád elvtárs,
órássegéd a tagság nagy helyeslése közepette. — Pártmunkát
is csak azért végzett, mert

szerette a nyilvános
szereplést
A felülvizsgáló bizottságnak azzal dicsekedett, hogy
olvasta
Marx, Engels ^s Lenin müveit,
de amikor kérdezgettek, csak tátogott, mint a partra vetett hal.
Elfogadom a kizárását — fejezte
be Drobni elvtárs a hozzászólását a tagság helyeslése mellett.
V. fi. nyugdíjas pénzügyi főtanácsost is. mtat osztalyidegen.

Márion J. János
l február 2-án boldog házasj ságáuak 22. évében elhunyt.
Temetése 5-én, szombaton délután 4 órakor a
I belvárosi temető kis ravaI talozójából.
Márton Jdnosné
sz. Udvary Karola

Éícsapa'hós

lezárult második országos inun.
kaverteny eredményeit a Szakszervezetek Országos Tanácsának termelési osztálya kiértékelte. A Szaktanács megállapította. hogy az élmunkás- és
az újítómozgalom megerősödése,
ahinek a férje
a brigádmozgalom elindulása és
Szálasi idejében az MTI veze- kibontakozása, valamint az Ossz
zetöje volt, politikai természetű dolgozón munkája eredményekifogások merültek fel. Laczkó képpen az üzemek teljesítették
Mihály elvtárs, köfaragósegéd és nagyon sok esethen tnlteljefejére olvasta azt, hogy jobboldali beállítottságú, rosszindulatú elem.
— Táncolni járt csak hozzánk,
a munkásokkal alig állt szóba s
csak a hozzá hasonló, befurakodott elemekkel
barátkozott.
Nem való az Élcsapatba.
fi színvonalas, érdekes tag„
.
,,
M a
gyűlés a késő esti órákig elhúzókezdődik az üzemekben
dott. fi belvárosi szervezetben
^ T S i F ^ S
is uralomra kerulo dolgozok, az. g z a , - a z o t t öt és félmillió forinösszes osztályidegeneket kizár-: t ot a munkaverseuyben legjobb
ták a Pártból. Megtisztították az eredményt elért dolgozók köÉlcsapat sorait.
N: V. L. i zött osztják ki.
régivágásu embert zárták kl az
MDP-ből. Sohasem tanult, halvény fogalma sem volt a munkásosztály politikai
céljairól,
csak beszélgetni járt a párthely Légbe. Sz. P.-né ellen,

sltették az ót hónapos munkatervet. A bezárult országos második munkaverseny
legjobb
üzenve] között az
összesített
eredmények alapján kiosztották
az él üzem jel vényeket. Sok szakmában és csoportban azonban
élüzemet nem jelöltek kl. Szegeden a Postaigazgatóság 5. műszaki osztálya kapta meg, most
már másodszor az »El üzem* kitüntető cimét.

A Magyar Köztársaság
a munhaérdamrendde! tünteti ki
a legkiválóbb dolgozókat

z év végére a traHtoráilomások számát
18i-ra emelik és gjatt 2150 traktort
állítanak izeule

Azokat a dolgozókat, akik az
öthónapoe terv végrehajtásában
a díjazásra felterjsszttettek közül is a legkitűnőbb teljesítményt nyujtottáK, a
magyar
köztársaság a munkaérdemrend,
del tünteti ki. Nyolcvanhárom
dolgozó kapja meg a magyar
köztársaságnak ezt a nagy megbecsülését jelentő kitüntetést,
amellyel 1500 forint pénzjutalom is jár. A Szakszervezeti
Tanács ezenkívül eey-egv ezerötszáz forint értékű rádiókészülékkei ajándékozza meg őket.

