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P€§t

me§y€

naj közigárgalási háürait tetlűk tigyaemh. Kivsletr csupán Bz
l944-,45_ben üég a iEgyei közig?zgará§hoz taítozó
&rdap€át-LörÍ]yó&iPelemw]árosotvoDátkózóirotányagáDát

kö]tl6§ével t€ttiink.

F,én iratok
i."r-' u8latris
Ezen
-- -_!- a_ *^*,^
meg.ye r_,
legforradalBibb teriileteiDfk

húdan§ri in,.i
hudapesti
ipa.i '-!nL3--án
mun]<ásság áltál lakott válo§ok é§ Ialvak

esetbeí neD kö"őttiik kiem€lve,

_ a náay_
_ íel§zA-

hh sz az okü!ány címébe!§zaepél.

BEvEZETó
A2, MszMP Pesl negvei Pá|Ib-Prasága lell!éléséíe
a magu?i teiéItár ko_ elniDdja gaújtötle ös9r" enn"k a köfta,n"k afuJagáL A2
or.aa,gguűjtők munkdjól dixsili a,z,llog! o rendezett anuag össiekötő
és frngulíözó srarvPg néIkúlís szlntc lilnsaefű"n pPf7et te az obasó
eLótl e?v tftgikus kofg2akol, melv kolea.k d dicsőséges Taaócsköztáf§as,íg b{lnósá-ual kezdődött és .L íelszabad,ülőssal éft béget.
A2 első d§lrínlghtír|l\ báí 1944. náius 12-i keltezésű, d,e L,lwosan,
m{,glefózza, ho?gafr iLtta&ak oftzlágunh"at a inr széléfea, naiae|őfru Eúthg-koígeb u"a.i.. s?inte e7uenes az ú,tr íülotr, oígoüőr,yolL
kefesáíil a íraga# Csf'fu€)o csílllgheguí xaaattainnaiad. t:g[afu,íl,ga egaeks
az ú,t Horthu uíalomrí.jutősúta a, gyaszas eűaxt
End,re Iá§zIórL, Pest me|le népének,hóhérián kercémt a nemzetúesztő s?íIa§ifu ót a. nemzetí lilgg.tlgllég telj.§ el"esáésab,
A d.ahunenhlmoi hltelesefu bízonlrtják, how nil! abkihökket sanlrargelták Pest megae néPéte§ űldözték a ha,Iadó garnotkod,daű embercket. De hitelesefl biaolLgííjók 4á is, hogg íűyen npomoí és elnlomás alatt éIt raegaérnr ]l"u'l*'6ssígi1 és atolgozó T)l,fagztsóga.

Az olDasó szerne előtt megjeleni.k, hoglaI éIeetía tijzzt a
Romnu,Lislák Magaarús?ógi Pórl j4, hogaan telk.sir harcla 6 íéP
elnaomó fenó.Eze? és a Ja§§áa meggáuók ellefu ! nelizati, Jijgget-

lerrségfu.

Magtekek a ceúa,po birítirlzi Pe§t íi2gaébe11, ugaufuúg!, mbú

/

a2 egé§z ofsÜágba2l, de a2 elfu,lcotrtak hebébe ,írjabb l:@,fcosok ál1,n4k Pest nugve peíeíLoáfosi üzmaíbőI és a lalDak d.algozóíból. A
sjro,botíálkciók paftizálúulíccá ljá7to"nala, és d,z iüega,r* klnlamrni6la. pált röpcédulá' negmulatjók, hogu merre Dan o szabaikög
úlja.
Eljött a nap, s a szovjet Éadsereg kilerte a ggllkosokat hazőhk.
lefüIetéíal, akik nuofuori wszldásL hd.gllak nug k mögön. Efed.eti okránuok blzowítjáb how a íasisztók fdbló mankőia. d]l1ws
Dolt, ielszdúukot ,dlórd DáItotlók .pz ulolsó 9ögül
-

L

FEJaZET

PnsT MEGYE FELszABÁ}t LÁ§Á

Megaéftk ható,íábún lúIt hőn haidlt a hős szotjet palhífuente.r
az alglilk.J ía§i,szűk goluóítól, mel! gaztettet el,ed,eti JebJéteI is
bizonaii A s/abjet Hadsereg bctátként jött n.e7yénkbe is és baláíkéntíogadtd meg!énk népe. Ezt egyébkénta íí§iszták Leréltóli
nnlaga is ékesen bizonuíl,ja,
A szaDjet H1dsefeg ólland,ó baíáti seg'itségér dakumentdljók a
|égi léDéitdíio!l!@gak. EzekböL is kitűni]e, hó!l.g í szorjet Hadserc7
éielmet, lorat és tfaktaf, ad.o|t u szá táshaz, benzint és sok mos
eqlebet, amile szúksége DaIt Pest meg.Ll. dalgozóilrakA Konúnuníst@ Pőrt kiad,j.L q jels.ót: Felépitjúkdz alszógat!
És megind,ll (Lz éIet. Meglndllndk dz iizemek, a ]I,afas..L freukaptd
jússát, a mtíkds tfaktaít hűld lolul|.
Es rna, aftíkor meg.!éllk dotgo,ói naga urnt tettek núo o lelcmelkedés ú.tjáfu a páít xezetéséDel, h..rsznos tisszmteukezni. hófu
non i§ ladLllLnÁ el,
Eá lLz ok:nár,gguűjtelnéLyt rém önáIIó ol,as"rr,ówwnt ed.juk
ki)zfe

bár í,9u i,s élDezetes _, har,anL blzolaos onaagak tafuulnNá-

.gplo, .oOlQ", B.z,a . 1,o9J,,Á oe1: , 1^aL : ö._
. .a!Ósól\,z
.,pgrú;,o,L anuóoól o. oJ !co hd l.!.ór J,,hds_r,l E2 az oknldnlg!űitealéfug Pest megge töíténetének eau da|aa]d,aó'ca.zó, i"s- n" ,.,a.e"n.vö-ö-. l...: ner!1) .s a Pp..
egye 15 éu culrű kiad!ónlokkal et]!ütt a d.icső!éges TalLócsköztó|saságtóI íepjainkig Pest he7le hlteíes töíténetét ad.ia.
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1.

P§§T MEGI,E A E{BQaú UToL§ó I]§ZIENDEJÉBEN,
Á l0cIí,A§oK HATAI]oMEÁ JúTÁsÁ ELó!"T.

1.

Á

c§eudőrsfu c§írbgheg},t küönítményénst j€l€nté§€i
az elená á§i mozEálofuról

a} Ig44. ná

jB

12,

csilagh.gyen műtödó .sendórnyomoaí csoport újabban !öbb

honvédegJént veT't örizeibe,

Áz elíogott katonai

(-)

rijpi$ttervezetet, í€yvert, 1óhonvédégyénet,ákik kőzöt!
3 t vább§zolgáló szakasiezetó is val1, azt z ut-áiiítást kaPták, hogy
J kgtonaság közört io}ylaÉndó pmPagandávat érjéke] 8z1- hogy
Iorradalmj megmozdulás e§€lFn kirendelt honvéd§ég.i karhatalom
ne Lelje§jlse a parancsot, hanern 6at]akoz"on a kom;unj§la íorra€gyénektóI

§zert, k&igránátot vettek óTizetbg

b)

1944. n

nju!

A

30.

A :iJ]agleqyl nyomozó csopolt elfogott 3 hadiüzernt münlrási
, ..
akik
a Béke Párrl röpiratainak r€rjesaé§e végen e§ az agi!ácó fokoz*a végett, valámin! a hadiüemekben szabotázs cselékménvék
elóké§áté§e celjábót felosáották egymá§ közötr a budap€§ti €s Éórnyéki iiz€beket,
a) 1944. rj.lílla 15.
Ódz€tbg vette a nyomozó €sopolt l1iás Ferenc feriá§zéntínik_
lci lAkos volt tajtítóL. akj a íe]osziatoir vo]i Para§zt szijvet§€ne]rl
volt a titká!á. Nevezett kapcaolai-bM át]ott Fehéf Lájos§al, á -meg§zühleleLt,,szábad sá" munlatár§ával és egy ..várga.. ixegáris
nevú €§/onel, aki Fehé.rel €ytitt a
Párt. vezető íunkcionáTiü§a, Iüá§ }'e.enccel kapcsolatban az'Beke
a 8yaDrl me}iilt fel, hogy a
-;,r

K"*""ba]. M"cy*r.ár! Pálljsi 19.3 liilrtlsáb§n Bék€óáfua 9lr@
BM3Áiól ,.Bé,16 é3 subd!áE.' es
l.9o! .&rd rd
Á
,éi á sAój,y_komány
' PalezBzd!.iséiét
9

íolt Para§a

Szövetségi iágokal

Front3 re§zá! szerwei,

d)

1911.

jlilius

á.Béke Páíi'. i előleg a llagyaT

}1-

Lecutóbbi helyzer jelcnté§en óta

a csillagheayi csoPori

több

l0niG szerepű egyént velt őúzetbe lzek eg},ikéiek euoeásáná] 9
nyoü]ozó és az elíogandó közijit iűzharc il jejlódött ki, ilelynek
kóveikeztében az e]fogandó kónmu]ilta á helirszjnen megha]i;eq1.
., ón, ,zo, P8\ oéLFx(,v r§ eg! .-.do. ofu,8 ,Llj,o""j mc8,"o.".]l.
.) 1941_ dugusztus első jeLe,

l
li

Níegállapíthaió, hog], e? a destluátó eróc§ólrolt neD akár .s.k
,. polllikd, 1al. te.Án nól-Cl1,, ha,,,i, n"§"";b arln}u sZ_bUlJl,
ekciókat s 1eg},veres iámadásokat is szel!c?,
Á §zóbelil€a es sajró útján elkoverelt rzgat:L§ikat nem szabad
f er,]m.,, \_\ ,, 1cg\lj ol,ZaB"zP,,, n,p-nep J,.r lakozoór"k
a
\olT irI/ ].Pl,*-k
e. |_l_ad, ln,i l(^d é.,en; buncsé]€km. _
",l"m,
nyek,.a fec,\,veres erő, a2 a]kotmány, a haióságok és halósági közcgek et]eni irgalások és a különfété rémhir te.j6zrések, E;k
§zá_
mának növekedését, ha nem i§ tetjaen, de bizonyo§ mériékben
minden valószín.úségszefini ennek a destnáló eróc{oDolt munká_
","l ",.ómlye,.n( l.h-l ej]rolyv,ln|
.{z e]íogaiása atká]Jtiávál ag}.onlőrt D., Ság1'áIi !nd.e ]ákásá.
,l" r"LokboL q n\ 4no.o L.opo,, meg"lLój ,i, h(E) Jefezé,l 3
Bik, PdlL !pz-,o-egPn. egl,,k léqjó'en.o,ebb raq Lo,r, ö ver_

k","lelLP.! ,B,ke P" Szjb-ds"g" clm. pál,_j.,:oI " L"k,,sa. á k._
ao-5f- e]okfuzj'elt 4, fuL" j]{dg Luiralá i: elokpnJl, A nyo
mo?ó csopo.t órizetébe. 89 {ő van.
1

f)

1944. augusztus 16,

álgulzl ls ]..a1 , Hd]át a némAl m-8s7; ]o;rJ3,
., c,i:laghec]"nf.on
Do^á edlda,, í-]..d,u k"mYun,"i- röp.,ál
:l]]i ".Y,qy".
ltAl,L]t
]orEqlomba A lopi.-l 8-".l rv nae.,"g f+h,-.,;lópip.r,

me]yle a szöveg át]ó irányban íekeie fesiésű n.gy g,,,il"L'űki.i
nyorlAtoii rá, Az űgyben a nyomozás Ío]yik,

w,i^1".#í"l"i"l$:xi#?ffi n$r"J§lfi "?.}Tffi l5i#s'§í"tr;
é9 a dáóómyúmoók

kö.óii eai,;ii i0-iú"c.

1o

g) 1911, dutrls?tus 3],
nyonlózó 6opo.i órizeiéb€n je]en}eg 55 íó eya. ,A csi]laghegyj
A vkf, bírósáÉaáltar júliu! 25_én e]itélt gyanüsit;ttákai a n}om.zó Gopori átldja az i]]etikes büntetőintóánek,
núsitot| van,

tl

1944. szep1 15.

A cs laghegJ-i nyomozó csopo.t őriz.:tében jetcnleg 105 fő ván,
]egutóbb ólizelbe vetl egycinék közőti van a,,Béke Pált''e€yik
Saj!Ósa. eg}-új stencitcs sokszo.osiióVal é a $ks2oíosiiásho2 §7ijkA.

_

séges ahyagokkal,

a

,,Szábad Diákfront.' sajtrsa ugyancsak egy

§ienci]es sokézorosjtóval és kb 500 drb, kész röoi.áttal,

2-

r.ll9gsSZo( P.5t5lcntlUJinCeb
júLills 31, Budapest.
_, Jitlius el§éién Pestszentlóftnc községben ismeleuen egyének
,.Elóg vo]l. a Hjrle.-kosztbó].' é§,.BókétI Kenyerel.I Türelót|'. Je]_
lratü komnrunistá röpiralokat szóft3k, A röp!.atok 10X23 cm,
nagyságu, Új§áepapír ányaghoz hason]ó 1ebér
lapíron íeket€. i]letii
Leg ]ilaszínű lsiékanyagga], ke22e} elijáIitotl gumibetűkkel ké
szüli€k, Á lekete festékkel készü]r, röpiraim sarló és kalapács j€ivénv is van.
1941,

xfftfi'1l]'ji'""§:i'],*.i.,Ar.bo$ztsliój.léni$e].abro]daLimoé!l.
3.

cyűjtés !z erlenál|ókoak BüdBp6l külváro§aiban
1944, llqjrs 30. Bud.lrpestAz őrizetben ]évó BESZKRT alka]lhazottak beisre.ték, hoe]a kispesl] 6 pe§tszebilórinci BESZKRT a]kalmazotlak kazöit ;z

e]jtélt kommuhisiáknak és hozzáta.i.ozóiknák pelrzt és éle]mis2ert.
a délvidéki paltizáboknák pediB- €yóg]L 6 kótszeieker gyűjiöiiek,

(,)
]Íi"ai ifi:'"?[1fr",i,*''

jélents€n 3 b,],d:ji Doz!ár
11

4.

ganguiatjelonté§ a P€§t

kiilEyéki iizenek1,6l

1944, 1ftájus 12. Búddpest.

A budape§ti é§ könyéki 8yárakban es ipaÉeiepeken íoglálkoutatoíi gváfiTrlunk.á§ok között kommuni§ta bél]ítottság1 €yének

ázt hangoztatják, hogy ez a háboni furajdonképen áz angbl kapi_
ta]izmus hábonija, árni egyeD}óre nárret f€},véIékkel dű. A ííragra. mun}iá.§§ágnak harcolnia kéll az angolok es nénretek ellen is,
meft €yedü c§ak A szovjet védi a munkásság érdekeit.
í!á]Fór;

r9{{.

r.Ái@

12,

5.

t §9zesíló jeleítá§ a balordat mo€almá!ót
1944, auqusztus

3l-

Bud,apest-

(_) Az

eddig isme* baloldali c§oporiokoB kiYiil a napokb3n ,,Kiáltvány" címmel és ,,A FöLDALATTI MAGYAROK szÓvETsÉGE'5 aláirá§sal egy úiabb kommunistá 6opo.t adoti ki féktelenül izgan' ta.ta]mtl löpilatot. Á mozgalom íeiderité§e lG
lyaínatban van.o
M§re Pártt&táreí !ié*te, Árd! á v§, 2l0.
6.

A rd(klatti

Ma€yarok s!övct§€énet
a mini§zteÉlnökhöz

nyílt levele

1944, augusztl§ 9. Pesterz^9ébet.

I.Íagymátósági Mini§áelelöök
úr!
Á helyzet koúoty és a2 idő süreét, Az önök gyáva meghunyá§zkod.isa fob,tárl MagyaTorszác a pt sztulás örvényébe keriilt.
Innen csak egy kiút van: Mábadukli a2 átkG, náci szövetsé§Ml fuF
nek -e]§ó akadálya ön á§ bábkormánya. Nemzelek §oBláfril €Jes
rara,rátu
' e aóéLv lfacyarca szóvet§€e
oó voli,
0 A Fóld3t9fil Mágydo). szö*ég.
lox áz Á}jrol méE héEyet kÖáaázga6§noz

l2
l
l

eey orF

laior.i.Aü koNu.t§tE lrak_.

PáE néllmnl porj9xáJál. EbbóI }ös7Ámfuvó gertnénrek* 3

tBdozÓ

sorBrclogftoti .ó!lá-

P.§teEéb.ia késztuta.

emberek a9te nem képezhet akadáyL Éppé,tl§zért el6szőf, de €ysz€.smind utouála fel§zóütjuk Óni, ho8yha kedves az áetq akkor
uonnar nondjon le, kormányávBl egyetemben alról a vezétői
tiszt§€!ól, meble nefi bizonyult mánjnak és abelyen sz€yente1je§ m,iköd€§evel,
hazáját elárulva, a v€!-ornlásba ké§zül áá dönteni. ve€ye tudomfuul, hoey €cy a hazájúkéLt mindenre képes, t§.
hát hatálra szánt í&fiskból áíó hatalnras szervezettel á szemben,
aki} elótt semmi é§ így sz ön szemáye sem képezhéta}adábt a
i{ágyAr Nenrzet iigyével kapc§olatban. HE ön é§ bábkolmánya
í}ind€zek euenérc §em volna hajlandó €zen €yet]en íe]§zólítá§uBkat meg§ávlelrri s távoai arfóI a he]}Tól, amely Öi}t n€m i[étt
m€, úgy kiDondta ma8s íölött-a hal§os íéletétH€y a végzei
€z esetben önre lesrljtani, ez a mi íttk!ük, de
hoi é§ miko.
hog} §enmifá€ 'ogíöldi lrataiom netn tesz kep€s tőlünk m€rvedeni,
ebben bizios 1ehet Amennyiben a rendőrs€hez forduina, ez a véget
csat siettétné, E 1ryél vételá6t szádtott 3 napot ádun}, ioÉy tel_
szólításunkbák el€get t€hes§en. Á fiÉyelmezteté§ erhangoit § többí
öntő] fúgc c§upán, Eogy lísa mnyen jól inlormátt szerveze,ttel á11
szFmbe. me]]ékelten küdjij,k á MagJar Nem?ethez nl&ett kiállvanyun}nai egy sep-n írort másolatár, azzd], hog} ezen kjóJrvánr{
6ok üzezr€§ példányban 1ehrirya, má! néhár\y nap €tőtt éliuttattuk "

a magyar nép minden ráegének, oszél}T a való kiilölbség nélkúl
é§ mondhaiom, hogy aagyobb §ikere volt, mint a Mas/ar nádió
őszinte be§zédeinek. T€hát v€gztünk Mini§ztere-lnök frrl ViEyázzon!

Hazaíia§ ti§zteleltel:

MszMP PÁitióliéi€it

Földltltli Magaatolc süretsége.
l-aréEie' ÁJch.

á ,§al,

7.

3Á0,

-

,

A Földálatü Ma€yeok sávetségének kiáltványa s me8yst úph€a
19 44

- augl! 9zíus. P?

gre

íz sébPt.