A Szakszert/szett
ViJágszöveiség nsmze*Donáth Ferenc elvtárs „A tatu ssocialisfa fejlődésének
kérdései"-röl farloH előadást az M D F oo itikai akadémiáján közl szolidaritási alapot
télesit

Az MDP potilikai akadémiáján Donáth Ferenc, a Központi
Ve/el őség tagja »A falu szocialista fejlődésének kérdéscic címmel tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a szocializmust
nem elég csak a városokban
épileni, mert ha a falun megmaradnak a régi kapitalista terfi tagok egymás után emelmetes! viszonyok, akkor a szokednek föi a padokról, mindenkinek örömtől sugárzik az arca, cializmus győzelme a városban
sem lehet tarlós.
csak a kizárásra javasoltak
A dolcjo-ó parasztságnak
tulógatják az orrukat
datában kell lennie
annak,
hogg milyen drágán termel a
K. J. gépkocsivezető, akit már
va'amivel régebben felülvizsgálkülföldi árakhoz
képest.
tak és párttag maradt. Lévai Például Amerikából a mi terIstván elvtárs, éjjeli-őr, OTI- melői
árunk
egyharmadáért
nyugditas érdemeit méltatja a hozhatnánk be sertészsírt. Az
hallgatóság előtt.
egyéni gazdálkodás utja elke- Lé; •at elvtárs hatvanöt éves rülhetetlenül az elszegényedéskora és betegsége ellenére párt- hez vezelne.
szervezetünk egyik
legtevékeA falu szocialista átalakulányebb tagja. Tagsági diját évek sáért folyó harcot a szegénypaóta a legpontosabban fizeti, sőt rasztokra támaszkodva és a kömarxi ta-!eninista könyveket vá- zépparasztsággat szövetségben a
sárol és kénczi magát, jobban, munkásoszláfy vezeti a falu kumint sok fiatal. Ilyen munká- táksága ellen. Lehetővé
kell
sokra. ilyen elvtársakra
van tenni, hogy a
kisparasztság
szükség" a dolgozók Élcsanstá- mellett
nak. — Kalmár József szavait
az általános
szövetkezetekdörgő taosvihar kiséri. Lévai elvben, a DÉFOSz-ban és
más
társ pedig boldogan és
szervezetekben
és a
középparaszlok
is
résitveryenek
a nagv
ünnepléstől
nemcsak mint tagok,
hanem
kipirulva
mini vezetők
is.
csöndesen meghúzódik az előtte
Ezuíán kiemelte, hogy
ülők háta mögött.
az év végére a
tmktnróllomáEzután a tagok a kizárást jasok számát 1S0-ra emelik és
vaslatokat vitatták meg. Rengeujabb 2250 traktort
állítanak
teg hozzászóló akadt, fiz elvtárüzembe.
sak helyes érzékkel mutattak rá Az ötéyes terv keretében a trakFá jdalomtól megtört szivi vei tudatom, hogy szerej tett férjem,

a z

A szegedi
Postaigazgatóság
műszaki
osztálya

torok melleit megindul a könynyebb uuiverzá'is
traktorok
gyártása, amelyeket
vetéshez,
kapáláshoz is lehet használni.
A gépállomásokat
cséplőgépekkel, darálókkal
és egyéb
gépekkel szerelik fel,
amelyek szükségesek a gépesített
nagyüzemi
termeléshez.
A gé pá'lomások épüie'eit ellátják villannyal, rádióval, távbeszélővel, könyvtárral és klubhelyiséggel.
A mezőgazdaság
szocialista

átalakulásának fő utja a szövetkezés, az egyéni kisparasztgazdaságoknak termelő szövetkezeibe vaió tömörülése.
Végül hangsúlyozta, hogy
olyan mezőgazdasági
iskolatípust kell létesíteni,
amelyben termelő
szövetkezeteink

vezető:
megszerezhetik
a
A szakszervezeti világszövet, nagyüzemi termeléshez
szükség
végrehajtó bizottsága elhaséges
ismereteket.
Parasztból
képzett gazdasági tározta, hogy szolidaritási alaszakemberek, — ez a szövetke- pot létesit, amely sesritségére
zeti mozgalom fejlődésének és 'lesz a szakszervezeti mozgalom.
a falu szorializálőddsának egyik nak, különösen az elmaradott
legfontosabb előfcllélele.
J országokban.