Terjesz !
Magyar Te§tvérek] A p'oro§z ]iilitalizmus, a lékteien náci
hatalomIa vá8yás lárraba borltotb az €é§z viláaot és ezzá ll.Aán,
kat is. Öt évi, eyilkos küddem üiín, az ámotJutó nómet boídÁk
kiméIüv€ meEtorpantak €§ most az
Neí§zetek acág}dÚjéb€n csAk két vála§zü§uk rnaradt, a'gy€
m€asdá!, iagy
íertetelnélkiiti
süti
a bizlos megsemmbü}és, §z tegyen az Gr4ály:€§ze sjlnak a vandá1,
otDasd,]

1enueinek. amely vérgózös fejjel, áilaii üvö]téssei ]]ohPnia ]é iurópá
:zabadsáeszerető békfu kis nemzeteli hogy l,ilághaia]mi rölek!,ései.;
tneg'V?]ósrt""u, Fb§zo]g€sol§ba
kény.§7€rltse ókgi, Arcunk pinll á §zég.rentő] és a \áragió]. na úálcius 19-ré Bonco]lnk, Ezen a napoD
a]jaó orviánia.iássl], ajli kri]nnben nemei §zebadaloD: }leclohan_
Lák és negsz!]iiák ]llaglaro.szá§ot. iizer] a raD.n, Pesien a .ái]ió_
l)an e7i ha]].iluk] .,|iq,Ye]em] Egy ftjnios hjri kö?]ünki Addí8 háng_

lÉnezeket adulkl"
helglellg miisol rregkezdó.lö1.|. .hrú]t e§} ak
!,n a ná.Jik irtáb. dc
^ á i.nios ni. közléSe csá]< kesett \l1éí?\:éc!e
|ijs,v úirsié]ó|a uiáh fepu]ijgéPek je]_éhLek rreg iórái.sunk lólóti
i:s k.ra7ni kczdtek, E|re, ],éhtin} perc nú]va. .erjeÉó hangon jelenletre ! bec.rdó. hog_v] Egy ionlos kbz]enéhlt logüDk lejó]rasnil
ii]s nbs: ]ött a !Iág},a. Nemz€t ha]á]or
. Kói'nányzó Ul.,rnk
á ha|ainu§ li_Ámet Bi1,odalon] vezérével
'ié]ele]
egr''eiél.tve Éinaiál.úzia!
ilogv,,, siD.'' Nl3g}.arck] l'udjatok, hoql ír rörtéDi] a ],ult_
n'alfe bohbázógépei je]enlék ineg Jijváro3ur,k lÉleti es ha ákkol

!énánv pel.en beiül nen l.jrlénl lolná meg !.á.iióköZtés. aknol
.eme]j nombák hu]]oiiai !o]na Budapesire, ninl ahi]gy nemet
!.rLbák hü]loliák i<a.!sj.. is akkor. mi€]őti ireqü7eriíii a ha.ja|
s.lv]elunióiri. ]gcni _.z |ölrénl nár.Lu! ]9-én, cs nr] löliént az,
ól.? A!]ig á Da.1 t]19] úkgszá]lt i.dlet€í a G.,slrpó lrlibékrei
3-.,i]ko]ták és losziogajtik a ]akosságot, lcdig á w.ilrfLBcht lassán,
de b!?iosai f.,]ijrlődöli :z ]agyesii]i N.íz.teli lgazsl:got és lzijbúd_
.igot hozó !|élg}.iLújében, Ii! ai tin.raj]t ez,]i]i.? .{ ]riih.et L€gbl
zelnasabb. lceó.ték.§ebb 1ii.:slisulje! 1iltrk. 1q-J- nllncen niába,
de egrszersmjnd ]átiá]< azl ]s. hoq"! n)riy i2nrr)Ű tévedés
!1)iiak, lniiror ega ianrss2la ólü]! t,l--ok]siájának negvá]ósi!ésÁé|:
']dozatai
küzdöitek és e2é!i áldó2iák ,"ej a néFet nép :nillióji K6űn bnr, azr
tÉtiék,ani1 i ]clkiisDerelü[ ,3.áncso]r: h-ég§zab:djtanj a vi]áeot
\r É, i_'

d',

é),.,

{,,",

,.

get ikozott az efuberiséghek, l\"em sikelüir úBl, ]hog], leta,ezték.
d€ a íi]ág fe]ljgyelt, t-áita. hogy maga; néFe]: tép is mege]éEe]te nráf azl a .é]talan á kiiáiásia]an küzde]ne| éS békérakar
!']s .1ii iet! eue ilitlel?
leg]<eglei].nebb lerlorr3] verbelojioitá á
f.lkelést, Szá2á!a1 vógezl.eite
^ ki a nénei néF leg]obbjáit, g börrönők
iregtellek né.le,t ii§ziek úfeive], Hirnm]e..--k, a iőhóhé.nak szabeckcze. acoit. KiJe}é azi h'leszieite. hogv a hadsere§ követeli a
,. a
\ ] hó, _,-', ) lo."; oeoiP ,, , ,g\ iql 1{"j, e\e ! eg
feliűnés né]kü1 meg§2aba.],,tlDi §zokió], akitr m_^qe]ógehék
;
véres ierror ula]tlát, akik a pusztu]ás.á irélr nenjet !é!rei -ár
az ór_
lény Sze]éró].na.iák visszarántan!. ]gerr] lg]. a\alj,' a naga és
nrón1olltlt gvi]kosainák az é]e.léLmesirosszab'§íiahj, mert tüdja,
]rog,v a7 igaz§ágszo]gállatás !.sökölle], ké.]e]betel]e|ü] ]ecsap ;,

émbeúséglegelvetemültebb törneggyilkósaira. Az €e6z világ tisz_
,áa lá| "á. mindenl é. m'magyarck
-ire Várunk: Hár np;ráiiá_
'ok. hucy hirván), álp"yaló óábko.mányotok elárull bennekk;L]
B8e]{a}§?elitAtl "ey §zégyAntelj6 s kilajá",alán kijzde]mbé,
amelyben e 'c8c.ekelJ ebb méILékbPn sem vo iunl érdFkelve, Egy
neal létFzö, köllölI ellenseg e]]en lsultollak,o<|
.ucr,"" ."*r;
ost, rga,l eueE€ger

i

)

"

.ninl e€J embe! kia]Lotrünk
_ Há Pdor. ha]l"ita'lan s7euemében,
,oir9
,,ldp Vetd. le8i kfuo,.]nk"| 6s } LizddlTün} votná q szabadságér-t! Az ő§i euúséeei]€n! De más tdtléDt Németbérerrc
bábkormánf,uk €helyett ha.cba kénysze!íteitbe.nünket azok €]]en, a}ik
a vüáq
re.]énőü eljijttek! hogy !d§i?),k §, saatBdMgot hoz;& é§
Dftt l14ó

ártatlan asszonyaink es gyermekeint< elpu§áu]nák. váIo§aink
a modeln háboni pokolhálójaban es mi c6ak türilnJr
€s. nalleatunk. TriTjük, hogy áruló, hitvány umük
a v€óhídra t&
r€ljenek bennünké| mint az á.lalozatr§ szÁnt barmokai? ElTendelték
9z,áltélános mo/gojLa§l azok ellcr, akik bennün]<eí a l abszo]gasá€
atól felszabadíuni jötlPk: Magy.rok| Értetmps eEbP.]enyek ;agy"
tok, vagy oktalan á]lAtok? A Vnáe s?ém€ rajtaiok van! itt az á"ő,
most] vagy soha! Honvédek! Munkásök! Poleárck! so§otok a ti ke,
Zetekben vaL Hitlerlel a biztos pusztu}ás, e]lene a §zabad§ág es bé
cs ü] elj
.Fegyverbe: F€}.Verbe: Fordu]jaLok t,embe a megszóó naci
hordákkal,
lo"duljalok szémbe áruló kormanyo,okka]: ézabor,á]jatok| N€ §egítsétek a ndnet hábonis gépezeiei, Mindenki, aki ezt le,
9i szabadságh,6s el igáz magyaT, Aki neíI\ az áruló. regr.verb9 minden ellen, ami a márciusi üTatoml bélyégéimágán viseii, Ez Ész az
ieazi.s2bad§á_gharc. Ez a magyarság egyedüli helyes rltj& béke
§s
a szebb jovó lele! A magyaf.ájró és a magyú raá:o nap-nap utm
haEogja es üvö|lj a hazuq é§ émelygós harctéri je]enié§eká. E1§_
giiak varl már a sok tervszenl kiú té§se1, eketeszetés§el és ellÖn_
lökesekke|, Pokolba é me&orló 'e§\e?€kkel e" a többi osrob; h;_
zugságokkrI Békéiákanrn}| EIni dksrun]r: Ve.zelöink h:L\ any á!.u_
tók, vecyiik tehát keziinkbe a §or§uikat és c§elek€djünk, ó§zkay
mémők ú. a rádloban a ninap L§notr €§ ej6adasl, ame]ynek ez
Vo]t a c:me: Emberek a íold -]aL', oszkáy neraök uf !öbbek közötl
ozt j,s mondtá: ,,a2 érnbemek két bec§üeie l,an.
€y an1ellyél izüle_
tik é§ egy amelyei szerez ma$irrak.'' Mi őseink bec§üIetéye1 szüet_
tünk e§ a mo§t ki!.ívandó bécsúletiinkkel akarunk ét!i, vagy É€!
halni! Ésa]<kol a szerep€k megc§eráődnek. Az o§zkay mér;ők urák
kerülnek a föld alá é§ mi íöldalatti,magyarck a föld íölé, hogy bi_
íomb8dőtnek

.

l
l
,
I
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zonyságoi teeyiink ama légi tö!énelmi iény íölótt. hoÉYmindelt
nagy dotog a fóld alatt szüetik é§ minden viháf ami a íóId alól
iön, a tegeró§ebt. Es most kiáltványrnk.a fogadjuk meg eey szívvel, láekkelJ hogy nqn hagyjuk tovább máP1lnkat ámíttaái. nem
nagyjuk tovább id€en &delrekér1 a vágóhídrB vinni é§ harcolbi
fogunk, nFm a szabad§ágiúka+ hozó
Nem2elék elteD, de
wlük Pgyüri áz €,Dberj*g e]vj vá!'1]ú kdze.U€
'g"yesüll
!úége. Hitlet é< prjbelr_
jeinek Veg§ó puszhnáság, Éljenek z xcyeÁült Nemzetek és eljen a
fiicgeüen szabad Mágyaro6zág,

A FöItabtti Moggaíok sznveisége.
Fo, 3no.

M§atrP PáN,ilrtéleu be2tr. Árcn. Á,
8.

Pest megye alisp]áDjá elfeldeü a Degye r€riilsléD tefj€szteq
kézi.yoEá§sat ké§ziut veré €tkobzását
79

44. október. Bud,ape

§.

Horthy Miki, jö!1 a muszka,

Németekei dobd

Mi

l€§z

Veled

kil

rnatrózgyilko§

Ha lovább l*ze]

német c8gfló§:

Kö6sa béká,

eert

meglrálod,

Me.i e]meayiink
partizánnak,

'pot

ee

Noe*a reeyu Á]r"et Lqélára,

Pé! b. úp. faioir;

6128ó111{4,

.

9,

Á
1944,

KoDrauni§te PáTt figyelmeztet

a nyilas

v€§záyt6

oklóbeí. BudApesl.

Az €}nrá§al marakodo nyiras csopoírok, náner parajcsra,
.közösen
elter}orrnán]a atsiioltak, A nyi]as söpfedé& rereg}.ver

zése ro]yü a svább€g}e\ szn@nníén e§ €yebüti. Nyilas M;gyilko§o}.kar, szabad rablás $gedélyezéséveluti"r;ax u .e-"t"t á"g_
|ö!ni a msya! nep békryfuyáí.
A l€§zöm)n]bb
me.eyler k€§zü] Budápesi eüen, sz:ijasi. Bálv
€§ táBai a béket aka.o nép e§ a zsidók kiirEsát tefveik. Ném;i
16

csapat

k ára§zljá} el budap€sl, ulcáil

so*}r§.r e€}1]ll

P§ környéká, h€y a nyilaonísá-k a nraglyaf véft. Va§ó sorsát §Zánlák nd{Ün*,

mit sern tö.,ódv€ azai, hogy majd a várN üszkös romjai sokínü;
má8yaf qúo€46jevé yá lna}.
I/íJNDEZáRT A GYÁVA }IORTIiY_LAKÁToS KoRMÁNYZATOT TER}IELI A FEÜTÓSSÉG!
Háfom honv&hadser€a vér2ik el a írontokon. nrtkózbel a l!
mctek Budape§l körüi e§ a Dunintulon vonulnak fet _ rcn e
vörlis Had!.reg. hanm a mág}ar nép ellen. A kormány ettelüo§a_
datrni ..nerrúetőB€gei- ie§ez 6 kaf§rátago€skákat
o§zl;gai. rnikö?
oen a német Iegyveft. go]yószórór juttat a nyilas bándirákbak.
Budape€t

népe!

MENTstlK MEG vÁiosUNKAT ÉsÉLETüNRET!

MUnkások:
NekiiD}
kell pádát mulátni é§ Plö]járni a harcban! sztráikok.kál, tijnie|e§ekkel
köVeteljiü Jz *.*il
tesy"";;iái*i^-'"-A honvéds€§el é§ a v.'Iö§ Hádsleg€el közö§en veriiik ki a,
némel€t városun]<bó] e§ o§záqun}rbó]
. Jó jegy€zze m€ a Horthy-Iákatos kormán\zal e§ miDdenki
akr nagyobb veey ki§ebb posztóE lelelős téDyezó: a háboni
milden
órájáért é§ perc&rt, a hiábavaló é§ óTült vemnI]is folvlátásáút í&
tel.§§égg_el tarlozik. A hábonj§ bűli,§seg béi;;aiá-;i';;;;;;*
n"^úfl kémek fegJ.,versztinete!, boe} csak á §aját börüilY1l,
Rer hentrk. Bu.Lapesiet e§ A DunánniL]r pedig sor§áru
hqgyiák. Nem
meneklilés§el, csa}, h*ccal. á nép rn€ilé állfuqgl tebetiilóva búneikél!
|

'

Követéljiü a honv& eróknek a fronLról Budápeslre vató irá,
,ry,q*'9 _1q*" cyjnl §2árö16él" a város fe]szabadltá§átl

. ^oveleDurk
1e8fver2sél:

a munM§sá€nak

é§ Budape§t nÁpén€k 6?onnali lét_

59".t"]j!| " nyilas puccsisták lel€}.\,erzé§é{ és le].arlázBLisái !
a_porift ai foglyok azonnü szabadonbocsárását!
}9Y::91JYk
ruuKo(lesll szabad§ágbl kövedeliink a Mg8yar Fronl-hoz
tarroá
mindéd páltnák!
Halál * nérn€t mee§zállókra!
gyitko§ nyilg§ elienkorr iny!
|*.,]i*,
Pusztuljon a háboftt lolytáró Hoíhy-iakalos kormánv]
ÉL]Ed A FEtszABADtTó vöRöS HAnSERDG!
ÉIJEN A FEGl,VERszt NET!
, KoMMt NI§TÁ PÁlT
MsaíP !áí!tórt ln!éktq lth., Röptat€liljteédy; nL 1l§|4
1x)175r-1.
17

10.

..t]grás a §ötétbe.,,"
,{z uto]i, IiJronátn!3(,s jeg_r,ákijnrve.
),11

,,l|r:b! ]5, E!dopÉs'
lhy xíjk]ó!
{...)án!zo":i.ák eliot].lÉ !]Ait j.len ró]tak:

Fi]]né|!óság!,]1éz nagjbányai Ho|
:\1ag\.ái(]ls2á6

,ilé? ne]n€s .síkszert-.ih.Di !,nkaios Géza szkv. v.zélezfede§.
t] lil, úLili§2iere]nijk.
vlléz Uennl,ey GLLszlá, a|]ób.l!aBt. .1 kil, kii]üg!níniMte..
liijó s.n€li ?é]el ft klr. be]ügYminjsilel,
:]rll:1koi és kei.lrj.nfatl,i Rakcvs7k_! I\,án d kir riikos taná
lr]s. rn ki., va]]ás, és kÖzoklat:isÜgyj njniszter.
" .lr, jlcner],j S(ine]lP. L2jos í hr, t!rkos laná.sos nj. kir
|.i

n?nqJ''ninls2lel,

j!r.§.k 3éia n kjr ió]rln]úrelésúg},i é_r köZ€l]áláSügyi
l]: lediji lv!.kos olilel .]

n1i.

k!!'. ker.skede'tr.i és közlekóae§úgyi

! tlr (]\u].] 'l'j!,-cl .j kn, jp'jr,ügyi ulini§z|er,
,,,

r

,,., 'éi., Jogle\

a]lnj C.Qu! rnj.s li,é.e?reies, n], ki], tiiks $ná§§. m, kir,
lJ!]\adt]jr]i mlnrs7r.r
Ijtéz '!iirli]s .Iái.s fi, kir i]tkos |a.,ácsos, Vezérezledes. a hoD!ó.i r/e2érkar i.inöké,
.1úb...! GJul. ít kif, lr|tor lánácsos. a kormánYzoi kabinet-

l'ilt3] Ánla] a].ábofiagi,. n k.rnányzói iroda főnijke;
'llez
jeg:,,2ój bál.,]iházi Bárc2}. lslván ri. kir, iirk.s t3íáGos, miniszIPre]úbk!éBl .illúljtkár,
,\ 6.].!tán, 2.' i:l : l{a§,arorsznts- iöriénetén.k ]egnehezebb óráibaD
]l]rld eg],bc _i n)inisz!éijun] |agjait Kat.nBi he]yze'i,:]nk igen
.!ilos, Néme:l)rsz,]g közú]i káioie! ijsszecmláso nen kót§ aJ
l:! ez bekin,e:lie7i]<, a szi]lci_§ég4 hata]úát( minket eétedü] iái]']ak mint szövctségesr Nélaetórszág nre]]et, úgy Lla§'álór-

sziíg megszúnne, nini á}lám. iéiqni. E,éIl Léoyielen leg$.ers7ühitel ]<érni az e]]enséq!ó] oiyan hirejnk 1,1nnak, hoe] eli.€adható 1e]téte]eket kaprrnk,. (*)
1irután miniszteie]riik fP]ké],és.re a vezákari fónijk i_qm.rte a

hedíhe]!]!1et

)

A hon!ed lezii.ka. l.]nö}e .]óadja. hog], ]nósrani kalonaj helvzerü.k
, , o,, ,\: ,"\ k !,, noE\ c.b..cen.
flonton kón!-te]enek voltunk a.cvonllainka. visszavenni, a m,isjk pédig a Duna_Tisza közének ieljes védtelenséee. ltten
L]gyani§ csak ijsszeszedet1 kisebb allkulatok áunánák szeftben

az ei]enségge], Fri$ eróink iit nincsenek o],os?onzágbó] vis§zarirk.zett hlrszáI hac.s2rtilvunk alig. hogv neeé*e?eit. röetön
_ ,,]\..
/,A.,,,l
kóZ,l .Al- Leg
KecJkeméten g},utekez.ek Az .!l}s, 9.ólr Debre.enné] é-rrak
lclé kahyalo.ttak, E2 esclieg h3Ba után vohhjtja az 1-sii é§
z-ik sziimú hadseree.ink e]vágásái. ( ) ]jzé!1 egy hosszú Étilntban a ném.t vezélkar fónökének elóadta sújyos katonai
he1!,zetÜl]ket és i!Ya,.o]ta azL hoq-]- L<ét haciseregünk 3 Tjsza és
Bodlog és }'Ies?es heg}3ég \,onálár3 ,étessékvis§ra, B\tdapestei

r..\vé*.,,;;.,

5'álr

;k Mo\zlrJábrn, !oloLov *ül,g]i náDb,,ós ddEobszobá:
nyira&ozei áláinisáná! vá?talos tódénere

q mln, l§en száTé,ys .Ám.rP,qégee is rovk\á: me, ai iáDn ád_sP Vdi
, q-r-s l-.-ócéPeól, Á rdl§d:ilolÁL á z"Lgóh
","L
:ánolrn3k gTól
ialj€
a *€hs
sfuÁl,
Láca.lc/lo\.kr9i*J]e'éíeisáinyüó
hosy kíltdlón d-l.gÁmr
*3tn1 t konányzó úésblzobaival.
Eos§,ú elók&dié§ !iá!, §zeliebbd aián, dél!1én4 ófu 1ájl,an iDd!,ri er
Budapegtről zbny LAdoúérbtIiokár. A !árofutaglí delégÁciÓ: a.Ói Tele*t (;éÉ
egydemi ialán szeliiiányl Domoko3
!ü!l.zid;
égvéi.ól iáfu!,
..E}aeBe"l1
kü]dö lgéB
sajátkFzi, rrJl
s2€E6dés aláíiásála. ném úif Úe6zbéD
3 pénLánókkál á].i 3 . éBDe\zé|, .dye. áLjarál vanál,
Ái zóljamb" §za,|íLol ák
fi"n ,epi,,róg"p
á,Ll3,, A tssb ió'evel be"Zi,Z.l" i4j"bei . íuldöBés rdndéj E. ..to!
klrdófrEortlrv

NmBJó4elómág}dfuiro].
. L6 ]úy,"E FsH

i

o{g

&óró§]tzaDel. NF
, úr 8ráh

a wo'le, h,,alal.b }ö,ók ],l/Jhá lolyár
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;ú§i hidíőt a lova§ hu§zár hadosziály, €y páncáo§, es
égy honved hadoszály vedené. (-) ei java§olta a német v&
zérka. v€zet6§€ének,
rámulatott arra, hogy az elsó hadsefepedig,

eiink mögött tartalékban álló tizedik bonved hadoszlítvt ki

ke vonnunk és Budspest vedelírérekeü e]hoznunk, A ;éme_
tek ehhez nerrl
hozá. Megakadályozták €zen badosztály
elindítását, Elre
ő, a vez&ka! íőnöke mégi§ ebendelte a tize_
'árultak
dik honvedhadosztály vis§zahozutálái, rlgy szlntén e]rendelte az
el§ő e§ m&odik hadseree vi§szav&élét a Ti§za-Bodrog vo§alra.
hogy a németek azzal uta§itoiták vis§za a tizedlk
M€gj€:Ei,
honvéd hedo§záIy Budape§tre hozatálát, hogy Budape§tet ók
a]iúják vedeni," (_)

(Közli. hosy ebbar az

üg}.b€at a.a)sp r0 óm 10 PerokoT trltimátumoL
kaPoll cuderianlól, a némel vezerkar Jdnökét6i, ame]yhei rinl
mondja ,,a német§k csak 12 órá hatá.id6t engedélyeziek").
A minlszter€lnök tíí{*) Iárdutatott a!ra, ho€y, a debreceni _c§ata
c§ak ákkor le§z e.edményes, ha a neneiek az oroszokat nemcsak
feltarióztátják, ha§ém m€ is verik. A másik veszedelme§ pont
pedig a Duna__T§ua köze, ahoi az o$szok inár Sz€eatet e§ Szabadkit i§ eí€],a]iák. De ialtáni keü aitól is, hogy c"rongrádot
é§ szüit€§t
is etoglalják, Ha piianatnyitag ve§záyt nem jelelli

c§ata, az oro§z harapófogó ir§§ze§zonná§a
ínindiDkább
vszede]mes he_Iyzetbe hozhatia hádsetegeiiltet, Ha pedig az
orosz Budape§t alá érk€znék, tlgy a további harcot kilátástálaDnak ke tartania,
A honva vezé.kal {őnöke rámutát álTa, hogy az olov páhcélos erók,
ha a}a{ák, két-nap alátt Budap€§i alá erk!óetnek, Kömyen
m€gkeritlhetik vaóabkutataiikat, a hl§áI hado§ziályt pedig
rÉmlóel pÁncélosokka] szemben béveLni é§ azok€t feLtartú}

a dleble€e.l

A

míniszterelnök úmák a2 a benyom&á, hogy a KorrDjn}'zó úr
ófőméltós€a a iővőbe néz és az or§zág jövőjét íélti,ha mée
egy ideig kitartunk a kilitástalannak lái§zó további haíc málett. Ezzel §zernben a kormány á[áspontja az volt, hogy ha e1leDtá[unk, ítgy ezzel idót nyerünk, Az oro,9z há.apófogó tényi€ el tudja vágni két hadseregünkei, A németek ré§árőt a
biza]matlansÁg tet6pontját látia sbbar\ hogy Bakay altábomagyof, a budap€6ti I. §zámú hadte§t paTánc§dokát elÉbolüik. Mi
a nernet€kkel való elózet€§ közlé5 lrenett kérün} a szövet§éÉe0

A nánd v.rérkamak €Z a lendelke4§€

má! l aarr!$_pucca el6k&álé9ét

sektől íegyvetuziineti sz@öd&t, Nem váfhatjlr} meg azr a pillanatot, amiko! az oroszok mfu Jojtoéathatnánat. ó . képvi_
selóházal elkötelezte ínaEát. Az az éri€§e, hogy ha lreil, záIt
ül€§en js. de meg ke]l kfueaj a nem?elct, (-) Kérnie kell
tehát a Kormányzó rk őfőmátósáca regmagBsabb ho?ájártr_
lását ahhoz, hocy a feeyversziinái fehételek irárti kéré§ilrk
téDyéihozzájáru}ás v€eti az or§ziágg,}.ílé§ mindkét hára €lé

A Kormán}?ó úr ólómáóságá kijelenleni mé.Itózlatjk azr, ho8y 3
lórvény a beke&tié tényérevonal.k@olag rsdeli el ázt, é§

i
i

nem a f€w€r§ziinetle,
ho€y az or§zágg}airés elé t€rj€§zieldó.
A mai képviselóház ósszetételéná fogva n1a nem kép€s képvtselni a magyar közvélemén}t, (-) Különbm i§ sdk képYi§eló
és főr-éndi-házi tag a néDeiek áltál 1e van tarlóztatva ée lgy
nem is teljes aZ országg}.rile§. §ok törérlyhoá a hadihelyzét
követkeáébei akadályozga van a m€jeráné§beíL Küö&ben is
a német ce§tapo ten"orjáva] szernbeni Jételem kövétkeztébel
íl€D ig€§! ,nán}á} mra á káplri§eltik nyíban kirrfirdBni 1€laín§
nynket. Ez n€fi finn pallámenl Mi €y m€ézállott or§zá8.va_
gyunk. A németd. lalvainkat küo§ztják, vis§zavonulá§aik alka]návcl mind€nt, ami &ték, elvi§zDek, épüéte].et a levéeóbe
röpítenek. Mi voltünlr a német€t{ egyeüer! hú§ég€§, he€sülete§
szövet§égese Mtldent amit tólitnk követdték, úgy§zóIván iu8yen adtuk oda. Aíníga mnánoknak araníyat fi"€it€k,
addi§
nekünk adósok maradtak, A most hozzánl( intÉzeh uhirnátrrmuk olyan, hogy szöv€iségesnek nem lehst n€vérni az! aki €ey
ilyen han8nemben tartott éÉegy oNzág fiiggetlens€ét, állami
szulereniiáslt se,]rmibe vevó ürimárLmc,i joréz hozzán}, (-)
Nem tartja tehár §zi.ii<s€e§nek a pelament ars§zehívását.
Az igazságű€y miniszter úr (-) csat]ak@ik Üőméltósága íeüogá_
§ához. F6váro§unk ma €y íegyvele§ hatalom átal még van
száilva. Ma paí]ammttlnket rsnkokka], ág}drkál körü]veh€tik
*e9 ten,orTal §elolyáso}hatják. lgy a parlament nem tiilaöané
vis§za a neM€§ kózváernéh}.t. A mai hadvi§et§ talmé§zgte
Bagálal hoza art, hogy óÉkat sem vszítheiiint, (-)
A váIléÉ-és körokfatá§ügyi m'misaer úr (*) kiizdene lovdbb Az
uiolsó iölienyig, d€ mindtrzorl es€ráén}€\ ánnelyek a maArÁi:
neínz€t szuverenitá§át eddig is sérteték, nem különben a tna
erkezett némei ultimáturr\ valamint sűyo§ katonai helyzetiink
o]yan okok, amelyek a mai kiiátástátan kűzdelémb€n arra az
élhatirozá§ra k€€ztetnek
minket, hogy ném folyrathatirk eá
a kilátá§t§lah haroL (-)
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k§zallirtassók Ó .s.k ar.n hii/lloz.11 ig.lr.i. neliet. r€J-czei1
belé egf.tlen lovaj 5adósztá]yunk !iszá]lji,isibá, i]oF' h. :],
kjzá.ólag a hárors7-égbaj] ir., hr ha],cl! kclü1 r 5rl. k]z!róL.!
aZ orosz lovasságge] \zenbe.] ]cgvc.l b.v.lhr1']. Eze] s2.mb.L
a Prjpjet nocsarak licék{:r. vlliik .j lo\a:. hk.lo§7l á:!l]] K]:
és oros2 pál.é_]ns a]anLtIal.kkli s/(rlb.rl 1uellé!. b.. i,..qlob,
bgn iersz-".ell es kiképzeti ezcn lui(tjalulk. J, clszali egyeiiel
]ovaS hados2táiya b..2a]Das vesztesq]eke: :]2€l1vcd!li. \'éÉi!:_
]enüL fe]lyü]emlett be.ne. nli.., Á]lánlóbén is mjnl na1..áb|:,
a b'zalmatiárságóknai.. h!zuA,"jágo]<ük és a, éiknleiÉltP!,ala
zarGságnkDak löllegé, 1 ) A2l ! kérdésiintéZ1 i kollnaiula
c§on hegjelcnl ulakhoz, ]ij :]ká! 3 ]el.ij].vó .iinis7'iet ur.lk
ezen e]há'!ározaslihoz !og! lely ! er§lúi!e': c| ii., n].1.,e tsbh.§
köziéséi kái h!,Zz!sZó]ni vál]á]ják-! ezri e]haiiilozósáéi I
jelenlevÓ korná]].Y l1g]ij ! lele]nsségel : ki i? aki ! J_"]elós.
*ge! n€d r-rtuelj:j )
A fö]dDúvl]]ósug"íi nü]iszte. úf úg}, talja holr a l'i,.1éliósáeú Kúl_
mfuYró al'nak mál elhátározás. ( ) iogj, leglve.§7ün.]ii le].
r.'telek kÖz}ésé!kéli n7 ellensigiót ]]2ze] !2.-mb]. i] rl.kl iqe|,
nag]' agqá]yei vannak aZ ország soll!ái i]].i.jen _\ h,.]r?.l rédl_]eg ocn íej]őddit. hoÁy bjzoD_loJ iekjnt.t.]<'D.. nen 1ehc: nll
beszélni a mag}-al s^verenilás re]jes§égérő]. KerLi] azonball.
hog_Y ítri h.}7]rat reánk né2!e oz. hog}ha a !.zirj.al :fó.ökt
áIlal ma ie]o]vasoir,émd vazé.kárlijlbki ü]l!tr..ur] e]bán!_
logja jelentenj hoev eg}, ei]"nsésg.] iiibbet ilDunk. €]knsi_
günk ]esz a Naey Né.le].bibda]ü\: és ..nak hadse.eg. Á ri
meiek bo|zBszló meglor]á.sa] loghak v:il.Lszo]hi a leg_we]§Zün-élj kérésl-AKéldj jut.it-. otász.|:]Zá! jobb be]]--.zt]tb. a2á]lii,
hoey legyverszúnetet kbtijti a2 e]lens,ággÉ1? Ó .iaga a Ko.mán],
2ó U. Őíóné]rósága eddi8j o.szágli.\á| nézi, d. szeretné néZ]ri
eze, .]haiározás ui-áI a Kolúán\zó Ur bvábbi helYze!éi 42.
ultiháiun is azt iele.ii. hog! a Détrelek. 3ú€nnyiben aZ u]1!
úátunrol e) ]r€m fogecj!]r. á2zá] lzenbehe]ye?kcdiin]<, úg_v v.,
lűnk szenben kiméleiet i]er, 1ocn!k 1anúsiirnj és &1egy3lorszáco, é] "._gn-l IogJ.k,-k" ", \ ,,q.. qq8;,Jo,laL t.,
iehái a kö!e].ké2méryé| adhák, iog-ih! l.qwe,§zünetci áka
.Lrnk ma kótni aZ el]c,.séqge]
A KorDráD},zó lll Ólőmé]tó.ágá 1 ) ij rncemondt2 a néinet lióv.t
nek, hogy mi óker hltbá nem láúadjuk. Má c.li 12 ó.akó. jód
hozzá n ném_"t követ. akihei< ns2iin-,Án úec íogja úondani !1]_
]yen kóiailhények ksztetlek ót alIá, hog]. legwerszünetj fei_
térelek köz]ését ké.]€ az e]].,nsé!]tól,

A Jdldművelkügyi riniszter

ú_r €y
lovábbi ag8áyának ad kiJejeAra gondo], hogy mihc]}.! ez kiludódnék. (-) az rieyneie
bd:rq+ ,nozga]mak íöeiön megszeNeztethmek, s €}
111
,gen eÉ§ ba]o]dau
agilácjó ülné f.l a lejér. Aggályái'vann;i
áz iráni is, hogy Kormán}z' úf ótóméltós;ga ellrátára".
f
;;;:9,,öí"i .1 Kormánr?ó ór szerné\ Ével. -.mély; "tl"
3.
Dád8a8ava], 6a]ádjáva],
A mai ullináLum utgn és 9 íegFer§züneli kfis nyilvánossagTa hozalala utátr
lárJa ezt a lépe§r é§ k$di, h€} ,nennyivel ]€6"ly;
"gg;;;;,J
2 job;;
sorsa a

zest.

magyar nefizetnek? Polgárháború kiiöresével ke1] számo]nunk_

lelsö 1ábomoki kb."i;-i"';;
_}onvfi§ég
.tivtikaíában,
s,akadas
roc bekövelk€
zni. ég},ínfur logja ölni a magyáí, (-"l
ha most sürgóser nérneT kaionai *g;rses +te":reb.sz-n!.
ne-B. s
Jegyl *ekel kapnánk a íende]kézésre; ltó -m€E}5.
_keríd_
onveo§eg
úgy a Budap€st körül alló rnagyar
'€]legywePéére,
eÉ.néínel,e,-ők
T1ég mindig gsrantálhalhá_k á Duá_Tisza k;é
A

A

IeR mégvfié§ét,
Kormányzó_ tlc öfdmáujsága

szPrjnl nincsm kizálvá.

hogy mirel}t nyilvánG§á€ra kerül a í"ewerszünei ká e§€ irá'lii
elnardmzásuFk. a némerek Jrr.;r ma elke/dik tőváro§unkat
€§ az
or§zá€ lenjleiánFk egye§ lóbb .élponijait bombázni,
Ezzel

i"ao:l
." uloeronk
.l",cy:ui""itnel azt jetenlené. hogf,
lluay Iooo
,leg}en a" orszig
:.
P u,1elenében
Tu nem üszlázut, é ha
llmalum.

vén spórolilánk,
femmArada§A sdeké-ben,

a rna elhanPon német L.i_
a néfierek áNesák a komm;dó1 az tj§§zes
erői le]etL úgy rekünk némei Vezelés a]Ait áiig íog

nonved§€

(-)
A külüc}minj§ner. Llr elóádjá. ( ) hog]ha ma mfu J€yvelTFl
a
Kezunkben ké!ünk Peg)aéí\zünel i íel LetelekeL,
ú'
*ii.r*
;"tu,
fellétF]ekei fo8unk kapni mosi. min1 a késöbb]"
békekölé!néi
mlnt
végig kiLanuD]r. Budapeslre az orN?ok bejömek
€§ á Urjranlúira
^bogyha
merekü]l ország lakossága kalasztróíáli; hehmegmaIactni emberanyágunk,

zelbe ]ul és belpotjtikBi hel),zetiin} is Ie]bon]l,
A RorménPó crr Üóméltcsága szefini, ha ( _J t€f,velszijnerFi

köúgy remélhetó az, hogy a, oroszok:zovekec€
s
etket,
@ ecy,de]l,]eg vagy bsonLlásuk ulán röglön ango] é6 áme.ikái komi§siók is e] {ognák jónni Btrdá$sFe,
é)
unK_rná á

A.

mini§Etq€lnök
mény?

A Komlányzó (II
A ílj-q""]*
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ú! azi a keldést veti fel, ho8y vdr-e

ótőméllo§ágE I Igen.
mtni§zrer úr alloi

eTre te_

lári. hogy ha az oroszok bs
4
lJudapestre, veliik egyült jdnnek a kUmmuni§la
agi-

, tátorok, ami egy erős kommunj§iá moz§alornnak lesz az oko_

'KormánPö Ür Öíóméllosága:
Eleg erönk lesz
ie§óre,

."."t

*ug""o.t*

Az iparügyi miniszte. úr] Neete §zerint a német szövets€ viszony
m€szúne§ánek olyannak keu lenni. hog.y a némer€k részéról
olyan szemrchányássa] ne ile§renek minkel rninl ahogy a románok áráLasakor me8tellek, Keiló íomábah kel] a n€ínelekkei megértetni, hogy miért jutottunk eI a mái elhatározáshoz
(_)

(v€ü i§ a mini§zteTelndk a par]amentnek Lett igéretérehivaikoz§a benyújtja a konány leínondásáL Á kormányá efog5dja
a lemondást, majd újla kii}ev€ui a korrnán},t, miután a minisxeren
mind hailandók hil.atalban nlaradni Ezután a koroíatánác§ félb€szakad. mivel Horlhy vee"ffiayel német kóvelel foead,ia, Fe]óra
műVa HoTIhy üs§zarér e§ fe]e§keti az lij kománr1, najd újbó] el-

hagyja a temet. Eza]alt á korrrány ragjai a ládióból éí.€sti]ne&
proklanr.íciójáró1_1. A komlál3y tágjai és Lakato§ Géza mini§zterelnök §zeqmehányást tesznek a kabinettoda íónökéneh hogy
,,nem lett előzete§en b€mutatva a proklamáció szöv€ge''. A K;
nxányá %3-&o! Yi§§zatért a te(]e,obe, küzli, hogy Rstüur.i ltrfl§r,
küön m€bíZortjával iá.rgyah, aki megpróbál.a dL elhstároz;§áiol
elté.{teni. Ezutin elbríóúzik a koríu{ny tágjaitól é§ elm€y,)

Hor*y

A kományzö úT ö{ómeli.osága lávo7ása ulán a mjniszrerelnök
úr azzal v€§z búcaúta koronatanácson meeiet€nt mi.i§zt€r

uralrtó1, hoey €y u€rá§t c§ináltu.} a §öl&be a mai elhatározá§§al. salnárja, hogy a kormányzói pfoklamáció ilyer} szövé-

geze§el lett a nyilvánossá8nak átad!,a, A kormány taáait any_
nyifa Deglept€ €§ váló§ággal íeib§vágiá 3z a kőriilmény, ho§r
a kormány mcghatkatliEa és hozájárulása nelkü háJ€zott el
a kornáDyái proklajíüáció, Mind€zekn€&
a köveüeményei kjszámítt}atattanok. Á kormány addig, ámíg bí4a, uyekeali fog

a jo8lendet f€Dntarlani, bar

meggyózóde§e,

hogy a németek

elT€ a p.oklamációfa e€ a fegyversziüeti felréie]e]r közléséndr
kére§ére azonÜl
féagálni es d€m kétségés,hogy €gy

'ognak

b

A. Ún, ,,rroriny-pfutlmáctoll yőeér 1m a r<orDán9Ó, hoem AEÉ
lónöke blfulzLa
.2ő

|j::n_.]_l{ ] ],,",
,| |oFn.L _,-.g_-, ko/bpl_p, r,
q. ]lleI a mat hap!]. ]h.Aa]dk]]
\ {o n,nl ,aei,| ,'l ,|-..t!,,rál,

Ledjktáham, t9.11. decembef 3 án
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K'.;lyi \.d,p.ll ,bó

e. A NÉMEl I({ToNA5AG Bs NtrlÁs z§olDosAlli
Pu§illlTJAx ÉsbJRABoLJÁK Á MEGYÉT

J1,

A

némer propagahd!

A rélr"i lilpnrancsnal: lldsit.ijúi . nnqúúhad.mti.L-.1et1
lraüIúnlbizkBn ík ] d la|:oss.i] iö l éb ex lol:]) ta]'aü].ó pt oPd!ín dótn,
A !ó.]et 1ó]]alancsDokLlá] ren ]álo!-atas l.rá! a néhel föná,

:"

",

jLjréz]<edé_]ek, hog_v

a lahosság köfebeú ne !].lkuljo kj clleilszenr
. nénle: katonákka] szenben ázérl, mc.l a?ck a fij\,al.s réde]he
ér.lek.lbcjr eg:,..s ]rc}"veken a halcko.si alkokjr p1, terteken kelelziül j_. liezerj\
! n,r' 'or,,
, oE,
,bo",",,
hd\
,: :, ,--,"
9r,,,,
§,4
hog! az ij védÉ]he_Áldi]lréberr íós!ö szükséÉteteil elókó§züÜi
\'éÉir]n2] js kélt! | nénei, iój]5láícsnok, hoc\ .. hatásosabb
].. , o ," ó j, o
,, ,
-.,. nog) .,
oroszok ]n irduláila] irele!ik nZ 3]ia]uk euogl]]i",'
l_-r;]eten ;s2.1t]afadt rna!],a. ]:kosságo!
}39yil_ o]§zág{.É L§ér*., !]5,rír..ld] l.ú:éla} ]

"i
L94+-

5

l/arcal

J

q *=

nr,ue]nóe1 .'_

i] runoin,@s.i;, t.ölriváú lójégyzó a iesréz€n€f^éb.ri váío§_
hálán .]óa.]ll. l1o3,v
M8y aliásából
áliásából ü.
d.'D;.,,
D..l] j i,i;"
.]s_.i!dóiczr.d$. minr
l,rjos ;";,,;;,;;*.
kilcüáL közlgazqa|ási iezetó, i€]függesziett€
A néinetek mindenr
összeJzedt.lr, a ki'zsé_ghazáh fohboliak !Ár, hacb3vótluit öt
ter-

2,i

meke§ lele§€enek

€y€ilé.

rnalacát elvették. Ámidón áz á§§zórtv
géppiglolyból ll |óve§.el ác,yonl6l1ék. Az a§;§zorty neve zwick Pá]né. (§gnet szái,.nazá§ú) Fajna Jláno§ nevű é§
m€ €y má§ik gazdái ügya§csak agyonlőttek, mert állaiaik €lütele e}len tiltakozoti,
-3é
ez

e en

tilLá_kozott,

gai!§ót. ,iq }., rö. blÉbni éIsrrralü,ó} :! .1b.tJ.,&üLr3l !ó
ttra.Ál sod..Lóait, Á btrn6trai!/b6l bí}}á *i i! Löz61,1. I.rl.ni
n rjró§r .rrrJírj.ígBr, ho6l,tt . a, b.!. nity.n l@! ,tllso9 Alr
.!,,d.IFt§.. r Lit6.i§!t q Kudbú.r. *ii.i!éúig }út@ET
!.íolyi.orj. & . 6BiJgé n&.i had-! .lr.n Lgdtltótüí nA€llAb} t tút l! ú. hoB í!@ xü!á! úirr. ,á!tré,.tó h.ras. 6&rtir
!ógr LrMrós dúr€,d&s .rjt a ,úúslrór.Éi8 abori, .,á, brN}"t Áqe=]!:
1YtP/ fulbr€.9 lmÉnnÉl.r!.d.t&., ü.E|
Ern&ndb &§ e,É§l b[!o!y !Í, hóg *jtntin.i' ralN!& rreae*di llÉils, 6tr.Dós kEérá }.t§rn*.r'.rllrAldodeltl ú.goig}l.i, ,!ty |d!gdé!r .d sB!r,r){, i. L.d*.óiró" rcrr rriilr€;..,
"

hi6l sitdlrodt hint gá.inn á r*dsÁs m }+ hrryn! xeae! @§..
ba fu }.!t qhol srtnl'@. r lgrln! ,jtt 3,.iá }.rrá dgis .r!óá.rta 2 }§h,!s!fu !Bl@etnú!, ho6, €lÉ intázt d!n.t .üti 3 !9rt9!