i jovütan a mezőgazdaság részéra lifteteket
csak az Országos Szlivethezeti HfieilnSézet
és asinak fiókiai folyásüliolgiak
Mezőgazdasági
Tudományos
Központ
létesül —
Országos
Takarékpénztár
Nemzeti Vállalat
alakul
Fontos döntéseke! hozoit a Gazdasági Főfanács
szerzéséhez szükséges hitelt en- GF kimondotta, hogg
gedélyezett. A korpa ára máa költségvetésben
megállapízsánként 48.80 forint és azt a
tott, illetve a
minisztertanács
marhahizlalás befejezése
után
által külön engedélyezni
szekell visszafizetni.
mélyzeti létszámkeret k betartásáért a tárcák
költségvetési
fi kormányzat határozata érmezőgazdasági
tudományos
osztályának
vezetőt
feleiősek.
központ létesítését
határoz- telmében
ta el.
fi Magyar Nemzeti Bank taa jövőben a mezőgazdaság részire hiteleket csak az Orszá- karékosztályából és ennek iráEz a központ magában foglalgos Szövetkezeit
Hitelintézet nyítása alá tartozó 65 vidéki fija az ország területén most műés annak fiókjai
folyósíthat- zetőhelyből
ködő 122 mezőgazdasági tudonak.
Országos
Takarékpénztár
mányos intézetet és intézményt,
fi Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén a tudományos kutatás tervszerűségének biztosítására, valamint a tudományos munka lehelöségének fokozására

Ezek a hitelek a szövetkezetek,
illetve termelő csoportok forgó60 vagon lucerna és 32 vagon
teke-, gazdák egyéni-, termelévöröshere vetőmagot oszt ki
si szerződésen alapuló előleg- és
ked vezményes áron,
mázsánakcióshitelek lehetnek.
ként 720, iU. 145 forintért
fiz állami gazdálkodás rendaz állami birtokok, a szövetkejének biztosítása érdekében a
zeti termelő csoportok és a dolgozó parasztság kőzött.
fi GF hozzájárult ahhoz is,
hogy ez év tavaszán szerződéses
termelés mellett
fi kormányzat mintegy

2560 mázsa eredeti
nemesített és 27S0 mázsa
elsőosztályu minősítésit
kukoricavetőmag kerüljön
kiosztásra.
fi GF a lebonyolítás alatít álló
marhahizlalási akcióban résztvevő földmüvesszövetkezetek
és
termelőcsoportok részére szarvasmarhánként 150 kiló korpa be-

Nemzeti

Válla'at

alakul.

fiz u] nemzeti vállalat átveszi a
Portaíakarék'-énztár eddigi takaréküzleti tevékenyégét és változatlanul fenntartja a kapcsolatot
a postahivatalokkal, mint be- és
kifizetőhelyekkel.

A Kuomintang kincstárát
szállító gőzös elsüllyedt

A kinai néphadsereg zöme
nagyszabású
előkészületeket
tette a Jangce, folyón való átkelésre. A Kuornintang-csapatok helyzete a tartalékok
hiánya miatt
súlyosbodik.
Kantonban teljes a zűrzavar.
A lakosság már
többizben
erélyesen tüntetett a kor-

mánynak Kantonha költ őzése ellen. A Kuomintangot súlyos csapás érte azzal
is,
hogy a gőzös, amely a Kuo.
mintang kincstárát szállította, többszáz láda arannyal
és dollárral a Jangce-folyóba
süllyedt.

Péntek, 1949 februíf i .

Pfil MAGYARORSZÁG
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SPORT
A stockholmi asztalitenisz világbajnokság mérkőzéseiről helyszíni közvetítést a d naponta a
budapesti Petőfi-rádió. A világversenyt ma kezdik.
A Kerékpáros Szövetség déli
kerülete ma délután 5 órakor
tanácsülést
tart,
amelynek
tárgysorozatán a kerület versenynaptárát készítik elő.
Merénvl. a négyszeres főiskolai világbajnokunk Csehszlovákiából Davosba utazott, liogy
részt vearen az Európa-bajnokság küzdelmein.
A* SzMTE ifi labda rugói részére ma délután 3 órai kezdettel edzés a Huuvadi-téren.
A keret, tagjai pontosan jelen,
jenek meg.

Sri^srt>roezefí
Színház- F'/m- Művészei
(*) A -Collegium
Mu*icum
hangversenye feljruár 9-én, szerdán este 8 óra bor a Zenekon.
zervatóriumlian kamarazene-est.
Műsoron Brahms ritkán hallható triója, Dvorzsák vonós,
hármasa é s Borodin hangulatos D-dur vonósnégyese szerepelnek.
Közreműködnek: dr.
Kertészné Gál Klára (zongora),
Budaház.i Fehér Miklós (hegedii). Várnagy Lajos (hegedű).
Hadár B'lu (mélyhegedű), Rácz
Zoltán (gordonka) és Konti
Izidorius (kürt). Felhívjuk bérlőinket, hogy az elmaradt, részleteket a hangverseny
előtti
napokban rendezzék. Napi jegyek a Konzervatóriumban és
az esti rvnztáruál válthatók 4
forinttól.