D.i!a* a rleolsás ll!.snib.n Lrí.j.Lti tiúnc&llt a r *&ig .ri
ilnt 8§/á ri§.tób ó! t6l . lilrdr á!: k6Ead .r§lj&ó.óE€rr

ld&,dBr_
l tó&!Ét 2.5m í;i
rmo r6i rdod
2 q &ii §rn]ó,.,. '.dtr.ri
3rói!r6t"!i. 8gi'ÁEar id,toljq, !oá a }á}o.eÁ€ íé16dÁr .rlóli6d,A @diü,d d!ü&. u1.1l *"a.úúsi }?úi & 5óütási !3s;útról. $Íi lsínt ó
hl_
'ó$r.Lb!
r§,ó - ,u6!ói ts,4o áEl nó@l blr róbúrü r xa.-*,orLpol
a -n ojlEulófu rara 6s,r&.!dÉaoi u!dr@t-. hD6l . dsJ, rt_
rdd€ri* 6s*l{Üjé.étn R loknfust tt ifu.BFB &
ú;}r,
'.r!ddnd..]Lrr!!iB ir,dro, Pegis'!.4@ét bq l& iid ü.&.{.üjtóló,ir
éóü*"fr ?!.,4ó-.Áq, -"ly,,L Pút^,
3./

!.!bzm&,ib.!

l

.rn,'É!{ !ó3.h r!&óob,6in!{ .@úbÉ
4./ Djnö]gfulB_ írürtn

t rdí,t{§llí,v

íóh./:ó i Flú6

dg

{s,!9i. .róaaE, 5o,./
&, rbbát láld 6.dfu E dú,
"ilásábór
lld F4,1{ \dnl9F!Á!l ,e.ú r.tlié|éi.!b, i Ó,rb: , ttá
/,a e. qo, U-}A n 2*
1.íí
Hivalal.Á jdeilés d német l.atonaság ráblásairó], a kiürités.ől B az
eródítési munkákló]

:8

F'':,ei
.oo§e!.rxtek
,
,szember a Dunaha.aszli déli ket utcájábá máí behai,olr
udvmasa]{. há bé akarnak ]éP^i a ]á}ásbá, kopogta'nak, nern köVele]nek. hanM kemek s íizernék, Fbból a, eÁ-lP!.,

magatart]ásból a lákqsság a botsevikiek javála vont le kóvetk€€teintezkedéseket elten§zerrwel logAdja,

te§t es a kiürít€§i

ó4rÉ!nt*. . Ln,Jg!&t tetotr,i l-&, h!db,!@t í s|.Gá&e f&
r..*ler .§l.!r!}P!oér .rÉfta! nrri.ón ! !!!oP dr.! r,rrb.. ld+r. laFnrú'§úI rr ú,at!.r r6,oór6ttat. r. *.i.qii *- ai*
!álaa./4aü.i ,dlúisl/ ltlb.yórs ;h & Dag ó§l er.lt
Ézddt
,rey@!r §lo,t6üL. Érnr!9al.r,it r..Ilú úrb}úN!.

t*t r-t lt*e.Lir alir trt w.á * n.-rt
!i..ttl.t lartte.l, " "ht b'.le,r ró!!r 3 \ró!!. blo§!átdt,E
,t
t6r.t ló.tr bsr tón.L il at-dt'. rbúór .rr.óét", B1*bn{,_
16l r LrGlig n borlsrlB.r jrÉE rcd l. tóEtr;lhé:t d, t
tíE,ínó!i ln*,}.d&or.;.u.66fur íosaaj'
T.r!fultll s.§ lDe r fój&+d . rtotrd.h,. ísül*..
Lrh, r.gúaúdá!b.ú !ó1!@"t.**,
-""rr+"a"" Íuu. n"e -v;
bó 23.-Éá ]! ófdl,óI a ri !tta! E6ldúdólB 15
,oetbri JrúDúni !o_
q;i D!.he r tdEáE ddrlüócrF r.dlsj}úiíi.i,
EotöItd , rób.B a !§4 bilE.,4r)tó {. lt0tl!.É loebB
Jé.djl.rbír . ...P.h !or€:ed.tErórrrsá,v,]b.! te*úó.!r oó,ne_ !
íój€6nó, \o§ r aor_l §ld.r.gd
ÉlJ E!dtu!.rb!l es
ö!€uü., urcei, a..J.b^rqi . !ó4 '.;r!d.lj,
u .rBddÁi. . p@rob+)4!r
ó! rearol A ,tokr gúudi§irb5 bn&lodrt. M
dDe*lB! á! 3
!úaEsp@ó!t,,r rcúdsrr6[. &á.i, io€t .,i,t.u. r9pr*ar"t
. sn_
rtié! .;d.ttolóé.. boéá!.á!
{ l! J.á,ró lóí!.!. llE{DdLB
, aqory{ fu rlmLE §s
tb Ea q nl,.lr.$. fu. Ló5ór.Á! r: o!,aa.
roa,vur;llnBs.r
. }.!y.ú;d !irb.. !iü. r6!öt_
"ú"ty.ro,r
i@ /!}.!IB E3&.,..Ü, iitE{r.l b.EÓ,rn&r/ !!.o. .r!óuítdJá3
i.ió,ko.éá ti.!ó.lali
J./ xl+st_ ,r ,okaú.Bt ! .!ó,d&" o-aal.ori; ,,a
rp.-r"
e .!dar .! }*!eúr,Jg fuva or .r,+_ r. .orru"t.oo*
ro
";"
416 4so 1ÓÉrt t{Írj.!r .tir.ítÓ.i Ft ÁLt tB. ó§l Et,§öiú.
aaa ,ói ü.doli a ,r!. I1]]llieii. laet .ü!i a
}Ú,.tt.tót: N.ra}s
rdhr!&i tnFblt *s. b{ry . l*o.i.{€or, . !".t"*nu6.r-*
,ós'..aí

vita]os ;etentes a nénreiek áltál eüöverett.cyjlkosságokró]
kaionák magafariásáúl

s

a §zovjet
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L3,

trndló Inisz]ó kormánlbizio\ jutózkedése a PesFköinyélri
t€ko§ság
elle.á]]ásáDik e§ sZábotár§án.k l€kiizdó§éI.
1911. n L.mbel 1?, B!.]apest,

,\
:-1^
Jl .n, ,_,
\

., i\

p,,a r_h-L

lI_"
,,

u

< ."k,,,\ , , , ,n l,
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- ,, ,J,(b,J, ,,_,,F,,^, _H,,, b_
\,,, , \", l m"l:,f"l, ]-, ] -5",ó. hotJ

_ _ , ::l. - :*
.
:1-. ],)_'.9, ] j ,,
i",;l \", ,k ", ,,, 1 .no.,-:,
,,.^, ,:;
,-rrP,,d l-:_,],^,n,o,,
,,,\,7,,l"1 ,1, o/-" "ets,,
a"ki_
,' " ,,' ',l ,|"
,,,. . h ;}
", o,*" ., [,",,,..,,,1
^
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I

|an sZó, mbd!,okat á mu.kaképcs íarlixkái, a]<i]r nem ci)lgo7nák
hádiüzÉmben. tá.tóZlassa 1é, S !.]assá:lt ! ]-"ckr]z_"]ebb] taton'ai pa, i.,p ji
,_\ -,,n,j,, ,-ól,, /o 1.(
a
,' i, n l É,
,,.,
.,€\, ,r. ,,
aLjnden hon\,éd.]ni nunkáh.z a k€llő s7ánú nuokieli' iende]k$
2ésle lóq ál]Di ilnnak bizlosirásá.ó] az Alispá.l ll| le]tétlenü] goD,,koj,p, ,,, \, ,,.,\ ,: -'
í , }, jlj,", ,, l F !.
€]hs!ég :jIl IrrL 7Pjnel\ e-ei ei]<o.1il7e
]]ndrc László skú9á:m !cvéllí.,lkdnúj.rgr! ]iJxlet.}: r.:Jránllj]iio.4ek r.a*l;
i\á:]Elyí
,4,

r{, kil. "eodör\ig budar,esli íokápi!ány(ág polnitai rendészeli
osztáryának j.Ientése

-a.a .ló. ... Rúaaó"].
A,l"r(i-kd Ll
,, A i. ."J.o,.l "oh, J),ll
" oó,,,l. I08! Mag".nJ,)
!ászló vezérői.11ag},, a Kol,mán:,zó volt
szel.nv:rgeae'a cs§et szi_
geli ha.cok a]kaiüáya] lgy tü2éIgiaku]attal álrncfft az cfc,§Zok]1oz.
_.! náprkb
6 tj§zi két motorkerékpárra] szöké§t kíséré]trneg az
'.,Iovokhoz,
-onban é iábori csendórcéq tagjiti }eltartóztafiák ;ket,
mj.e közöttük Iuziaf(
tűzhal( Iejl.J.iotl
lejlódóh jiL
]ii a..eli
E..;! ll)||]l
,,,,l.,l r ljsZ:!k kÓ7ii] hé)14l_

j

t..

]ó

a]i]

i{szlíp.!. ;aéieji

,.r,, .,,.,

-

dr

""''

SzátasiI

kornán'vian'

la.

\r-ilas lczérek lnszni'onütáS,t
ief* töú\riszl i€li.€J Zé!.,
jr11, ,l!o!el.r.\ !3.
j"
,\,,
,J,,
t:,,_
,\ o, ,
'-,o:-p
\
/é,
_"o ,J
iárl]ák
ir2 .en.lkj!ii] lo§sz .,,óli s2ü], -q. §apslJrk tegéD,rséee. részbsh i
'JL

ti§ztek is, sorozato§an e§ §okszorosan, llilem hallaiára pánászkod_
ták a-Eó], hogy mle ok a visszávohulásoll n}omán m€ íe]a9ég€Lk_
től, gyérmekeiktól súl tudtak elbitc§úa]i, i[etve őket valanie}yes
bjrtoí§ágbá hely€alij a nrÁg€satb pá§nc"9,lok§!ácck tislztjei §ueíEtóiker, barátnóiket lukszusautókon maÉukkal cip-lik. (_)

$il§

8lsEÁss

' Hupá! a]€aede§ srlr,
L*átá., Ir dmíyéletl i."ur"ro *o"oaoyu,*"ao"t r,it r,
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Schreibeí Pál &di lako§ valloÉása a ném€t csapatok
erőszakoskodásailót

(

1941 aktób

e

f -4 ecemb

e

r. )

Kb, 5000 ióre ieheiő a Dén.t katonék szána, akik a kijzsé§ben
táilózkodtak. A néfietek be\,,(úulá§uk atlnal:rl"ival a kö7s.,ghá?,á§ i&
váitották azokai a tisziviselóket. akik nem vo]lak nén€l'DJrálok
E2t iltaitózkodá§uk alari kétszer js IneBcsinállák,
A néhe€k, mivel hi{elen keilett visszavonulójok, a karjógból
neJi icen vittek e], de eg].ébkébr itta.tózkodt]suk a]arl á]}an.ióBil
rekvi.álták a, n}latáilomán}l. különböző nrLzógazdasrgj 1erméi€,
ket, Ezt oiy nag_v mértékbentették, hog}' a ]<ijzség teli€_<ei ].i v.]t
fosztva. Tudomásórr vAn .!ró1. ho$, 19.í4, oktober 15-én a Hofih_v
proklamá.ió e}hangzása útán a némete\ lefegwereztéli a maeraf
nohvéd"er lagj.:,
_
sóreiber pár §k,
válomástievő,
Ma8ra. o.§zágo,

'-e!Éltál,

Iagz§ágiigy mjn, le!ériára: 23§t9/r!{5,

17-

A pátyi csendő!őrs jelentóse

a kommunista egyének díizetbeYéielérőt

1911, október 23. Páta.

Budákörnyéki jáfási f&zo]gsbiló Urnakl

Az ebú,nis dlapja:

A pá.t kör:etvezeró által adoll réndelkúésfolytá..
32

éyala§tottak:
Mocgi euula szü, 1883. áprili§ 2+én PáLyun. ref..
rl6s. ThómA
]ereáavár pá§,i ixetős€6 éÉodavaló (Árpád
rr ne"",ai
szábóú€§ter, írni{lva§ni tud,'ka!on"
". _ll iŰ;.
l1T_)
evoen a'**
i(onunun alati páuijgyi biztos vol!, r920-évb$
á
kI iigye§A€ a havi é§ l{ napi fogháaa íláte,;rr
jeleni""y9,
leg is koEínun n.anú§
2. Nverges. aiboí sziit. 18§6. decernb€r
2&án, Pályon, ref.. nös,
(orq§? n6) pátyl r..o"eso é.
]:rl"L::: T**1*"]
Ex,C§,_ffir.olva§nj
tüd, katona voIL íérti§zabó. tornmunisu
"j""J;
arzelEÉrol i§Eereles é§ ezért gyaDl§ vi€elkede6e i§,
Súrűn
;rgatótt u ul.óbbi idób6
szül, t890, rnajus t.+n Pályon, .eJ, nos simon
' *r]1,,
ltzséb€tt€?i:":
J, Mílqn 8:yerrD€& atyja pat* iba;"eÉú.
á
rri]-olva§ni tud. katona volt, A2 utóbbi idóben k;;muni,si,
"ár,rié.zelmének röbbek e]ótl is szrval kiJ€eesl ádotl.
r<ommu" gyá1.

4, Pdl sdndol szü. 1s92, május

i.

3l+n Pátyon. ref, nós Pásr:tor zsupátyi it]etó§egú e§ oau"uro ul*,
atyja.
T,.:i,,_1:.3,
ry":*.k
lmr_olva§ru tud,
k€tona vo]t. yagyontAlan aszLaros mester. Ed
-* Bornmuni§t€ érzelmű és eyanús,
5. trekele sdndor szüL 1s06. szeP'. 5-én Páryon,
reí. törvényeserr
elvitl Pátyi ir]et6sfuí és od;való rakos kárpilo;.
i;;i_;i',ili
lud. kalona nenr volr. vagyonralan ]8.; ;:i;;;;;;;";:
7é] ml'j

MegjeguzéE:

,A

mégá]igpitá-§ok

szelidt a túlodaion,íe]§ololtak valanénnyien

eIós, kommLnrsb
_érzelmúe8)enek, ezer pvetmi,tneIr az utosli
rooRDen szovat e§lá|hato
tellFl is kiíejeze§L adta}, Bizdlmasan meg.^, öT azt i", hog], az ulobbi idókben ,ttl*",-x"i.*
i]]io],.':".

tolták, lis eg)4nfu közotT az oro.z te;olaete se*re
izereper is'r<i_
Nev€.Zetttek,

mivel az áilam

s

kózrend.é gyanús €yének, óri_

zetbévététtékes tovébbi intézkede§ meetétete
v€eit
átadatik,

"

t.1"

ii;;i.

Pu§ztai §k,
lőüirZsórm€§téf.

ffidílTlf,.É:-"BJ,"

Ál!".,] révélláH, Budákómyélí] íÁrÁ§ íó9otróbí!á.,ánqa
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18.

újp€§t mé8yei Yálc Polgármé§teiénGt jei€nti:e
a nyilai ó§ néBea o§zt9gok rémteitotr6l

,1

Il4iráus 1. ú ipe§.
(_) A sidók gettóba törient kölüzletBéné] A .elszá[ítá§ánál
80-100 zsidó €yén }eti öngyilko§, i et6l€ lett gyilkosság áldüzata.
Ponto§ aalatok nern állnak Tendelkezésre Az ege§z ügyet két_három
ernb€r, közöttük dr. Ba}ó oszkár tntézte 6 tegFa8yobb t$TorTal
akadáyosts ,E€ e birek ki§zivíirgá§á.i- A 1€több goDo§zt€tt a Eé
gyeli t€lagyárban üiíténLltt mágyaf kózegek metlett náret ss
katonák bántálnazták a íoglyokat €§ ige! §ok halále§et az ő ké2ü}
munkája volt Megáuapítható, hogy a néúetLatoDák rl8y hagük
által €lkövetett kinzásoktal, mint a tömeg álandó izgatásáEl nagyban hozájárurták, hogy jlyen §ok.áldozatnt *övet€lt,
oJpd Degyeí váB por€ámBtsl .lnailrl }niá; !^D,t5, 6ud3p6t l6!1is
Iv, k*. lánács blr. fáttáE.)
1945,

19:

i

l

NyiIá§ .ll§riráIyitád' GyáloD
Al§ónémedi kirz§€ eyáli kiíendelts€ének jelent€se a helybeli
.yila§ vezető tűkapásairól:

19u, október

31. Gaál.

Alt§pán úr!
Tisztelettel jel€fitern, hogy a helybeli párt§zerv€zet YezetóiF,
Ná8y vihor, m€8rtáé§em €§ 9e]!!l!áry€ín §zerint ttínápt€ azt a batéskört nfi€ni műkijde§ével, €]rflrt a Belügyminigt€r
hó 24411
Degjelent 203.400/194{ vll, §. sz, I€nd€lete
a
biztosit
Je}entem, hogy Nagy viktor kő^, pá vez€tő öná]ló íend€üezésekétszolgáldti i€y fomájában §d ki és al,nak vé8reh&jü§át az
elöljáró§áetól
követeli; í. hó 21-én elrendehe, hogy a köánség fulajdonában léVó ij§sze§ íe8yvsekel. ! páíkzolgálat irodájában adják te, tóleú Pedig mntt i€gyzöt6l é§ nertüetór§€ paTáncsnokától
aá követelte, hogy a nerDzetó!§€ f€€},v€reit
adjam át a pált§zol_

gálatnak, maid miután €zt az esetBt Alispán úíl]ák(Géc?§ dr.
íőiegyuő ilmak) 1ávb€§zél6n béjelentetteo, .zt az utá§ítá§t !.aptsq
h€y a feéyv€í€&et Hadíli n€in eb6d" Erre az ütá§tá§í:a . l€gyveleket nefi adtlú át. ,

34_

Rérésrckjadtam n€r.i a Deínzet6rijk :re!'sorái, ó qbhit törúIi
rlj tagokat íelvett. A pári kívánsága §zerint a tagokat
beállítotiam s tőtük az skút kivettem. Rendelkez6ére a ne@ettagokat, €§

óröket dsszehivlam e§ elöilirk kijelenlelle. hog\ neki joga ve bárkit AzoMal leÉrtózta]ni. telelóssegTe vonhátja a je8yz6!. a csendór§fuet, á katonaságot s €.zek letartóztatását

Tegnap történt a külterületi nerrEetőr§€"l.""a.Ú.ti.
új eskűtétele, Na8y
viktor páítve€t6 kijeleniette, ho8y az e§kütéieieD a Párt is kívánj;
magái }éP/iseltetni, Ke.zs€gel t€ttem el€et kiváÜágának és a
nemzető.§€ iöbbi tagjai előtt az 5 nemzet& ai e§l<iit ietette, Az
€§kúteiel úgy töfién! ho8y a lnfu ésküt tett nem2.tő.ök előti íé1_
aI! a2 új 5 neroelór, a pánszérveze! képvisel6i a ?n9dóval (nyila+
k€Teszte§ zí§zlóval) a szárDy jobb íelénállták íel az esktli ievóket_ íigyelmeztettem arla, hogy a nemzetórség önké'lt€s j€lentte_
zőkból levódik irs§ze es új fuküt ké tenniök. Miután kijeÜtetlék,
bájlsndók €regEt lt:mi, a n€ínzelócég í€§z,es vigyáz|Fy TT_r*
állása
közben kivetiem tóIük az eskút, Nacy ko"".g".*to
befejeze§e után aá követelte, hogy Yezényeljek imii};z €§ mondjulel
""-estti
a ..MáFyar Hi9ekeE}''-et.
Közöltem velq hogy katonai eskijnél nem §zokás a Ma€yar
_,.
Hiszekegyet €tmondáni, e,zt nem is ren.leltem
h"".*
mondatos be;ed ulán, ííe]yber á nem7eloísé8et"l,
a becJület€s "d;;'
köti
le§§ég €6 hfueg te]jesitsére felhiltám. oszolaltam, Nagy vütor
köz§é8ve.zető ezuán odaiött hozzám é§ otyan tranenemló aminek
a használata sefimiképen sem indokolt. Li;etentettq t"cy, ,,;cá
b.ggya]Ázta a Hungaristá €§z!]1elend§ze{ *..t
ii"ái,rt á
!ma[
vegye tudomásu], hog./ feljelentem s le""r"
foaom tanóz_
_.és
AlispáD tjt. én mini neírEelhú. becsülete§ és igaz mágyar embér Naay Viktor ezen eljárfua ellen lil!ákozom, ily"n a6".^euuu"
nem lehet ré§zestted engem, sem mint j€gyzót. §elrr mint nernz€tó.
parancsnokot, a}i épen ebben az idóben mínt taítalélroshadiragy
katon§i §zolgáIator leljesitetiem, Mivel 8ya]ázla]n mee a uungar:s]a
eszmerendszerl én va8yok megbizhaEtlán, áki ébben a 8YáIi, kirzlsmert kommunj§ta úrmegben minden tudasommal 5 év óta a kö2
Jatat szolgálom? I€het§éges az, hogy vataki hozánemértésből. váÉv
jogköí tulép€sból így bánjon egy emberrel. akire minaenlo.;
mindenüti íeltétlen számíthat a Hunga.i§t3 munkaá[am?
urat, hogy jelentó§€m tartálmát a vÁrm€8yei
. Kéremg _Ali§pán
párlvezető§€
sáve§ tudomására hozni szíve§k€djé! é§ kéíeí!a;ak
kiviz\aá]ását, rnehnyibm kövei.rem én €l oly c§elekményl ú€ly 9"t
vdiatná maga után, hogy én€em €z&t bárki i5 letárÚÁü;son?
K&em §zív€§kedjék odanatni, hogy tisztézódjék Nagy viktor kó2§.
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páÉvezét6írúköde§é é§ mag§tartása. Kérem annát! elbílaását,
bogy Nacy vit tor alkalrnas e aír-a, hogy a községi pártvezetóség
éténá[jon.
véleményem szerint Naev vikior múkódesében nem a íennálló
tönényes rmdelkezések szefint é§ nem a felhívott rend€let szel1emében é§ intencióit}oz képe§t jár el.
'Tekintettel aüa. hogy ezen kérd& tisztrása kőzérdek, kerem,
hogy §olonkívíil §iir€6sén intézkedni máóztAssék,
olvashatatlan aláírá§ sk,

)qrzo

P6i ós NÓÉiÁ; héFye Ár3mi Lel'éltára. P*i ú, axÁpánr írato!, &

]

rs?/19{4

20,

lntéDárá§sal §újtiík szokát,

atik se8ítik az

,) Internáli nók beadványa
1944, loxmbeí 2- Bua]Áp?sl-

Pest m€ye

iildözőtt€ket

aüspáE-jához,

1,

Méllós.gos Alispán Úr|
i

Arut!.ott Simon Margit 1913- évi születesú, budap6ti (VIII.
kef. Kisfaludy köz 4. sz, alatti) lakos, kön],vkötónó, í}iélytisztel€tte1

t€l1ebbezé§se]

elek a gödöllői jáás főszolgabírája áltat 1378-2/1944. szám alati
1944. október 26-án kelt ítéleteellen, mellyel engém inte.nálásia
ílál,
ÁZ itÁetre a" adott okot, hogy Nikolaus Jlinosné 1899. évi szü(Ix. Mária vsl€ria úitel€p fi. édiret 12. 3z, ajtó)
J,eté§ú bidÁp€§ti
lakos, kön},vkötőnót gödö[ói tltjá.a elkí§érbrn, mely alkalomnal
nevgett egy z§idó müllkaszolg.ílát s 6ámá!,a €y élelmi§zeres csomaeot akart kéub€§íteni,
Mé}y tisztélett€l elóhozom, hoey az üeybén sémmin€mű más
szerep€m nem volt, minthogy fentnevez§tt€t útjáía €lkísé!:tem. Magaanak semminemű €yéb §záRdékom nern vott.
Fenti indokaim álaPján mély ti§zteletiel kérem Alispán U.at,
hogy az éllenem hozott ítáetet leloldmi kegye§ l€yen.