Az olasz labdarugó szövetség
MNDv* HREK
elfogadta az MLSz junius 12-i
A tüzoltőasszonyok
MNDSz
meghívását és ezen a napon
Budapestre küldi válogatott csa- csoportja a Kcndergyár tűzoltópatát.
ságával kar öli ve műsorral egyMa ette két kerületi kosaras bekölött jótékonvcéfu táncmubajnokit játszanak a róknsi latságot rendez 5-én este 7 órai
tornacsarnokban. Fél 7 órakor kezdettel a tüzoltólakíanyában,
a Postás-Vásárhely női. fél 8 melyre mindenkit
szeretettel
órakor pedig a Postás—Vásár- vár a rendezőség.
hely férfi játék kezdődik.
A belvárosi csoport értesiti
Makán 110 csapat nevezett
tagjait,
hogy a péntek défután
be az alapfokn népi sakkbaj5 órakor tartandó nőnapon, a
nokságra.
Mérei-u'cai állami általános isAz SzMTE február 12-én este kola Zrinyi Ilona ulíőrő csatartja sportfelszerelése
javára pata tartja a műsort a Fórum
farsangi műsoros bálját az ipar- Klubban. Fél 2 órakor ugyanott
testület összes termeiben.
vezetőségi ülés.
Csak füves pályán engedéIvez az, őszi idénytől az MLSz
S z I U H l R E K
Ntt I. labdarugó mérkőzést, d e
fokozatosan füvesíteni kell az
N B Jl-es pályákat is.
KüUurvezelők figyelem! Ma
Az Atlétikai Szövetség déli
kerületében erőtel jes munka indúlt meg Szeged é s a kerület
atlétikai életének
fellendítése
érdekéten. A tervek között szerepelnek többek között a kerületi hírverő versenyek, amelyeket a szövetség területén levő
vácofioklwn és falvakban f o g .
cak megrendezni.
Változás a Hunyadi-tér vasárnapi műsorában. Az .MTE ifi
ellen tervezett előmérkőzést a
Szikra gyufagyár csapata lemondta. "helyette előreláthatólag a SzAK ifivel játszik a
munkás ifi.
Az ökölvívásban is megindul
a küzdelem az idén az NB I-ért.
A mezőnytan hat csapat vesz
részt. Az. N B I-el egyidejűleg
az NB O-t is kiírják;

este 5 órakor megbeszélést tartunk a Vörösmarty-u. székházban. Megjelenés kötelező.
Ma, pénteken este a felsővárosi kultúrházban a SzIT játékos értekezletet tart este 7-kor.
Megjelenés kötelező.
^

Crigori Novak szovjet, súlyemelő világbajnok a kétkarú
súlylökésben ni világcsúcsot állított fel 142 kilogramos teljesítménnyel. Novak összteljesítménye 1J0 kilogram volt.
Az MTK egy dunántuli kisközség, Csebény kis parasztgyerekekből álló mezillábas csapatának e g y teljes garnitúra
labdarugó felszerelést, cipőt é s
labdát ajándékozott,
amellyel
lehetővé tette számukra a labdarúgás magasabb fokú fejlesztését.

Ifi-napok:

Péntek: DG MA cipőgyár délután 4 órakor: Balogh Zoltán,
Köztisztasági telep délután 3
órakor: Batla János, ósomogyitcíeo délután 7 órakor: Joszt
István, Belváros délután 7 órakor: Yukszán László, Üzletvezctöség délután f é l 6 órakor:
Hoffmann Károly, Iparos tanutó iskola délután 6 órakor:
Csápenszki István.
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Felhivink a szakszervezeti napok előadóit és az üb. elnökö.
ket, hogy a szakszervezeti naK.l*jyó-tiica 3 .
pokról a jelentést haladéktalanul adják le a Szakmaközi Titkárság propaganda osztálván.
A famunkás
szakszervezet
6-án, vasárnap délelőtt 9 óraKölötiáruh,
fehérncm'áek
ijen o?c»A áron.
pr
kor taggyűlést tart a .szakszervezett
székháziján.
Tagsági
könyvéi mindenki hozza magú-'
val.
ÁLLANDÓ Mf'SORSZAMOKt
KISOS: világnézeti
szemináFelhívjuk az üzemi és szakRUDAPEST 1. 6.00: Faluráhallgatók
figyelmébe!
mai kuhureVősöket, hogy
a rium
felwuár 6-án tartandó filliarmó- 5-én. szombaton délulán a Szé- dió. 6.30: Hajnali muzsika. 7 00
nikus hangverseny jegyeit ve- chenyi-tér 15. szám alatti helyi- Ilirek. lapszemle. 7.20: Reggeli zene. 12.00: Harangszó, hi.
gyék át a szinház pénztáránál. ségben az összes KISOSz vi- rek. 14.00: Hirek. 14.15' IliElszámolás az eladott jegyekről lár.nézeli szemináriumi hallga- rek szerb nyelven. 16.00: Rádió,
záróvizsga iskola. 10.55: Műsorismertetés.
február 4-ig, péntekig bezáró- tók részére közös
lesz. Kérjük a
szemináriumi 17.00- Hirek. 17.50: Hírek oro'ag..
Pénlekcn délután 5 órakor a hallgatók minél nagyobb szám- szul. 18.00- Hirek szerb nyelven.
20.00: Hirek. 20.15: Hirek népárt propagandistáknak és a ban való megjelenését.
metül. 22.00: Hirek, Hangos Újszakszervezeti propaganda feleMa, pénlekcn
délután
6-kor ság. 24.00- Hirek mngvarul. —
lősöknek összevont értekezletet
a Széchenyi-tér 15. számú he- 24.10: Hirek franciául. 0.20:
tartunk a szakszervezeti széklyiség nagytermében az érdek- Hirek angolul.
liá/ban
Feltéllen é s ponlos
BUDAPEST II. 5.30: Hajnali
képvise'et a köztársaság fennmegjelenést kérünk.
állásának emlékünnepélyét ren- muzsika. 6.45: Reggeli torna.
A házfelügyelők szakszerve- dezi meg. Felhívja az ügyvezc- 7.00: Reggeli zene. 8.00: Iltrek.
zete értcsili tagjait, hogy folyó töség a kiskereskedőket, hogy 10.00: Hirek. 10.50: Rádióiskoh ó 5-én, szombaton délután 4 az ünnepségen teljes számban la. 16.30: Hangos Újság. 21.00:
Ilirek. 21.15: Tiz perc sport
órakor rendkivü'i taggyűlést tart vegyenek részt.
21.25: Mit hallunk holnap?
a szakszervezeti székházban. A
4-én, pénteken délulán fél 2
tárgy fontosságára való tekinPéntek.' február 4. tettet minden tag megjelenése órakor Lechner-lér 6. sz. alatt
BUDAPEST I.: 7.45: Túra a
az őszerkereskedők szakosztá- Börzsönyien II. 8.00: Turoetl
kötelező.
tart müvek. 11.30: Szalonzene. HangA magánalkalmazottak szak- lya tisztújító taggyűlést
lemezek. 12.15: Ilalk melódiák.
szervezete értesiti tagjait, hogy Megjelenés kötelező.
13.00: A dohány utja. 13.20:
15-vet kezdő é s haladó könyveAsztali muzsika. 14.30: Az Apor
F
i
z
e
s
s
e
l
ö
a
lői, kezdő és haladó
gyors-,
ének- és jazzegyüttes játszik.
gépírói, bérelszámolói é s mér- D É T M A N V A R O R S Z A N R A
15.00: Orosz hanglemezek. 15.30
legképcsitő,
valamint
hites
Neogrúdy Magda zongorázik —
könyvvizsgálói tanfolyamot in- Szegedi pénzügy igazgatóságtól 1.6.40: Termelési Híradó. 17.10:
Szovjet napok — szovjet emindit. A tanfolyamra jelentkezni
Tisza Lajos-köm t 2-4.
berek. 17.20: A dal irodalom
lehet a magánalkalmazottak hi- 74.020/1949. I. sz.
mesterei. 18.15: Marxista—Levatalos helyiségében.
Tárgy: Gntyina Cvula Mátyás ninista negyedóra. 18.30: SzaA magánalkalmazottak szakszegedi lakos és társai elleni bad Népek Hazája. 19.15: Sztászervezete értesiti tagjait, hogy
vagyonelkobzás.
rok lemezeiből. 19.30:
Falukilátás v a n arra, hogy népszurádió. 20.30: A Rádiózenekar