Alizatos tisztelettel:
slmon Mergtt §k.

36

2.

Mélltró§ágos

Alispán úl !

A]uít,ott Niko]rau§ Jáno§íré 1899. évi saiileté§ú, tudap€§ii GX,
Mária val&ia újielep lI. épíilett2- v. ajtó) lako€, könyvkötjnő mély

fellebbezé§se1
élek a cödőitői jáIás Jőszolgabí!áia áital 13?8-2/1944. sám alatt
1944. okróbeí 26-án kélííté]etee]ter\ méllyel értAm inleínálásrA
i!élt.

Az itaette ez adott okot, hogy Ba]lá Jenó ,§idó munká§zoigá_
látosnak élelmiszercs c§omagoi akartam eljuttéhí.
Mély tigáelettel íelhozom, hogy nem volt tüdomli§om arróll
mi§zerint e §zándékoli,l, melyet lényegében meg seJn klsérelten,\ tirrvjen}€rkn€É. meí ha tudtaD volna, akktr t€ímé§ae,t€aerü]eg még a
§rindék is távol letl volne töeln. Ez indokaimra hi!tstkozva t€hát
máy tisztdettel kéIern ali§pán Urat, hogy a2 e]lénem hozotí ítéletet
lelo]deni kég}.es l€yen.
Báto! YaÉyok beiel€nteui azt is, hogy gődö ö utamra elkíséft
simon Margit, akinek azohban az ügybm csupán annyi szercpe
volt, hogy ütsmra welem jttt. Isméielten kérve Alispán ÚI ke.
gyés jóindulatát, máradok
alázato,s tisztel€ttel:

NikolEusz Jáncrsné sk.
3.

.

Métó§á8os Ali§pán íIr!

A.lulírott Lízit§ Boz§ena b;dap€sti rv, Alkotmány ü. 19. I. 1.
§z. alatti) lako§ mély ti§ztelettel íeIebb€zé§§el élek A}i§páD úrhoz
a gödötlói jáni§ íő§zolgabí.Ája á},tal ell€nem 1944. oktober hó 26ián
1378|2--ls44. sz, atatt hozott azon határozata euen, me[yel engeíl
interná].fula ítélt,oiy címen, hogy eey zsidó munkaszoIgáato§ é!_
dekében ataiiam volna a katonái parancsnoksáe!ál elíáíni. Alábbiakban báto! vagyok az éseúényekete€ a tényá[á§t a valóság-

nak Desí€lélően előadni.
1944, október 26_án barátTlőm es lakótár§am, Ho y sarolta
Ugyancsak büdape§ti (V. Alkotmány u, 19. I_ .rn, 1. §z. alatti) rakos
íelkeló§ére é§ vele mégbe§zélve Gödölőre utaztm ki, ahol baTá'
DóDnek tarákozója volt
előbb nem írdtiú,hogy kivel. Masaii
- uem ismertem,
áz utazé§ cáját rszlet6en
csak szíve*§éget tett€m

neki, hogy a neltez viszonyok között ne keljen egy€dű utáZtiá.
Gödö[óre érvq ba.átnómmet €yiitt az áftara kivála§áoí, heb/ed
várakoáunk, a.nikor €y Eungari§ta pártielvényt vi§eE ]rr ÉP€it
oda, aziránt ádektődőtt hogy mi járatban va$,unk. Bá.áhőm váIászolr e§ adi,a Dcg a szük§€€
felvilÁgo§ib§okat, me]y ubm az
igazoltató ti! több táíEával €yütt a íószolgabí!ói hivatalba kí§ért.
Itt a J,ószolgabló ú! rövid kihallgatá§ uíán lqeehozt5 elleniin} a
lent€bbvázolt íélet€t,
BáLor vagyok elóadni, hogy nekeín §emminernű mÁs szs€?em
rr6n volt mint hoay b€ndln&ídt iiijára e]x!íséfteo}s ísy rrl€ srán_
dékomban §eü áltoit zsidó muika§zólcá]ato§át kirbelépni, táát
ara ígér€tet sem tehettem
M€ azt i5 bátor vAgyok jelenteui, hogy rendes fo8talkoásom
van, melyben szorgalmassn dolgozoú,
Máy tisd.elettel kqeEl Ali§pán ür§t, hog,y fent íelho?oti in_
dok&imnál logva az ellenem hozott ítaetet Ielotdani, § szab§dlábra
helyeu|i méltlizta§sék,
Lázits Boz§ena §k.
4,

Mato§ágo§ Ali§párr úr!

Ahürott Ho[y sarolta budepe§ti (v. Álkotmány-u. 19. I. em.
ínáy ti!zd€*t€1 feuebb€zés€i él€k Ali§pán úr_
hoz, a gödölői iárá§ í&zolcabí€a áltá euéném1944, októb€r hó
1. §z, a]ralit) ],&ho§

2&ál\, 137sl2-|944. §z. alatt hozott azon hatÁrozata e[en, melyben
eng€ú inlemálásra ltélt olyan cíneq hogy egy ziidó munka§zo]gálalos érdekébeE4kanam volná katonai pafanc§nok§ágnál €ljámi.
AlábbiakbaÁ báto! vagyok az e§eményeká é§ a tényáláÁt a val&.

§ágnak megíel€]ően előadni:
1944. oHliber 28_án a kéfdé§€§ óníIB tálálkozót b€§zélt€m
f.I€
egy nekem ismerá§ Démet had§eregbeli ti§zttel (ki[ek nevét klvá_
natra hajrandó vacyok megneveani) Gödöltő.e, a í,í§zolgabírói hi_
vatá.t, iletve a katonai Pafancsnokság elé. Nevezettüek, kit röviddel

gzelótt ismertem

m€, Hatvan lelól ke[€tt gépkocsivat erke]ali€ a
rnegbeéle§ünk érle]Deben cödöltőt6l vele együt. jótl.em volná
gepkocsin Budape6tre, Ezr megelözj]eg ta]álkoásunk alkalmáva]
levezettel b€§zágetve §zlrba ke!ütt, hogy annaL a háznák házfelügyerője, méIyben lakom, ínün&a§zobáratra bevonult, borott varó§zínűleg nern is ]ett vo)nA köteles,
!z a nérnei ti§zt i§mel6söm önként íelsrínlotta,hogy elkrlom
adán az luéélr€§ katonai parancsnok§áglá ti§ztázit fogjs, vaj]'on
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a házfelii{yelónek valóban be keuett volna-e vonulni. Bátoí vagyot hangoztatni, fugv az e€é§z kefdé§ c§rrpán az e§et kéts€e§

votta miatt vált be§zatemává, Így keriirt sor a tervezett gödö[ói
ialálko!ás!a.
Gödöllőre kiédrerge a rnégb€§zát helyen _várakoztam h9veEttlls, omi&* é8Jr HtmÉÉ.i§iapá.tjeh{óye§ úr 95]ío& megi éúd&ródve, mít kert* otL l4lrz6tl,erl ő§zintÉégBel vára§zrliaD, h€y
kbe vámk, inaid további ké.dezóskirdésere azt § hogy mi&t eppeü ci'döuőn. Ekjio! §z igazoltató úr tóbb táfsával együt a íő§zolgabíói hivatálba kí§ért, ahol behÁürbb vi"§gálat nélk!i!. kiót{Ák
nám a fedti ítáetet, (_)
b) Az ali§páni döítes:
1944, noDenber 15. Bbdapesí.

Á gódö ői

járá,s f6§zolcabnájának l94{. évi okniber hó 27+n
kig. §zám!] we8határozáíát, metyet Eol1y saroltá,
Lázic§ Boz§ena, si§}on Maryit és Nikolausz Já&osné blldapeáti Iakosokat bternátta, nevézettek íel€bbeze§e fol},t]ád felülviz§eálat alá
artnak er€dmertyéhez kepe§t m€hoztam a kővet-kezó
vétt€{n'€§

keli

13.?82/1944.

Déghatáro.etot

Az 1, fokú v€határozatot

hagyom.

helye§ indokai alapján helyben
ali§pÁn_

Pert éa Nó.éd h.ÉyéÁlglt leéltÁra, Pe§t m.

a.rtspÁnt

tBtot;

0lrr5^9at.

2l,
Beliig}útdisztéri í9ljegyzés a német kaío;a§ág'gatázllÁlkodá6ár6l

igu, flnembd

16. Budapesl.

c§$dőrosztáy jelmtése §zérinl a Gödiin6 ffir. . , Az i]I€ték€s
nyéki lako§§ág a kiú!íté§fdhív&oknak lészben azért nem t€6z
elepel. mst a visszavonuló néldet cáPatok m;ndmüh feltörü a Iak$-okat. tiz]eieket és ami elmozdithaló (yönyeg, bútor, ruha, itál.
éIelem és egyéb áru) elvisnk,
A*ódon leltörték e§ kifosztoiták a leátt zsidó iizleteket és azokat a í.agánlaká§okat, amelyekből a lakók eltávoztak, vácon leíoglalták a vágóhidat €s a nent€sületeket, az ott__lévő §zarvas.marha_, 6erté§állor inyi levágják e§ reldolgozva Németor§áeba
39

A

8ödöI6*büdapesti útvona]on gépkoGiká! tovakáL, szekeIe, , vesat€
kcl
k el a németek, ]€dobl,€ rotu_k a lulajd$lo§t'
,Dol
,. él_vr§zjk
|*d'€'n kiíoszroliák vit-áz Marlon eredes vi áját, Urádalmaká]a!állománÉ a gabonát § á gazdsáai íe]szeíelés!,
_áz
közs€
ben kirabo]Ét a,.Hangya'' iizlete1,
_ve6é§
vecses íelöt érkező meneküllek elbszélése szerint
k
m€ a ra]ros§ág jelenlőében i§ bmen§ek a lakásokba a€l német€
az
ott
tándt rutBllr€ínűt é§ ó]€]..ni§ze,íi eÉ§zalrk t élvi§aik
VeGes kö/§egben e8.J, csendórjárör széme látlára ült€k
el n*
mel kalonák a gázdák teményeit é§ állalait.
__ ,Az.aszódi _6r§körlelben levó Mágyar tukoripar tdajdonáL k§.
482 drb, szar"vasmárM! elbajtotta a némei katonaság
rjl"lr'.cy
a:|1:_haneDztal,i§ávál. hogy miunin az a magfar áliam
tüajdo:
nal kepezr,. azza] a né6et katonaj paraDcsnobág rend9lkezik.
ttákosü§eten a némct kaIona§ág az ána]uk íe]rört lakásokba
iöbb helyütt oda is Di§zkoltA némeiek állal elköveleí erószakosságok, fosaosllások mDirenden vannak e§ oly tömegeseh fordulnal<- el6, t"sr-"
kö;r"iJ"6ágl §zeíVek erós€n negíogJatkozon léL§zámuk mlatl
megakadályozoi nem tudják, (_)
li{l, *""*o"" *,*] áprtl* ., DcüMút*okl Bpl r}56,
ilY:bfdulÁ§

22.

M. Hr. t€lldót§ó8

l,udápe§ü lőlrapirány§ágáDak polititái tcndá§zéü
osztáIy§ jolenté§e

1944, noD?mber 25. Budllpest.

Ár]amtitká! úI!
(-) |gen sok kombináeió halatszik Pesl§zen örinc
.jrile§ével kapcsolálosan, sokan aa beszélik, hogy.,"" teljes k;lzlrks€. meTt á németek egyik ú] íeg}Terük€t onn;n kivániák
""é.-;
hár;
.zemben. Egf, másik el]enkező
;:"_T,_ ::,."':T:c§:]
"él";é.i,
a,Öt vált yij_ksécessé.mefl a német
kar;nasác
i:i,,_íil,T_ 1i*]]§
alrendeése meg nincsen olyan áUipotban, hogy eg;
komoly támadást kezdeményezhetnének, retral pesr_szenLrJri".i"

szanoeKozrrak

Á

téi §zá]la§ra

berendu].éd ni

ligyelő detektívjein} je]enük, hoey a vixamoson
be§zétgotó
egy^it
egymánat
parraszt<odLal
airot,
_csjpoíttól
_9-9,
nogy pár
nappal.haUo.lák
eze]Őtt Pecdről hjrtden keüetí elrávozniok áz
orc§z élónyomulá§ miatt, Amikor m€tudűk, hogy
PéceI";;.;
40

jöti be az olosz, vi§szamentek, hogy a vi§szamáradt holhiiukból

rlaeukkal vigyenek valamit, a}}or a ]akást te}j€§€n kiío§ztva találiák,_Anól is pana§zkodtak, t}ogy a kiüíté€i te!üetén nagyÓí ro§9z
az eüely€zé§i es éleImgze§i helyzetiit es na€yon szer€t!ének vi§§zatérni lakóhelyirkre,
íeltEljesztern egyideiű€g: a m. kir. Beliigymi,
. E ielentésemet
ü", 1 belügyi ÁlaDtitkár Úr az orszácbs Fókapitán' úr,
-Yfl
a Beliigyminisztálium vII. o§zálya vgetője, a Nemz*i §zárnánke_
!é.i HivaLal vezetóje. a Fókapitány rlr, a KaLonai Kabinetiroda Fó-

Élie,szálási!

"

m.

llszMP Páritöltérreö biézét, AEh.

ÉainPéter §k.

kíí,konányisnác§os.

Á_ ]n<í. 3/$.

23.

Kibutátás a oébstek által okozott károkról P€.t

D€gyébc,n

1945, dec"nbef 28, Budj{,est.
L

Igazságiieyminisztel úínák!

T. évi noverib€f hó 28+n ke]t ad. I. 29,500./1945, 9ámú felIer]€sztt9mhez leeídő c§atoifu végett jelenterb" hoey a Váct járás főjee}zójenek
jelenté§e szerint a wi§szavonub Denet c§apatok laká§okat loszíogattak ki, iskotíkból padokat húr€oltak el é§ a zóldker6zls vedó helysÉget tárgyi le]s?erelesükt{rl megfo§ztol!át. vácharlyán köA€béD á vác_Budape5t--cödij.lői helyi érdekeltse8ú
\ asuiat sll.fombolták. Dunakeszi kdzs€ben
e országutát né€y beiyen, a vasúti pályái 2 km, hosszúsácbáa hiddar egyiitt íetroÉbantották, valamtnt a pó§tahivatált is, az ös§zes. viüany e§ üűróprz_
nákai kjdönlrjtték, o MÁv főmúh€ly té]épénfebobb€ntották a kazábház,at, B. víztomyot é§ ie€n sok gépet elhurcoltak. Ugyanc§ak
elvitt€k a koMervgyámak ceaknerrr 1etíes gépi beTend€zéséd, ke§záru készlététöbb wagon kolrai

"*U*.

'-' *n* n.r"*'
Dr. Káíolyi

§k.

vm. íójegyló.

,l1

1L

ki
1945,

Az ászrdi

jáná§ főjesyzój€í,ek

utatá§a a néüt€tok áltát

etvit! iliet!€ t€rornbolt fir€},sk}óL

de.enbeí 11. A.sád.

Tehen 58. ló 14?. serl6 816. gabona 82,5 ríLizsa. árps ?o.5 o..
iÉn€eri 196 q,, s"-r'ü§takáírnány 2t96 q., salfiá 360 q,;ko.§i 37 djö,,
lószerszim 68 drb,. §zemé]ygepkocsi 2 drb., nyút .60 dfb,, lisá
l80 kg,. rsír 14 kg,, bor 15? hl,. hodó l? d.b,. csima 3 pár, cjpó
3 pár,,páma 1? drb., á§/ 3 drb,, zsák 232 drb., kocsiponyv; 5 dÁ.,

sparh€lt 3 drb.
A fentíeken klvijl lelrobbantottár b€ 6 közuti hidal 2 vasúli
.hidal
_
fel$4]itóttak 2 háza,t €s üjbb gazd;á8i epijrebt,
jáni§i Jójecyző.
iíAEyAl oBrÁg6 Ldé!Án íasr!ágtt€y minletérluE lsétáB; liro4ra§,

vasútromboló&

( )

Egyes vona]ákon a Pállyát'kiilih erre a éba szolgáó gépietlek há§znaveneletl6De. lcy járlak el a Rakospalod ,úÚ;t
von€lakon. A \/á§ínyrorrüoló gepelr iisszettirtéi a
-ver§egyhíza
talpfákat és a sínéket elgörbített€k. Más vonalakon fe]szedt€k a
nÉt vü)alrak. é§ áliomá§o& sínrn€óinek vá8in.ait, i€§jtikolc§ib€
raküik e§ NéDet rszágba száülották.
Ezt tették többek között a Ráko§-Új§zis' e§ a Budape§t_F€.encváro§_soroksá. vonalakon,
xl.lMb!du]á3 ll.a ,eplmbd !6-t!a5 á!.llb a. Dolrús§rmoik, Bp, 1r§5,
,5. l,
pel_

25.

fivatalo§ ieletrtóset a !6rüet taionaság ]íltá| okozott
ronbolá§okól''
a)

7945,.

augürztt§ 6. Bud,aíok.

Aüspán úr!

Jelentem, hogy Budafok m€yei wáro§ teriileten a har.cok 1o
lya-rdán a nernet €sapatok a BudaJoki Hetyiérdeki vasutak Re§z-

@k ,

rélmér&é

12

jér6ró9ebt!

'§sben,

et igazág megáuó-hely €l6tt levő
é§ a
- Budafok
közlt
a MÁv Budape§t,-_adónypu§zt€§zabolcsi,
a- Budap€§t-nagykaniz§gi
voDá] felétt veetó 3 nyíástl va§l€rn€z
tartó§
va§tii hidját robba[tották fel €§ a Budafok_Albertfalvá MÁv áL
lomás f€lváeli épület€t és raktárát gyújtották Jel. (*)

vén},iir§a§íg

6. §z. állámi

Barattyi §k.

b)

idei8}. Bolgáím€§te"
1945,

áuqusáus 70. C§ólilór.
Járá§i Főj€gyző ÚTr!
3 db. híd l€tt

Jelentem, hocy

t lony, (
c)

íelrobbántva es két templom_

)

Radocsályi sk)

1945, aúgusztus 24.

'őiecyző

G!öíwő.

Ari§pán 0r!

(-) A pu§ztánagyoszlári (Tápiosáp) gr, Teleki kastáyt kirabol_
üik, ugyancÉak §zéthordták a gyórnrói gr. Táeki ta§táy berendezc
sét i§. Ezen ka§tély könyv e§ k€ziratcyljt€ményéíe vonatkozólag az
a]ispán uf sürgönyi utasit sát kebe^ettiik, (-)
olva§}Btattan alűiá§ §k.

jálási jegr?ó.

d'

1945, gugusáus 9. Mogvofód.

Jáná§i Főjegyz6 trr.rlgk
Gödó116.

A köz§ég belterüeén levő. a némete& által íelrobbantott közs.
nagy él kis_iíd te}je§ rcmbolá§a. A kár ij6szege kiti:§z 300,000 pen-

cőt'

e) 1945, awuszars 8,

Dr.

Nggakó.ta.

Ke_re§ tá§_zló

főjegyzÓ'

§k.

Áli§pán úrnak!
R€ndeletére jelenrem, hogy iáI|j,som lefülelál a hárcok íolyamán az alábbi nagyobb alányú rombolá§ok töftént€k:
. 1. Az álamvasutak má§oük síDpá4át a jánís teriiletén keíeszrü húzfió vonal hossábú lptj6en íehbbb9ntották, valamint a

p"lyale§.Fn ópU't ö""2b hid"kát, á ná8ykilái
cs a vi2szivátiyú épüleirt,

jlúlall^-á,on l

\q._

.o:envh".o ácj Ll-kon a.
osc:6 álvr7rld h;oa{aL
:3, Na8.ki'a
:A
ko7§Ágben, Taoio8yo-g)e iJl"é8be*,'lodlrás
,
kö}
:i9::i
1 -"l'", állapotban
1:|i"s"n, Tdplós"el" ^aue..a.. .,.ey," ."i-",
nas2havehetet]en
]es2er€lték,
{, A, ö§Ze. po.l2hiv:!álok, k"p.\,ojobpr.nd"?p.ei.,
Valáninl a
,,vi.oberende7€hez
-rk.égp5 ""","" oszlopok 500 _.l,
vezetékkel €gyíitt, (-)
" ,;J;" ,', r;

í) 1915,

vitaszovjts sk,
járási fóje8vző.

dugusztus g- Pestszenl.!öíinc_

Alispán al.nak

I

.I<rcmLolv.,
, ).P.cr"z-n,,olin( ,,, ;"-". ,.,, ","" lb- ,pJ - Jda ,e.;(sen
Eler epülelF t kozü,. CaLmb _|c_ b.,;]""r't" r""jl"l]
j:"_k!_d*,(l8,dJb,, clmy Jlcá Lblold-,d,-" L*; r,.,,k kof1
ó epuln et, /Ácúi d Ho]]o Lá'Us Jlcá *lndke|
. a",;" r-o t.....
l1kUharáka( 1 rém.lPk ,eljA5
"Ee./ebFl rell, bb.r-, ,l,,
Po]gársester megbizásábó]:
o]vashatatlan a]áírás sk
h músz€ki tab'csn.k,

'
g)

1915,

aúg|szlus l0, n.rko§.saro,
JáIási Főjegyző ú!nak|
Gódö]lő.