játszik.
23.00:
Jazzmuzsika.
per rádiót tud beszerezni hígjai
23.20: Kamarazene. 0.30: lürek
részére részletre. Bővebb felvieszperantó nyelven.' 0.10: Műlágosítást ad a szakszervezet.
A pénzügvlgazgal óság felhivA Szakmaközi Sportbizottság ja mindazokat, akiknek a me- sorzárás.
BUDAPEST I I . : 7.20:
•12-én csle 8 órai kczftetlet az zőgazdasági ingatlana fele réIpartestület összes
termeiben szenek elkobzására itélt Tipicz MNDSz műsora. 7.30: Virágok a
reggelig lartó nagy müsörös far- András, valamint Oltványi Imre zenetan. 8.15: Délelőtti muzsika. 9.00: Hangverseny. 10.10:
sangi Látat rendez a
Szegedi Szeged-királyhalmi lakosok bár- Azúrkék égbolt alatt. 14.30: Pemely
mezőgazdasági
ingatlanáMTE sportfelszerelése
javára.
ról, továbbá, a vagyonelkobzásra rei Akos hegedül. 15.00: JazzV zenét az egyetemi
Metodie
itélt Gutvina Gyula Mátyás sze- kamarazene. 15.45: Dalok. 16.00
jazz-zenekar szolgátlatja. Meg- gedi lakos bármely vagyonáról, Várhelyi Antal orgonál a Vashívó é s asztaligénylés a szak- követeléséről, vagy tartozásáról utcai templomból. 17.00: ötórai
tea. 18.00: Az Ifjúság Hangjamakőzi sporttükárságnál.
tudomásuk van. azt a törvényes 18.25: Haydn. Eiőadás. 19.00:
mellett Jobb későn, mint soha. 19.30:
Felhívjuk az üzemibizottsá- következmények terhe
gok ügyeimét, hogy amint a nvole napon'tali'd jelentsék be. Tommy és társai. 20.30: A Rászakszervezetük országos köz- A* Szeged területén fekvő ingat- rió
Szatadegyeteme.
20.50:
Könnvü dallamok. 21.30: Kípontjától utasítást kapnak, a lant nem kell bejelenteni.
Szeged, 1919 február 2.
váncsi mikrofon. 21.45: 1848.
pénzbeli jutalmazások ünnepséverbunkősok...
I>r. Szablya Zoltán sk. évben dalok,
geinek időpontjáról, azonnal tá22.30: Szív küldi szívnek szipénzügyi főtanácsos,
jékoztassák arról a szakmaközi
vesen.
pé nz jigyigazgató h.
titkárság termelési osztályáát.
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FIG Y EL EM!
Fényképezőgéproncsokat lencséket" és alkatréCim a kiadóban
szeket veszek. Gieszer Gyula.
Marx-tér 4.
BfiLY EGEIT legjobban nálam
értékesítheti. Falus bélyegkeresA Szakszervezeti Tanács 5-ik természettudományi
kedés, a fogadalmi templomnál
Iskola-utca 29.
KÉT uj fotel fehér huzatig elrendezi n Szakmaközi Bizottság február 5-én, szom- adó, jó rádióért elcserélhető.
baton délután 6 érakor. Elöadátt tart dr. Magos László Madách-utca 11., Szücsné.
»Az egysejtűtől az emberig* cimmel. Vendégeket szí- HASZNÁLT sezlont, afrikot, ruvesen látunk. Fűtött terein.
gót magas áron veszek. Br. J ó .
sika-ntea 24., házfelügyelő.
LEGOLCSÓBB,
legízletesebb,
legtáplátóbb a makói erősturó.
Ara- 2.70. Teiiizem, Aradi-u. 5.
PERZSALÁBBUNDA
közép
műsora
alakra eladó. Boldogasszony-suAida. Bérletszünet
Február 4 én este 7 érakor:
gárut 16.
A csendháborító. »T« bérlet
Február 5-én esto 7 órakor:
Február 6-án délután 3-kor: ócskavas nagyban. Béxletszün. I m A y b A órás es ékszerész
Február 0-án este 7 órakor:
Csárdáskirálynő. Bérletszünet. L d ü Z n U
Kárász-utca 14
F e b r u á r 7-én este 7 órakor:
Filharmonikus hangverseny.
Keresek
kar- é s zsebórákat
r,
'ebruár 8-áu este 7 órakor:
A csodálatos mandarin. — Ta- veckerórál ls), ezüstöt, brilvaszi komédia. — Diótörő. sl« iiánsékszereket magas áron. —
bérlet 10. előadása.
Orn- é s ékszerinvitásl vállalok
•Február 9-én este 7 órakor:
Csárdáskirálynő. r,E« bérlet 11.
AUTÓ pótkocsi alkatrai olcsó
előadása.
Február 10-én este 7 órakor
Vitézek és hősök. Eemntatóbér- áron eladó, llorváthné, Marxtér 15.
let 12. előadása.
J ó ÁLLAPOTBAN lévő
férer.
mer,tes
hálószoba
bútor
e|aaó.
íájszinház műsora*.
Becsi.Körút 42.
Rúzsa járás, február 8-án:
IDEGEN GYERMEK.
BIRGERLI csizma 45-ös és két
l orriskut, február 18-án:
tDEGEN GYERMEK.
fotel eladó. Huszár, Báré JósiFelsőközpont. febr. 20-án:
ÓCSKAVAS NAGYBAN.
ka-utca jti.

szabadegyetemi

Szegedi

N

előadást

Állami Nemzeti

Szinház

KOMOLYABB kivitelű festett
hálószobabutor eladó. Csizmár.
Püspök-utca 8.
FERFJ hosszú fekete télikabát. kereset használt, bársony
gallérral eladó. Pille-utca 11.
MODERN sülyesztös női var.
rógép kifogástalan állapotban
e'adó. Osztrovszki-utca 15., emelet,

BÚTOROZOTT szoba kiadó fürdőszobával. két személynek U.
Berzsenyi-utca l/V-, III. 12.
KATONA Lászlóné gvorsiró. éi
gépiróiskolájAFan (Kölcsey-utca
10) n j tanfolyamok kezdődnek.

4
KfiL ó N FfiLfiK V
FEBRUÁR 4- A n, 5-én (•% 6-á.a
41
I. \ K A S
>> Szegeden tartózkodom, amikorU
ELCSERÉLNEM belvárosi há- tulajdonomat képező bútorokat,
romszoba összkomfortos lakáso- szőnyeget és márkás képeket almat budapest'i egy-, vagy két- k a l m i á r o n e l a d n i s z á n d é k o z o m .
szobás összkomfortosért. »Sür- Érdeklődők ciraem a fenti n a .
pokon a Tisza-szálló portáságős budapesti* jeligére.
nál megtudhat iák.
HÁROMSZOBÁS, gyönyörű fekvésü belvárosi lakásomat haDELM AüYARORSZAG
sonló kétszobásra elcserélném.
politikai napilap.
Jelige: »Erkélyes«.
—Felelős szerkesztő:
KÖZPONTBAN egy szoba-konyDR. ANTALFFY GYÖRGY
liás komplelt lakás költségtéFelelős kiadó:
rítéssé. * azonnal átadó. »2o00«
DR. ZÖLD SÁNDOR
jeligére.
Szerkesztőség Jókai -ntca 4.
KÜLÖNBÉ JAR ATU bútorozott Felelős szerkosztői telefon: 493.
szoba magányosnak ágyneműSzerkesztőségi telefon: 103.
vel, vagy anélkül azonnalra Nyomdai szerkesztőségi telefon
kiadó. Csongrádi-sugárut 7/a.
este 8-tól: 673.
BEI/VÁROSI összkomfortos kétKiadóhivatal: Kárász-utca 6.
szobás lakásomat bútorral egyTelefon: 323.
gyütt átadnám. Jelige: »BelAz x-et jelzett közlemények
városi bútorral.i
díjazottak.
KERESEK egy, vagy kétszoha
konyhás lakást, némi bútorral. A Hírlapkiadó Kft. . nyomába.
Cin* a kiadóba a.
Felelő* vezető: Koncz László,