Fenii számli rendeleifue tisztelettel je]eniem. hogy
_ .
a halcok
i,lyan.n
a ki? %bpr a kd_spÉaaz., Jal"n.lnl a \ jl,t"llo1,á.,
én,,
]Ple J/pj v^dF, -"gv,bo rombol_n,,q,",:,,l
banto&ík fe) (_)
""""i " ""-":ii',iiolvshátailaD atáirás §k,
h) 1945. olo1r.rzrls 12. Szíletszeúfuiklós,
Já.ási Főjegyzó L'j!!

!
,L4

/-]

]d\:he€.

i ÉdLonák 3

nehetek^ íelj^bbanLo!tak, kár

anIeqn1,1L

]00o/n.

h, főj€g}zó

. Laicokal

m.ge Jzoen

olvashátat]an aláirás sk.
íólegrLő

nú6. d úsr.t v&$ ,ok&..ndél6l.

rl !.ra!

i&Ü:^i.J.dy.idü19!.n!.íb

-o.,döÚdígó
lt...a!:9
Vrqs.rr..

1.!.ilö

!tl

!a, . nó4t q..rr!ú . iúsrs !.V!éra*úY.&!e t.r._

.t&*'
'dd*
ú.al!Á.r.16 ri rnó_ ar. ó l], llN !ónr. Út. !@tsG.cry,l&
_ !..rb.r,_! ,b.t r.Ltn r.*ó 13- ryrlaí ![
t.,,.ból.d al
'Ú.r.!r
r.úz riiiÓ! ,5.ütí
brdJét tc!b,.ó*!a} r.1 é. á ,4úd !t.úárr. riIY:
atl!ú! 1.lvr!!lr aDú!ür;! rrhir.! 6Nl4r & r.l._
v&a. lat 49 §b r.uE,D

-kx.*
qíW ,T,/

Jelenlé§ a nétletek áliat elköveistt ernborá§okró!
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§,

l,

i)

1945,

. (-)

l

awuszfus 9. Tahitótíalu.
Úgy a Tótfalun, mint Tahiba! levő MFTR hajókiköó

mlások a német csapatok áital m€§elllmi§íttértek.

j)

(-i

á1lo-

Fodo! Domokos §k.
h. fói€Jrz6,
1945, augusztus

?. |3jpest.
Ar*pán úI!

i
L

§lvatkozá§sal

fenti szlimi' íende-teté!€ ti§zteléfiel ielentlrt, h6gy

a_ harcok ío]ymán az a]ábbi nóobb
1
:=: 94íé|
romborg§ok
tijrlénlek

szabá

]

. Mlcyaf Po§tá épütet István út 18. A Magyal Kinc§íá. tulajdona, Rornbolá§i áfány 75%. 1945, január 9-én
a kivonulö nernet;k
robbantották

A
_ ..

vrá,ro.s

íel. (-)

kiirön6öző

ulcáib€+

kii]öntljá útburkotralokát az utca

::zejTs€ében 19 he]yen l§nkc§apdák

:q]=
r€ te]bontotl8.

cétjaira a némel hád§p,
me]r.iek h€lJ realuitása loJyarrlnlban van,

Dr. Szalay sk,
polgárm€ster-

PBi

é§ NÓgrád

eégye Áuárnl l2é!éttá!á, P*' m; drspán traío}; 22n!{r.

Az ütolsó csavsrig...
Újpest m. város polg]&be§terenek jelente§e
kifoszLásáróL

a Komfo.t

bútorgyá.

1944, június 7. Újpest.

Fői§pán

úIl

búiorgyár kfi, beádványát 1iszielenel felteljeszieh
^._ 5onJon
-.To,
]o*!§Tut t94{. május 24-én 77_234hg+.. sám aútl let)e§z@tl'em.te], Ti§zielétt-el jeler em toMibbá, hogy . gyaÉ"h;áÁ.
§zooel DEelenaé§e szelini m€ löbb ot! lévó gtp as'zattir"*sit
rr"
ryeztek kilátá§há

olvashaiattan alái.á§ sk,
polgá.mester

A

jelen1é_],]

s,ö\tg,]

tjjpest , ,árostll K.,io2!iúlY Pá] ú. úrján kapoit felhivásE

vonaikozal]ng | ]téliet kalonal ha!ó§ágdak g]árl!.\ban tóltént inié7kede§eirói a köíetkezóke| kőzölhetjűk:
Május 1)_én a ]]c. Bekirlhaber de. SiclierhcltiJpoljz€i u. sD.
in UngarD ]elog}a]'é B},árunkal.,
A fogla]ást azonnal beiele_Dtettük a polg.irm§r€. úrnáir.
níájN 2],étt a lenti német kAtonai hxtóság közegei ieszélelték
e§ eh,iiiék az §lan' íe,]soro]t gépeket stb.. alnit az,Jnnsl mé9 B l&

,,*rP' ,l,,Ue, Jé'f:c't:n\ a, l]jpe§lj m k.r, r-ndolkdpi'nl ysád
nak szemé]yesen, va]aminí iett]íonon a Budrpesii iládigsiparnnc§_

A }eszere]i áj ehiri doieok ]egjobb tudon]n§tnk sz.i,;,.', , "l'nei
biztanság' ftfalószet Bt.ldres!. Dob u, 35. sz. d, ,i]jjn.l,i.}. l!erü],
.ek. A? dviti té.cyak PoElú§ §rámbáréte]ét az etjáró k,)z.l'.k !.h
eng€dlúk .t!€ résziinkre es p€dig €gyetlen egY a]kaiomm&, sem.

A r.inalenkori e]szállirá§ok J]ká]nlival ksziteti és a j€len vo]t
a]ka]ílazoitajnk áliá] e}..isen e]]enó.zóll, najd b€naplózott f€lié:lv
ZeJeink 3zefiDi 3. kö!.e'lk8ző do]gokat vitléh e]:
Május 21-én:
1 dlr. egr*engető gyalugép, bépiteii: ínotolra1.
l dlr. Yástnqsági gyaiugép, kór drb, !áépireti motorral,
1 db. kö.f!i.sz, beépített motorral,
1 db hGs7úl},ukfúrógép. befultett n]oloi.al,
1 db, l?3l]glú162. b@piteit motúlral,

l db. autonrntik!§ k(t§kös?.ödlógép, béprt.it itülon-al.
i db. s"Jág{úlÉ*re9elógep, .áéFíte§] motorrál,
i {ib osz1..plú,]ógép, róéPitétr motol.l.a],

1 dtr, ké§beáLírókészülé-k,
1 db, eiekilonr.s szakgíűrészfo..aszió,;iés2ülék.
1 db, polliitl,czogép, beépíiett motorra],
valaminl a7 e7ekhg iart.}2ó összes s2erszálno!-al, nsr?9s lakatos
5zetsáúoi. kivéve kéi satut.

n,lh€tyórát

(syn.hron),

5 db mún€lykocsn,
Ib, |00 db -? ,1.i ,,

/é||.

Segedany4Takiát]ran laláli e_nyvet. ér},vező keféket. facsavi,r( <al.
szeget, kulqqcímÉke-l. g-Ápcsiszoló papírok.i. bl]ioPÉiakai. ]lr_ l.i

in: bűkkia

i

rja]lót,

1j',

l,]

1i

l
],]

jj]

ii

ill

c!Flrti, .lrrrj,r,
xP. ) ú lébs,gn

!é.ot,,t. iesa9rlú!_

..JE!el!

_l!, , ., 8üdti al§s

Jeleités

..

.drdll.

.qn&.-

újpeBti búror.e!.ár kilpszlr§.iról
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l

}íájüS 22-én:
db l.,g, k^|,L,- /, b,:,Jl,-,, ,, , ,r,c
25 3 m5 löIgyladeszkái.
}tá]us 24-ér:
A fe§tékszóró,ibÉreDdezési. ráópíteti moioros kontpfe§s?o§a],
kb. 4 li1? tö]gyla deszkát.
Május 30-áD:
A náI elóző'Leg e]viit lestékszó..] b..eúd_"2és po.elsz!\,óját
beépíteit nolorra],
segedanyagrakiá.bán ra].|]] níró,lakkcí|, hkkhlg'tót. kencepót,
1ó1, gépzsilt, g.'polij"i, pácoi(.]1, lacsavarl)kat, kb. i n3 rétege_
zelt enywez.,tt fálenczt. kb ! ir' raig}í3deizkát
6 db, va§bakot és kb
3 ni Pózd]t búkkfa pal]ót
Íljr,es' 19a1 jilrius ?,

P.í

4§

Konrlori Búiolgyá. Kít.

NogÉl] r.í]!Je Állgfi

:.ó],s!.

brdlras íátok;

13s.]9rl.

,l1.

Á túnrelckel .ttákaűtjá\
a iasNzl! pártok név$rairo],

Gondosko.]ás
1911. n1xefrrbe|

vá]aniennyi

): Blrcoprsr.
m.g n.m szá1]| I'ószolfabíló é§ Polgá.mster

_{ m, kif. belüg,!úiniszte! ú. 1!,4ú6/1944. V}i. !end. szán1ú
l.!rd!l.tét !7 alábbiakb.n adort ki.
}iem kiválllil]s, )]ógy elóIe nem lithátó e§éménvek követk.ziéó . - toll j^bo,1.1s , l
( ,--.,i, l, ,t,.",, n r";-""",o""
,
","
,
ke.
P..k
ln
dt
,
gP, gp.ll f,, r,+
-Z,j,
\l
tt,-,
Pál'J,,
e\
^
"
.\?EjdpIv: P",l , x:,,!"r 1I"Áü.Jla"
""r 1" ,,A M-g.,",li.m.":,s?ocia'J§ta Pá.t 3,080]'19+4. M E, számú rendeier ahpján őrizetbeveit jlátai! arnenn].iben azokar a voli
kéli e pár1 rászér€

acAsssnak

kr

!áfi

vitéz Sági sk,
l!:t i. NJg.ád n!g!. Á!]h1 r?!;]lá]z, P.si nl. .!is!áD, n,.:.lr] 3s/1!{!. elr,

ó!
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A }íagy§r

hilia Jel á p€stkörnyéki
vár.sok dolgo2óit

}'r{,nt .tle!áDásra

19u, fuó|efuber,

mé8yei

!1alál a nénea 1u9s2óIlókra1

PeJtköf r,géL lúlóIrlitéIt lépéh.2!

Munkósak! Pol|1órak! Ka.tonák: Ileftdűl ők!
Pe§lkörnyék munkás néPe a 1egsúlyosabb nr€plóbáltaiásokat
é]i át. Kenyér, zsir, ljszl. cukor, lúze]ó nólkiil i.dgódnek száze.ek,
Nyilas uraink a ]e8szükséqe§ebbfól sem góndoskodnak, de háaó]
hózta jáíA ietT orjzá]ják a do]gozó nópet. NIo:i ásni, most fát vágni
hrjianak bennűnkei. Katonasziikevénycket, Iobbantóanyagot ke_
lesDek lajtunk éjjel és nappa], A nyila§ok védtelen mLrnkásokal
vemek agyon Ki§pe§ien a lloíh$r_g],á!bán, a ném€tek pedig kis
so.át .obb.niják Jel PBiszenr]őrin.en.rtr s együttsen
'nunkáshézak
hajtják é1 á fé.filakósságoi Németországbá-

A

fel§Zabadíló vöIös Hadscleg előr hái.áló néfiet holdák
kől nyékét-Ágyútűzben, bombázáporban,,gyálahk. vasulAink, hidaiDk róbbantása közben a néméim€sállás
6 a nyilas rémuralob uioisó napjail éljük,
A ném€t béndiiák $ nyi]as bérén@ik haiálm iié}|ek bennün-

llonttá tették Pest

kdl

M"nLósókj
Nem túIhetjük, hogy Pesikörnyék népe nyomoruttul elpusztul_
jon! Harcoinubk kell az é_ietiinlreft! §'€€yven€l
száljünk szeínbe
nyilas hóbelainkka1, Általános szbájkkal €§ túnteie§sel forduljunk
szembe-a §gnet beg§zá}}ókkar €§ segit9ik á vörir§ Hadsercaet,
hogy mFgrövidilsük szpn vedesein kei
I

s I3,d l1rl,

l: .i{h2nYi.

Maglaf kntofuák!
Nn :ur]é'ek ,^\..ob caa]ádolok á e]^,-,,k ci],al-, plj/, l4.áL'
íP.g}ap a neme, me8sz";lók .l]et, 1l:i"t.P 3 há|.o.^
:.^T::a!*
máe],ar nep "mel]é!
Rendőíök!

he]}Pl-} js 1 héP mel]e l \^n l]Telybol
-lta-7L,,It: Ne
^__,,{,'i
a n"n.I e]\ omÓl 6 L n]Ji]á: _crUk.áco,
".,T]f]:*
resu<omyek dokozoLI
csepF], }4,.\ol., P;§ n,,jt kj-Ji., ]\;k .r8)ve.lpl
. .Kdvdsélek
}rezo.-R
háccoltak a némeÉkéllP.'
"
F,]len á nAnueri Jelkelé"]
a fu]szábádLt, Vo.Ls ]Iddse.ecl
éÉ]jen
jFh l lu8gé|len,,/"b,d. d.n,ó\ralllu5
Al:rqJálo1.7ágl
I

1

],

lii
]]l

li

M§zMP F:i!,1iö.ténetj

1r

Kispst, Erzsébet, Lólinc
Magyar Front vezelósége
lDúzee, árch, nóprratgyrjj€niény; Ií,, xlr{{/l?er,
29

áli§páltjánsk jeleDtése á belügyíninisz.elhcz:

§oroxs.,r|
Dulalrare§
"^P-§:._-p"

ó§

P6r?e,timrc l"l".ing" -"gilc;ál"
vé8rebajiá§át

a Éiiidtési.ed€Iet

1u4, lloa,ea.bef

17. tsfudapest.

so.olsáf. Dunaharaszti és P€shz§ltifiIe ieljes
kiiintes& a néme'. kaüonai. paraacslok§ig, á magyll k"t.;;i-;;;;;;;":J;
esretátve, el-réndelre.
l

*,*L*rr**,ff ff *ffi*H
hogy eü€ átlislól

5j i

ff j::!.i§ffi ri"T,?.f

lehet ,u.tu.,i u tenv""",u liu-"iiÁ

n.ij, A. ]§ko§*tot meanF€latnj

sem l€het

ffil^.uili"ai;:

e iegnacyool :gy.á"t'-.rl"i.

k9.9bs njmulatiú azokrá a ren.lkjvü] fonto§
_._ 1, kalonai
har
cá§Zab.
okokf9, á(nelye} tii,rt,." .rut".g."".€a, ináok;Iti-ko§,áq

.

jrk, A }iürilét a hzafias lakosságnak
etieoszecüé§ nél}ül teli€sr
t@i ke[ Mind€z a figye]heáerés;
tixÚ"'""'Ái'lH

'.l**g

olva§hataíian aláírá§ sk,

5r

ndi§znE Páít6.téndt lJrtézé,..*.h.

ali§párl.
.]isp'crd. §?H{!,
"*t -.
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A
d)

tako§§ág §zabótália

&z erődltési mür,Mtat

A hadmíVéteü területek közpo.ti

kor:nánybtztosságának

helJzerje]enFse arról. hogy Á la_kog§ág nem je]entkézjk Bu_
daPe§t er6dítsi munkálataira, továbbá, hogy a kiüríté§i
fenderebknek nem encedelme§kedik

l944,lwl)ember

2

r_22

t. CrppPlj A kö^égi fóje$,zd xl, 2tJ-án l! úrakóT kápta azl áz
erőditsi munká]atokfa. 12 óra
40 pPr.kor megjelen! a cssdórkaíhatalon paranc§noka, ké/€ a
néVje€}/éket. amelyei o n14 akkor neE tud4tt áladni, hanem c§ak
%5_kor délután kéube§íté}.t6 a káíhatálom pa]:aíc§nokánák, Áz eddig erbtt idó alatt a c§endóryarancsnok €gys€ára
jfu6riitiex kii]_
dötl ki e§ úgy szedetle irssze A mun}áIa kötelezett íéffiakAt.A néV_
jegyzékét á csmdöryaran€.ok
visysádt3 azzá]. hogy nem tudja
hasz§álni, meít ninc§ utcánként csoporto§ítv& 3zt a csopoftosítá§t
elksáte.rek. megindult 97 ö$ze§,újtés, amely azonbsn c§ak 200
intézkede§t, hogy 500 l€r.fít állít§on

fdt

ered ményezel I.

Megrálapítottám, hogy a íói€}ző nern 3r.a helyezté a §ú}},t,
hógy az 500 fő munkaeÉt té§yiég etőtelemi§e, h;nem arfá, hógY
az 500 íős névje€yzéket elkésátse, Ennek lolrrin valóű íelsdátái,
hogy az 500 fot alljisa mdnkába. JTl,g mos{ saff hajtotla \,€r-e
KeUő i.linritá mel]e't utasltollam. ho8.y ennek végrehajtá§il íol).'
hó 23,án ]6 oráig úVbeszelon hádművelPti korrrvinybiáos§áEnák
"
jeténtse.

2. PestszaLtefzsébet- A váfosnak zsoo lai t.lt"tt ti..r,aeui.
e.ődítsi mun}ála,tokla. EbbóI 2 nap alati míildös§ze 100 íót tudott
Plótelemleni, IJjAbb íendelkezal kapoll az sódíté; pararrcs,oi.tot,
amely §zerint a íerfia]<ban hiányzó munkaerőt 18--,40 éve§ !őkkel
kell pótolni, Á Pe§tszentezsébet!ól éppal elindutóbán levő c§endő.-

századot utA§itoitam, hogy 9 munlrám kirendeltek ö§szegyűitésében
a potgánnestert támoea§§a és íeládatának m€old{§áig maradjon
PsLsz&lerBébelen, A ÍérJiákö9s2€yüjtesé.é1 seg€dkezeil egy

.eldőrszjzad, amelynek P6tsze-nt€*ébetre való ü§snairányltása
v€eti feisőbb§€éhez rendeleternre a Tendőrkápiiány teit elót€r_
Ma€rq

oÉác€

Lcverú, dadmúrcleb iPlLlelel. l{funybbtrG$rá! üaÉl:

jelenl§e Pe§t m€)e aljspánjának arró], hogy a ]ako§§ág szabolálja az er6d{rési mun}áa-

b} Kispe§l polgá_r.oesteténeL

1gu, novembEí

22.

Alispán úr|
Ter€tclrtoír.k6poti üta§ílá§!,a a Pe§t9zér)ü6.iru€& fob"iatolago_
san véczeh eródne§i munkálatokttoz kirenaeit laklsag ÁPgleleie_

svtl

kspcsoJato$n reil in.ezkedseimröl és az erednényl ól a következókben te§zem meg jelentésem€t.
FolJó hó ?-én káptam ,neg az PLd íelhívált a Lakósság kivonul,Iar.ásáB
,
a PeÉtszentlőrincen v€zeh e!jd,t€.i munRólalokhoz. A
mccjeIeni Kócs\ ári slázados 2 napra a,
€é§z lako\ság l,jrende]é§él

\ile
ÉVelkffig. Az lrtasílási Jé]uLán lÁa ó;akor kaptah
D€.,4z14-J,0
eiké§ltett Plaká}-okat már c§ak a ké6ő e§ü óiikban iud,
t§m tiíli8gsaenl. A la}-.,sságot ha,aa]i óIákig Érió |eiriaÁztás§a]
ula§llotldm a munkábJn v3|ó rBz\ ete:íe, Az eredméay méglojl.

Kispe§t ő] fiásnap r€Bgéi 6 ór§kor mi.ntegy t5000 Jónyi közönség
VonU]!,ki P6 L2.nl-tő!ií ct e az -APponyi vtcái gyü]ekez6 helyTe
,4;
alvÉlelhez csak |lr8 órakor ;^]ent rkg
liszl es három polAdri
y
€
munhás, Á Jakos§ágoi ielvonullstl.ám a megáao,1 lretyre, anot a
:'iq"á""q. iu;rcm p"]gáJi hunká§ 1evékenykedetL csupán, á mel-

lell. hogy. Pb§zenllóflncr6l i9 íe]vonu! löbb z€r íónv; közönsée.
á7 embé ék beoszrár és loe]alkoáar,i" ne&;t, t o"-:.ór.,9 ll'"!l"|
voll. sól a kivezényelt lako§§ác leje felptL folyt a
:".]t. 'í_"*9u'6
iuzer§€
r tt]z. az o/oszok F a mjeink kikótt,
Á jako§sAg €yresze a
niBtt e]§zeledt.
Ezi
h3finedik'entiek
MpoD
este 14s örako,r úJbol nqje]ent
.
lögető.l€
c
nál9m
egy
s7a}dszvezéLo,
aki mjnd4 irás ocrk kérle a lJossap
kiveény€]lelését ménapra, kéfesnek ftiegis éleget
iJÁ é;";j"i
J lat(o6ságol a nm?e|o)s€E.]^ e§ a légós7o]glr]álosokkal
íebjgsz;!iam.

A

m€.e]entek

s7ámd lermÉs2ere§en ennek m€Ff€lelŐ&
Úiból
napokra újból é úibóI kjl,end;ié§i ut*tlj;!
kél paláncanok§ág lesz€.ól is. anelkül.
lillé'( :: ho::1n l:bb§zör
közö]!e]< \olnA a helyszLnén a r§ás^apra váló
igi,9?c:zlkká].
csorrkenJ

A

következó

a Leljes lakG§ág
il":,1.ft
§ kérbk
uta§rfuók mi],d€
í! e§r.tb€n a dáutani

kúende]sér, A Úend€ló

órákb6n

érkelPk meg,

eirn<-

e:ed:4:l.y:kép€n minden éj%k'a házíólhá/ra járya
k'ellen a
::|
aÁo_§sá,gol,íe]riasz1 Jni a ._erueLÓs€
Óvo]gá]al
osok |agjainA},
liz qedmény enne} mc8f-|elóeh miDde"'€@ke]yebb
v"tr, a lrivonurtak s!ámá lMpadt néhány százra.
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A Jo]y3ló]ágos kirendeles sedménye?L€ azt. hogy az önLentes
kiüríté§ elrcndelse alatt álló váro§ lakosság ielentéke§y resze el!,onult. sok eü mbe. lókeps Büdap€§te, s"erzett iltagá,ak száj
llást, 1€z{Fán 1ak4§át, amelíekne* ajl§j]íq ablakáí azután hiába
koPo$aLtunk az éjjeli ó!ákbán,
Az el§ő idószak eltetb unálr f_ hó 19én i2Etoti \,á!m€gyei éfte,
k€"Iei€n
kaptaEl újabb uta§itást, arTa köié-I€ztetvérr, b6ey irvábbi
8-10 nap},a ísmét.endeljem ki a város }ako§§ágát, Nst utár esak
1 lerfiakat. "z üaóLesi munki,laloR}oz. A hapult páfalcs szerini
frrsnap legsel mihdjáfi, maeamhoz ké.ette a helyi kaPitá§y§ág
vezetójé! a nemzetórs€ pa]ran §úkát, vaia}nint c lfutrszokáatdok
vgetójét 6 vetijir €yűti, mini a kár,bataIrni €gy§égek wez€tójével
megállapodlunk lbban. bog.J ez a harom egys€ a délutéhi& éjieü
órákban együttesdt ']Jázfő-tllera járva úibót lelria§ztia a válo§ lako§ságát 6 21_én r€ge} y!? órára íneg:jelenesre utasítja áza} a
hoc|y aki n€m j€lshozzáadá_s§al _ mikéni ko}ábban is tettúk,
- e]iá.á§ a}á kefúl.
nilt meg, szökevénynek tekintendó e§ sianá,déli§
A" sedmény biztositi*ához 113 Bendőrt kapiarri, akik m€g is er*eziek. Má! a dáutádi ó.ákban }ezálattaB a Pe§t-íe}é vézetó litvobalat g áz est óráktol kerdve pedig ValaEenEyi üteának kifelé
és 21-én
néző to.kolaiit is lcárattalll a begé.k€zéti as€§dó!ökLel
reggel %7 ónára maga& ;s 25 váro§i tigtvi§elővel megi€lenteí} a
kiielölt g},iilekező helyen, miként azt eeyébként a -ko.ébbi napoko. is tettém, azzaL. ]nóÉy a lebia§ztott Jédiá&át gyü}ekerteten\
századokba osztom €6 a íárc§i tlsztviselők v€zetesév€l a helysrfuéle
vonúltátom, Az eredn,tény a t€:siralmasabb vott. Mint€gy 100 f6nyi
egyiittBt tudttilk ö§szeá íiaBi a ieletkezettekbö. Kijáratokná
dssz€szedelrekbol pedig m€ 80 Fmben g]újrötte& össre.
Az eredménJ,telenseg okát abban látom. hos/ a lako^s§€ na,
Pyobb réze a íoijt4ólaaos igénybevéte} ató] kiYodni akaíváD }§agá! rszben Budap€.Jre köliözöi! Észben BudaP€steR szerzett rEagának átmeEetileg éjjeli §záná§t e§ így a válo§ lefületet elhagyta.
sók€o laká§ukban bújíákmég. Bár azokat vé8rg járfuL, m€§eí}
sikerűt kel}6 létszámtl munkaoót kiál}itani.
Jelenteú AlispáE únak, hogy uézet€m szerillt a he}yi háfom
ria§ztóelység
a Imdó.§€, a áeE1zetórs€ e§ a l€ósálgálaiosok
_ megt€ttáí a- ma€r]két. Á c§eidő§€ ugyanc$k betóltöijte a maga
szerepÉlt A vfuosháza wezétósége is minde.}t elkóvelett, hogy az
eTedmény üéc§ak ez alkalomal, de kórábban is bizto§ítható legyen.
Magam mind€! má§odik napon §ze§ély€se.r meejere}lreE a reggeli
gyülekeáető helyeE s ott ininyírásom inetett történi az útbaindi,ás, Ne€y i/ben s7emélysen is Pumörizl€m a he]yszínén a megjelF
hést, ahol éúntkeát vetieú íé1a folyton váttozó muúkápa.anc§n7

nokokka] Azokon á nápokon. amüor szemé]yesen
neD mentem ki
a heryPdsem. vc€y ,alMllyik kilen_
:l,::_olL8t
,m,]+á]"lok:ho7
oel1.1oüsáv6eló.je]enl rneg a gyÜekeietés-n en
a
nety;n
ls
odaadá§Llnk e enáF is a lakos§ág kötc].§segé,r,ete
^uÚ" eúo_tlnoryl
porl e§ e,Te az e]sórendú íonlG§ágri íe]adslía
váIó ielküészsee
n€"16a} le]ohádt, hanfi a munkibot
kt".,,,á."J';;;;;;i;
átterjedl.,.eg€sz kdzdD§€re irs, A hel}szini
""jó }álonai p".-"r,itt"t
ho8]y példátnluLató m€lorlast iudirványoz";:T-?:_l:""1,
na]r. vágy tegyenek fo]yamatbá.
. A mai nap. Maz f_ hó 224r. isméL hágámt'o7 kéFttem i kapi6 r)*"mzetör§€€
párencwrokáL és a he]ybeU
,PI1u.
dós2Drgáraiosok vezetójPt s közöltern VeIiü, hocv
m",k,ir,k eíed;i
nyével az=*.:.' paíarccnojrság *"*
_eróörcsi
;ö;;;;;,';;
§ágot lál. Egyben íelhiuam mind a három-.di€
lenyézót. r,og, u ,r;i;'k
á{yi'sgá!á§ívd
:Ty::::1.1 :*"Tl€rtózkodó
l+9h?.!lakoss€
közü kik nm letl€L el;
::9{_,i_:_"c_ liJ_*."
-:q*.tts€
ü
k!€
k
es
b€
y
24 ó.ái fol}4g!ó]dgos szol::l^:,::T11,.
8dal üendekseve] az iisszes káJhaFlmj embe.eket vegyék igenybe,
s ho]nap. azaz 23-en dé]i 12 óráig mjnden *"t"z1
lóiari"i*.ij
arra. bo8y a lá-kd§ságol telkur2sá_k e§ a 14 éves
koíjc be7árólag az ösz€s iBálybe qeheiő leríiá}al"r"*-toi ro e,*
-,"l,;r,". aül§ák eló,. Egyidejú]eg kénern'a karha€]o!.l
^
megerösileséi
i§, TölvezerórMgy
ay€§y
ur, mio' a cendóIs€i r.*uerlo- p.*ncs".*a

áu";ii..k;;

€sr€nEl.ador*
úr€. hosy -€ ,,,á adutl""o ul"lU
ki a helyi karhátalom megaó§lté§ele.
"sy".g"k"t "*jJ
nyomlatványuk*al újból €!állá]Tl a karhalslnat,
"". i "a!*"*mun]rá leljsiteefe kötelezetr íéríinekhará;;;;
adDk át Véliv me]]Ptt. Az össx§ eiókerül léríi{kar
-, mj}é;l k;rábbalr ietteín, €z a]kátomfial is
a váro§i tisztvis;kkt"i"v,r"i"i,ari,jsba.véleFm

- is á váro§hui tiszl visel6'k kí;ea hohapi napon
-unka.treiy,* iervezétve, and
o.g,
is é ma is t rtek. á kifende]í u,,,Ááot
""gg"r,,r tjio?i
í1:,5c"ip
i"rUgye]ete a]atl dokoaak e§ 6al< az sli
névsorolvsás uÉnLávoznároa& haza, A m€ál]a9ilotl jdószá_k e]tellével
bó] e§ a véiive&böl fogjtrk meg&IapiIáni,
" "w,ar;.ta""tl,"gy klt
1"r.n".t Ü L
&ik vonlák ki nuguta+ a muntaua: es az errgeaetyPzelt
megoilishoz áz adatokat golgáttatni foEjuk.

fry.r.*1*.-

€§

;-

Molnár sk.

i§iJ:i_9##í;i

L4,é]lár, lládművelcu ierütet_ék tomÁnybi,ióLáEk,.iúr;

4.

ÁZ.ILLEGÁL§ $oMMUNI§TÁ PÁBí
sz;E*yÉzl Az ELLEI\IÁ!!Á§T
J1.

A

t<ommuni§tá

Párt tijpe§ti terüIeti' bizottsága
híüa Id újpe§t népét

feg}.ver€§

Larcla

ÚJPBST NEPE:

MüNKÁ§oK| Pol,GÁnoK! KAToNÁK!
A fe|szabadjroll rnáa) ar földön, Débr@nben, áz liLirró Szálasi
ko!,t}]iánnyal §zemben, m€alakult az új magyar korrnány. Az úi
komány szabad§ághárcra hívja fel az egBz ínaeyar§áeot a fasi§ztá
némei rablók és a hazaáiuló lyilá§ bánda e]len, nbbe. a liarcban
ú;pest nepae és eisőso.ban munká§ságára §orsdóntő szerep vár,
MUNKASoK:
A város sorsa, a nemz€t bec§ülete es jóvője kezetekbe! vaB.
\emL§ak az ol\zág, heem az egesz szabadságéft ós békéénktizdó
vllág kérdö s7éme lügg rajLalok,
.{ diada}mas vörös Haüereg eyűí]:íjebezáruli a váro§ körű.
A németek ü§szavonták fő erőiket, s nyila§ €§eledeik íejv€sáet en
neneki.ilnek a számonkéro§ élől, Á nernetek m€ritkult é§ tépett
so.ai már csak vekony línckéntvszik körül a válost.
\4[INKASOK| PoLCAROK t KATONAK:
ÚssÁ ek, pEzütsátok a Démlcke|: szaDádilsárok fe] magalokal
e6 e8ysulJpleIr a Vofos tládsereggel,
Hár.lljátok! C.á}{ a narc mpni}el meg b€nnqekei §a]ádotokat, otthonoiokat, územeteket, váro§otokat. az utcá!,ot utcára anó
ostromtó], a biztos pusztlr]ástolRENDóRoK! CSENDóRöK: NEI!4ZETöRöKI
Ha i1! akanok élni, segit§éte\ az üj és srabad Magraro,szágÉ,rl
küzdő népékeL

KÁ?oNÁK! Ne íeledjéték,hogy n a€yar katónák váá/tok. A

máeyar hazát, a magyar népet kelr veden€t€k

.eg!

a]nanét rabló ell€tl.
ASSZoNYoK! Támoga§sátok a lér{iak kiizdelmét.
IEGYVERRE| E]ófe a szábad Ujpestért:
A szabsd Magyalországért ! ÉIjen a íe]§zábadlró vörös Had§ts

A Kobmüni§ta Párt Újpe§ti
Teríileti Büott§ága.
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csepel dol8ozói az egósz neí\zci előit pólilát l'nrrnriak

Fegyveííe nagyarok

I

Tisziek! Attisztekl Honvédek !
Az eüéNég csak a némei| Á2 e]tenség a nyjlas söpl€dék l KúZd_
]ük le az ellensegetJ Yedjük íleg a jragl'a. népe|l !gy*'€el]§én| re,
lekedjük át magunkát a néDeten, áIjunk át d vórds li3dsercqh.jz]
K€"Zdjünk pafii2-ar!\al.coi! Minden 1j§z,L hazíj€§ kötPlesseÉéh.z ilí
ven lsapataival e§,ür.i á]]jon a ]iagyár ni]P és a vir.js !l3ds.|eÉ
o]da]árs| Al{i köve{,i ezt, az utasitá§1, a roúlt.s való |ekinler iélkil
m€',arihatja rangjái a denokraiikus Magyalország né!'o.d;elegében. Aki még mosi js a lasiiziákélt hai.ó], nz a 1Aslsztákkl] e.J],,ijt1

í€yve.es.n szeúbe a me§,ert, D.n€kii](j nén.tek_
kel, Alákítsunk mu.kásos?ljlgokar a bonvédségea] és po]gáNággá]
ecyüitműltödve, SzeNezzük üzemeiik. kör,mű.leink, épű}€i€iük védelmét a kirab]ás és a robbaniótlüiönitményPk e]len,lt Fokozzuk a
legyveres par.izántevékenysa€e' a ná.i 6 a ryi]as gyitkcsok éllen,
ilc engedé]úeskedj.tek a k'Li.ír6i utásítá_$knak, Talu]jaiok csepet
iópéiői. Tinncgiűntelélse]. l'eg}-ve.ek s?!váíá1 3kadál_vork meg a
séért]SzáIjunk

i!iüriiest,

MlrkdsúAl Ti álttok a h.cok é]énl
.gals: l|t í)l..t elött péL"l2
it l,dlatlak .'J.1,1 oo'do?o,
Míglorok] Szabadíi§uk meg országünkat a lasiszra szörnytót|
i',Ie legyen nonvéd a német o1dálán| Ne ]égyen rr.lq]Ja. á némel
pártján!
',

Eljen a leeweres n€mzeii ie]ke]as|
Éijena lelszábadíió vörös Hadsefe€!
Étjéna lüqger]tn s,abad demok.aiikus Magyaro§zágI

KoEmunista
xsz§tP Fántóltéle§ litazeie] Ar.n, nüFl..lgyújl.:nényl rr.

1l'A Jejlrirás .ÉdmaxresJa!

Pár|,
1l4rr4^r§r,

1,

A KoBíruni§t§ Párt kibontia
MUNKÁ§oK!

az a|ls,rálláÉ záÉzrsiát

ÚJPEST NÉPE!
1!1t

NxÁsNoX!

PoLGÁRóR!

A vö.G§ hadsereg élérl€ BudapP§l halaraji. A némel.ek á kiilvárosok íátái közt megkapa§zkodYa akarják m€kí§érelni a lehaiet]ent, megállítani a íeltaltóztathatatlaa diada}más enőnyomu]ágt. A
néEetek i§ tudják, hocy hélyzetűk .eményieleá, de há megtartáni
nem i§. töúkreteini képesek á váio§t. cájuk már csak az. hoga
egy.]ién munkakeps lizenr se fogldja itt az oro§zokai, ha .em á l.k Fli.n, e hc€ sikenilhAí nekik
l\l0NKÁsoK: PoLcÁRoK!
VÁRosoToK ÉsA M qc_.tTox SORSA Á Tl KEZETEKBEN
VAN! Ha túíitekisorsotok elhurcoltátás, éhseg, nélkűlire§, pl,sztulás. HA VÁLLAIJÁToK A HÁRcoT; ÉLBT, szÁBADsÁG,
I"{UNKA vÁR RÁmK|
KoMMUNlsTA PÁRT i]JPEsTl TERüLETI BIzoTlSÁGA
^.
Az ]aLLENÁLlÁs zÁszLAJÁT ÉsH/,,RCBA Hfv
KIRoNTJA
M'N'ENKIT ! Ahkitsatok ba.ci csoportokat, }tárcsoportonkáú, iüe.
merlként, utcánként, atakít§átok meg írJPEsT vÁRQs l,ÉDoÓRSEGÉT!Kövessétek Párrs népénekdicaő p6ldáját,,vej&ek ki maqaiok közül a német banditákat é§ nyilas selaeiket. Á csEPEü
MUNKÁSOK PÉLDÁJÁ MUTATJA ÁZ ÜTAT NÁLUNK IS! TI
SE FoGToK Etn{ARADNl MÖGöTTüK
TE BEvoNür,Ó KAToNA! H&adra, qfuosodm, saiát véíe&e íog§z lóni.
T§ ÁRoKÁsó lFJú! váro§od sírjá á§od.
SENKI NE ENCEDELI&SKEDJÉN A BEVONIJLÁSI PARANCSNAK! NE HAGYJÁToK DLHI'RCOLTATNI MAGAToKÁT! rÁ_
MOGASSÁTOK A BUJDOSÓKAT! SZÖVBIKEZZmEK A KÁTONÁ]<KAL! SZER§ZZETEK FEGYVERT oTT ÉsíTGY, ÁiiocY
I

LEHET,

RENDó&dK!

NEMzEToRt K:

Ti i" itt akartok elni, áUjalok a dotgoá nép m€llé, Mind€nj<i'
méAl,á]lhaija rnée jövőjé!, aki az tlto]só, d€ t€§úlyosább Dapokbsn
a §zBba.]§ág írantjára á11 €s tánogátja áz eltenáirá§

'fu'i- T,;

senjmisúiés csak áz ánjlók sorsá, amelyet ázonban §ehol el n§n

kt-

liJ]hclnek é§ akikkel szembFn nem togun} keg.ye]meL ismerni, A
nepharag_számon loeja kémi aljas tetteiket é5 hj;ba menekülnek
trlotérjük ó-kei lll. Vdgy Sopronban é: ha oll sem, ügy Berlinben,

üJPESTIEK!
a vörös

i{]

fi
,h

íi

had§ereg napok vBÉy órak a]áll {e]szabAdhja,

_* MEGMENTENI
1_,T9"t
DE
NEKTEK KELL| Ha le]kelre.}i. a nemetek é§ á
nyit .ok hpl}.zele larüatalján ha lérlenek leszLek iedéL. la]<aó. íalát kenye. né]kü maladtok
VÁLASSZATOK| HÁRC AZ ELET ÉS A SZABADSAC ÚTJA:

EGYESüúETEK AZ EIóRENYOMULó vonos rnosrnrö]
GEL| VESSZENEK A NYlLASOK: Kl A NÉMETEKKEL!

ÚJPESTlEK: MUNKÁsoK] KAToNÁK, ASz_
SZoNYoK: EtóRE A SzABAD UJPEsTÉRr!É;JENEK A VÉDÓÓRSÉGrK ! ÉLJEN A DEMOKRA1'l KUS MAGYARoRSZÁG |ÉLJEN A FELSzABAtJ l1,o voBöS
HADsrBEc!

li

A Kommunista Páfi újpesii íerűleti
Bizoit§ága

l]
*i

MszMP FárttÖ{énett rn'rézÉte,ÁrcIr. RÖp]!átgy,ljteény | 1íí.1!sa!*t/tr!_1,

$

5,

{t

A FEcivqR NÉLraüLl BLLENÁL',Á§
34,

fi

ií

csepel slaboiál
1944"

noEmbeí 11. Budípesí-

fr,

(_) A sürgősen elréiat€li. kiürít6t iermészeiszerűen úgyszólván ie]jes mó.rékb€n szabo!á]ják,
,,, A mag}d. h^,v-dséq |ég-JaoL B a 1ttb lL .ol"-," ar(le8
dönl i JeL nla,.8!
T"s)-r l,]dlmll,Jl x-przo plnc.lli
róDoanLo granalból, anelV hoi, fu5é€jnk 'qÁ-mólydbb eIhJl1,o
'e$lAl" a T J4 e-.k{-] ,.eíoen n-poól- ful lo\", - 5n dd|lboL
,-r||rli
8y;ji.n.k \o1-1l még'F.;ó Jo'.d,,aIu i.li,\ed*
l!lmó_
]és napi 1000 dalab.a ehelhelő

I

lj2

íi

J,lIasIet.
1. Kihallgalandó:

vit* Makay

Zsigmond tüzérededes a gyá!

honvede]]enóPő ki.cndelLségének,eetóje_ kiha]lgatandó továbbá
,liZ"do. a hddlü,.emi paraac.nok,á8t,'1,
, _-" ! e S-a
"
2, vitéz Elek$ vezérónag}', Korbuly JáDos e Iiorbuly l,ászló
,d,,/i11,1 á,., t,1, hdlal )ál'evblldJdo\,
3. Mákay e!,edes statádális jogkőrlel lelhaialmaza§dó a kiürítés végrehajtá§ára, vaiaaint a p;incéllobbanió glánát gyártásánalr

Dr, Sándor ii{szló

,

sk,

lariá]éLos huszá.ióhadnagy

csepeii a]os?tály parancsnók.
V],
2, IIl- enelet 3^]rker-kóz

rerúrerek kormánybrzlo§tBk

iiaiar:

35,

M kií. redd6r5ég budap€sti

lókspitiÁnyság

o§zt,dyának jelenióse

Politikai !óndé§zeti

1911, noD?mbe| 27. Bú,ldDest.

.{l]E!rlitká! arr!

( ) Kr§tarc§a köz§€
á]abbiákal ]elenlcm.
Kisrárca

€§

környékén tö.iént háugu}at íicye}e§ról az

é kömyekel a közs€beli

lalosság sánca§á6i Dunká-

latokat v€ez. Munkásokat a ki'zs€i eröljáíoság je}ölt ki akik c§ak
Vonákodva iMek eleget á felhjvá§Dát,
" ahol lehet, kivoniáe magutai a §in.olási munkátr alót. M€ré}tez:iti
az elöliálir6ág bely,zetéi
az a köíülmény is, hogy a rendó.§€ erkó]tőzött Ki§tarc§áíót é§ €y
csak a nyirá§ pfut helyi szervezetének 6 főból álló k*hata]r,ra v€'
a közbizto.§ági szo}gá]stoL A párasztokat a közs€itázihoz
rendelik
ko€§ival, hogy a szoíBád köz§€ben
levő malombót lisztet hozzárak
á lako§ság részére. Leszedik lovai}!ól a patkót, b€fogBak a l€gloszszabb kociba és akko! a]Ta hivatkoziak, b€y koesiiük nem bíria
ki azt a.z utat, lovu}on nin6 patkó minó€íEe,keEé€L, hogy kivoB_
ják magukai a kózös mnntábór. Á kóBée kiú!íté§é.ől§zóló rerdelet
63

nrár hároil"lzoí jel"ni De4, bá. kéi $cl.Dcn vi§szavo.iák. de
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É]j€ú sz{]s§i!
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1945, naúembef 25. Rli*o+ulota
1-

A Kfi§§c-fé]e

bó!c_\,áIban:

.{ had§ere8 .észérenl€€Tendeit bórálulrai, csak vútárótrin
].ágy c€Yáttalán n.m szálütották ]c. Az Érie)mi§€j Ko.márl,
biáos rende]eteill: nenr iá..!.rltti]< be, ZsicóDak
.glt_
é addig ra.iotrák óket vis§Za,-i.;u,;t;
aned,]ig isat
::tt
:ü<liryzlak
lehei. 1944, d$.mbe} bóbe!: pa.anc.oí kaptak, bogy a
erlJbln
lévö cca, ]2 lacon ból1 száilílsák e] Dlrnáílúj.a,A ;llri..si
add€ ha]asáóttájr. mig nerr ieheteit nár e]sál]ítani, így a bóI,
lnyae llLha.Ádl, Parn,,.+ol lcplak a ;.pck me5béri,*i:r". o
ies.cre]! géo.(57ei PL.,zeIlf:,l.", A rép,kro, .§". ré,7,k" "
sie.p]lék. azol-L é:dusü:, _g}, \oc- . í.].zrb.iuta u
l;pekpl dzon^-l nl.€ |jldIa| :r,c.l,.l, A ,r,,1I E|,("L .,"r\. ],,:j
volna á Du.ul.Lil"5 !L,ni, ,h, íem n.jlt ,l -|.] ,,,n
2, vácó János spoit á
19,14..okióber 15-eb'áárugyára]
3 üyilN.jk halai.lrátvóic]e ulán rneglaaldlak á ..an.;..an rL-a,, ,\ p1l ,.c,o. §!í i u:^:.so.,,
nogf m,ndeíi, BUdJI l ,á'|,!s,naA, , ff, tI l., l,t,,,,,,|,, Nóm Do.
§álonak ,end, t*,6rc a s/el .ól}-3L(ol I, n.1 .,to pjlkocs
J"
" hal.
é a hoza szuksF€p. i:7r'f.n},J;.nL, n r])-,
,",;.
#xJ volhq . ni,:-,o\ ,.r,JF|N"/és,l"
",,i.,bo,,,,,Jr,o\,
TeU:l
j,,l,
l€yellFn 8eprt sAm bónilot|-\ meg üzL"írdFlrl.c,
^;o
nr;ike1 l9.{, e! kozPp;r N< -,l, l,/ .cbd nid, .k .-:-D;..l,j .1,.|
"*,
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e]len erélyesen tiltakóztak. Tittakozásuk €redDenyle i§ vezetett,'1944, defembff 10-ig Az üzem Dunántúira he]y€záét is
6üerü]1 meg€ksdályozniok. 1944, d.cebber 6_12-ig ;P, miniDap. néme€k je]entek meg aa iiz€m lérüIetéD, de ;gJár resz*
relésér azzal ura§íioLlik üsza. hogy a lónökök nem;dbk etTe
uta§itásl. December l2-én qy néE€l órnagy revolverrcl a kemeg GestapÓ9sl s a8}oDlövessel Ienyegetve pro:9|*,,,9.f"t
bárta k]kénys7eliieni ázt, hogy a gepeket szere]jék le é6 az
anyagokat száltrt§ák Du§ántúlTa. E}tnek a ké§letteté§nek az lett
az fr€dménye, hoe.y a gépek e§ anyaEoknak cya} Gekélv háDyada ksült ar a DuEánlúlra, A gépek azóba már vi§szaierül. tek ái&álDazottaikkál egyiitt, (_)

-

.
s

olva§h3tstl€n álű.á6 qk,
pol§árnrester. .

é, lróaéd fuéyéÁret rcvéli{la, Pegi m. !]tsÁEt leloka rsü^*r/
31.

.

i

t
l

A

csep€lt

munká§ok mcgYGdü

a gyárat

A hémetbér€nc nyilas banda a 8}.ár,,bénttási'.,tlrveh€k keetében í,e]
.akarla robbAnlani a turtnDár, aá a tuóinát, m€]y rna
üzembóel}"ezv€
a gylil árámetüÉsát szol8álja. Morvai Jánd trsy
éfezte, ho€y neü §zabad tétten nezDie e"f u *u"e"yreia. s,§_
VezL€ az ellenáUá§!, csoporlo! hobtt ]étre. mely a r,"á.l"i
dGtá, IBssú 9aboú2§munkájuknak meg i§ volt az eredóéqye,-a
"r""g_
nyila§oknak §em maBdt idejiik á robbantásra, {..)
(A nyiláek €aéri letjrtjztattik Moryait €§ slilyBan bániatÍtt.z_
Ék,úgyhogy €zt a fels?abaduus uaán rnár nem t§dts kihevemi,)
(_) Á mun}á§ok Pád.iját adrak szeíei€fiknek § az igaá mun_
kÁ§§zolidárilásnak, 1500 Pengöt §drak ai§srf Morvai Jéno§ operációjáfa, s amikor werátöúl€§zté§r€
volt §Züt§€, hatan
önkén!,..

'erentllzt€k
s€sílr tj. Egy volt a §zómla]an 6ldolrt közü,
EunLáság ngn íelejti el,

, Nem lehélett rajta
akiknek eDneká a

s4bad9ág, r!r5, lrÁrc. r],
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A FÜGGEILEN DEMOKRÁTIKÜS MAGYÁEOE§ZÁG§BT
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A Mag,yat Ble!Állási MozgElom úip€§ü í€íületi Bizott§ágánat levele
Flitrt Aútal sázadGhoz, a Net'@*őiség p.,"o"s"Ótsno"
1944, decenber 31. Úipest.

Na8ysligo.s

A

Flint Antal úrnak, a Nemzetörség párane§nokánák.
úipest.

Vdrös hadsereg diadá]Das eldrenyomulása,'amely elále városunk haiárát arra indít bennün}et, bogy az iltolsó órában a magya! bec§ület, nepiir&
váIamiat Újp€sJ vátosának és népé_
n€k élet€ megnénté§e érdekébensoláDkkai önt íetka€§sük.
'óvője
tj?

Mi á M€yár Ellenálási Mo€alom úip€§ti T€rületi Bizott§áea
e megalakult debreceni neílzeti má8yá, kolmány l€§delkezBe és
v€zetése m€tlett harcot folytatuDk a magyer ne! és n€nrret el€mi

iogáit figy€lémbe sern vevó §&net had§e.ee é§ a hazaáruló nyila§_
ker€6ztes Szli]a§ bdbkormánys el]en
E §zabadsághüc kapc§án együttműködésre hívjuk fet ön1 vaIaminl a páIanc§nok§iga álá tallozó hazaíias éu€6ú nerE4órökel.
Fel§zólitjuk ödöket, hogy a bazaárulók minden rendelkezésétszabotá:tják. Áz r§azottatá§ok kápcsán ne vegyék é§zfe a bu]:do§ókat,
§zük§eg eseén s?ökte§sá. meE 6ket,
A nyi}askere§zte§ek eltei íoMatott harcunk kapcÁán tánúsítsáDak serrú€€§§€et.
önt tisáelt százados úr ligy i§mériük, mirt bec§üetes, igaz
magyal emb€.t, ÉPpen ezélt az Ónnel Yaló eeyiitlmrlkirde§Ie e teÉíagyottb gilyt }relr"€,ziin]! Mi, á&ik á.]]áiritó détv€§zéryek lóá vtrju}
harcutrkat, a legnagyo}rb ór,atcsságot keü tanú§ítgnünk. K§jiü önt,
amennyiben Az együttműködé§f€
té§z, taká§inak atjlákán l€ttúnő
heryeD ethe]y€zvé e8y íehel ruhádarab ]e€,yen hétí6akedden é5
§zerdán. M€€bizottunlr,
aki lel foe.ja Öni ke.e§ni, ie]szóként ,,Debrecénból iöi:.em"-ét foaja ha§alihi. Meebüottu.k tájékoztátDi
íogja Önt cétjáinkn51 & az eayiittmúkődés reszleteit mécárgyalják.*
A2 idő §űrgeió€n átlitja eléhk í€ladatainkat, aze.t. vá]á§ztjuk
e szok§tlalr módot. Eigye]neutetésiil közöljiik, hogy ameMyiben
mecbízöttunkat kiszokárbtja a hit]eri.sta hóh4toknák, Ön irs csa]ádia felelős§e€Ie volatik, E feletós§églevodá§ elől nincs menekv$.
I€het, hogy holnap itt, vagy holnaPuéD Berlinbetr áu a bl:nö§ s
§zabed maEyar nép ítélete€]á
Ugyanak}or a leánk ruházott jogok!á loévs kjjele{tjük, hogy
úg9 ön, mint minden olyan ernber, aki e szaiadságIialcÜn ;eldi
tán, vselmii,} alatt á e§ a győzelEünk után a mas,ar, iletőleg
Ujp$i Eir§adalínánát m€t}ecsütr 6 *reletL tágjai l€sznek.

Á
MsznP pá.lt6déett

(i]i

Hazáíiás ti§ztelettel:
Magya} Elléfui,Lási Mozgs]om újpesti

Teriileti Bizott§ága.

ID!éZée,Arcb- A. \m,

'/19a{/?a.

tó

A iad§cl€g

nép}t€z

hú tisztjei lámogatj§k a íég}'v€íes etlenáüóidt

KóvácÉ §indor hadirokkant hadrragy maelóü lákos az atisp.inhoz
int*ett pana§zMdványában be§zámot eue§állá§i t€vékeít$s€é!ől,

ruij s 5. BudaPesr
BudápÉtle ke[§tt ernieíá,llto.n,

1945,

(-)

a

nyitasok á ándó űdöze.

sénékvoltam kitéve, míg nem m. év novembeÉt}en a nyi]asházban,

hádirokkaD! léíerir€ lélhollra nem verlek.
Beálligm a ki'aismert cidófalvy-fae x I/r. e[eniüási.,§i§ka'!'
di.-bá, melynek gh. í6nök€ lettelr\ mlnt ityen eró§en támogattam a
v&ö§ Had§€reg áltál is eltsmert rijpe§ti paltizánmozgalmat ruhávalés élelemmel,
Mint a fenti zrj, ügyeleté§ tiszrie m, év decembeí 2,1-én éíiel,
sokszáz antifasisztá éIetétmentetten meg a nyila§ok legyilkolása
elól,

A .yilasok Gidór§]vy íőhadEey és Szüts zls. áj. §€&tj§zttel
együtt halá]raíté}tek é§ €§ak a leg:}agyobb véletlen folytán Inenekűltii]* m€,

(-)

kNá§

sárrddf §k

Alulírort igá"olom. bogy Kovács Sándo. hadnagcyal, mint az újpNii pardzánNporl tá8iia összeköiteáben a]ltam, illetve á csopórj,
é1€lmi§z€r

szijkséÉletétfentnevez€ttól

vételeztem Je1, két-háro!§ al_

katomdal Újpe§i, 1945. máiu§ hó 4. Morocz Győző sk. A Magyar
Kornmunista Pá}t nevében igazolom, hoey Moroc Gyóző eh,társ
a,: újpesti pártizíncÁop{iíí tágjÉ vo}t. Irjpest, 1945. máiu§ 4. Fötde§

titkár sk. (Kommu.i§ta Párt kórbéty€zőie.)
Ped as Nó3Tá4 ú€Éyé Áüami

ú. ótilpÁút

1aí9.5.

pqE; hty. lrtto*;

40.

Á

szoYj€t Táiékoztató§i rToda jel.nlé§e a c§§p€li
legyvere§ etbnállá§áról

Bünkái.ol.

(-) A Macyar hazsliak ptnce}bén és pádl,ísokon reir6znek e3
x németek
io"ix a' utcán járó hitl€!í§tákÉi. D€e€rnb€rk,Ít

or*";}

löbbszfu megkísereltek Budapest gyá!! keriileténe&. caep€}nek kiürít6ét A lakoság határczot'ian m€tágadta szülőhetye elhagyá§át,

f;!

nénetek e§ a nyila§ok meepróbátták efószákkal kiűzni a takosó
ka! a hazakból, de íPgy\ eres elleMllásrts ialállak, sok nLnkásnál
rPvo]Ver s puska volL e]rejt\e A munkdsok, miulan
É:ry""L:|l,
kezbflették a íegyverekel, je]enlós kárL okozíal,- a némel;knek
é.
a nyilasoknak.
!€l§z&bad!tá§.tq4.
*eple)r]
0fulrr. Bp. t§5i, 139.1_
:a.

41.

Á ,Jö!ö§

Búgád'' akciója Pc§tlőrincen

Kós J, G€2a ü9szaemJé}.ze§e,
'15._
1944,
6 20_€ }özdtt Fűfedi Lá§zló, Kovác§ Mihá]y,
_,,
_no\,.
Dá.ln9.ki.Nacy Ferenc. Xos Áryád. NJe§le Kálmán. varga Emo á
méc iöbb eJ\,i.ár\§sl. ánjbl€& iú}nyomó É§€ jüesEtjtásbdn elt, \€gY

nem,teli eleget a nytlA komány betuvást pala;csánBk. megalaki
ioiiuk a .,Vörös BrigEd' lp§ryelB paniza- L,oponot,
A csopon tág-jainak lúLlnJomó rés7e iagja vo]l az jl]€ális kom_

á vociáldemo}.ald párl.nak. iLIclVc szakszerlPzetnek, Tu_
oomasom §z4lnt a komnunisb pánLaL a kapcsúlalol _ B csoporl,
hoz novembel ulolsó napjaibsn c§allskozolL Ronai Fqen( ervtaía,l8rlotla Brau Eván|" kereszlül. áki akko!iba.) 5, otB (ol§z&go§ ll]uságl Bizol!9ág) itjÜsági,katonai vonalaI
muni§la

irányíjotté
szüks€ü nk_ woll
..l€ális' hzelv e. aoely megktlnnyírette
_e§
d":*_:}_
]röm}*nánulmány utn rgv i.a.ru_r,.,
,."k
€feIe]6
hogy a,xlv/2 _M€
KlsKA
(Ki§egilö Karhglalom) szazaa megreret terveinknek, anná] is inkább. mivel bebi7onyosodo{I Várgh-a
KdlolJ
szradparancsnok helyetlesrdl, ]logy megbízhaló a,lao e.dlui,
Yargna Áaror)mák mA8vo]t }ü]ön a kápBo]ala a fegYveBl e]Iéna]lasr mózgarommAi,
elején
miután beléptem a xlv/2, KlsKA
. 1944, decémber
századba
megterantetteín- az d€§zekiiiléte;t a
l'" ;;;;;;
k&öIt Á -vörd{l Brjgad lágjai el lettek láLva á" utcdn
"""p""iVa]o mozgást
M"rébázono"§áci es egf,éb igá70]Vanyokká),
,
l]. Yoros tjngád
tAg.jdjna-k
.Komoly
'egaü7áIá"a méllen a KJSKA szá2sd
s€ilsegFt nynjt 4 a csopoít
lagjáinak íelfe€r,vezésébén
elehe7AÁében. a GESTAPó e§ á magyar rasiszta reoáót
szervek
,,19l
és Iörd,öil
szernelyek bújtátásában, Többek kö,ölI jll
*do_z:l!
.e]tozotl, ]llalor l'ámás p]nárs js,
,

:lnLs, ,F5n iJl,J

n,-,,,,,,L

nUo

A vörós B.igád .élkitrzá.i közó iall(lr)lt kisclrb nlére'tíileg!,
vclls nyitas- és néf.ete]]en6 aliciok.n klvil a ]eghálclsairb ,-!.l1húbb k|skásokká]. valaninr nras. r Pá.t áliel n,ányit.tl. J.glvcles

cjopol,iokka1 KISKÁ-§zázacolrkai egyiillesen ijsszpo!lc§itolt ié_hrdás indíiása a íu§iszia haceió háréban.
iz_.n .é]i<itú7ésekhe!vllósiiásáho7 f,,eg kelletl teremieni afe]
tételekei, ! ieltéte]ek iegloDi,lsabbja közé l ,Lnzrd a legyve! ili ]ii
szer megfeleló. ]nen n } i§égbéh való birl.§ilasj Eiliek érd?kéb€: dt

c.mbel hsl,ában megfe].1ó hi./atalos,,NYll:pa.aic.sa]" kimen1]]nk
Halápi Ja.ósse] loii nrunkahe!,," .k.e. a P.sls:lentlőtirl.| Reyiő
gépgadíbd.L sz.)1cálati hel"vlót 1á!o]]cvó k.f.smázó n]-i]a§ glilirrség hátralia§-o1i irsszes ieÉ:lvefeit Toucnl]er A]adlil e!éiz§égúgi
szolgáletós segítségévelellrlztuk. s 1ú]n],onó Észó!c] n \i]lijj ]]ljgád tágjaii fegyve.eztük íe] (,r db. kat3bé)y. egy db, sroYj.:; ntil]
tájit alltontata lruská) ínrel]etl műkódijlt !g_í ]1isze!szfl2i' cíltx]li
js. amely .L kózel!, !jl]aúossa] e]é|helljLl' í|onllll küiöni:l,] ).óiOIt
komoly me]rn]'iségú ]ijs7e.! bi2iosjtolt. Íg! pi,ldáu] rcn.],.ze.es Ló.
szelszá]liró !.lt KDVáC§ Mihály kccskeméti tűzoltó. akj ak'§orjbat
audsDestcn ilrlózkódoli 1- )
lfudvjri,

r<üz1,

.12,

M. kir. reudiirsóg budBPesti íókapiil-tllysáAának polilikai |ende.zeli
ósztály. jel*nté.e vásúirobbáDíó pariizánokról
1911,

nowlrLbl) i]l, tslddplsl
Á]lr,mri|klj.

Ul'

(

) Á nyon]ozás eddigi 3da!r!i é§ lleg:rl]ápitásai szelint e8], s&
.soDolí nliködjk Nag!,Budap.:t lelüle|én. §Z!.§opol! mesbizollai úlján mcgbizhátó liataL kon1anLnlsl-áknr szerYecit bc és
képzelt ki lt sfuek mi]glongá]itsához sziikségcs robbnlótij]teLek s2ák,
sze.ű elhelyezése.c. A robbahlá§h.z egY.nké.ii 200 Eranll.s lob,
banóiest-.k hlsznáiatósak. mc]yek.,| pálo§ilal ctomag lormájábaí
hé]yeznck .,], (A lobban(iiesrek jelzcse ninden _^g,\,es $etben 28. !,
V Fp, o 2. H 680 21.1 +2 ,.§ulhiln" :]7t!]líLí!án'' 4a.) A .obbanó
lölleiek idiiziiett srúi!óyiri niikijdnek. Az idózil.tt gyújro kiilsőleg
.eruzála há§óDlit..g,v 6óból a}l, nely leler(szb.. vascső i5 íe].
taszben rézlsóbi'l lálr. !nn.k be]§.jében .gy ütó§Zela tugóval van
borá7-!

! A i,,vjri

.tLFn]r. .ak..
;l

I
lj

A]helyezve

A

rezcsóben e8y

sawal le]JleLl ámpuua vAn, Az ülósze-

get e8y,íugó se€íBégével megfeszilik, a rugót pedig egy igen
vekony

dróttál íeszes á]apotban táfrják. A rglcsóré kiJejlelt nyorni§ íolyián
elbetyezeit sa!.val teütet1 ampulla ito.i},
u áu*
: ]éz::gben
lolyadék
" "" anyag_
azuiáD a vékony aceldrólot el,émczti. Á .obbanó
ban elhelvézett g.yutác§ a §újtószeg ülé§ére robbáD.
(_) E]rifordulü á2 az esei. ho§ a MÁv, pa]yaór lárla azl, amitor
á §,áboláz§ c§oport tA€-jai eltÉ]y{ai jg}drPzhek a pdJyate§len a !obbano anyagol, Ha meeíeleI6 löl"gyver ár]o|i.vó}na a pálya6f íendelke"é§ére, úgy abban az.\eLben árla]matlanná retrerie vot"a
azoi

k§l.

(-)

Éljenszála§i!

!

i

,

]:.

m kiL

Mszr\@ PÁrtü.té!ét &téz.ie, Alch Á.

Iv,

Hain Péter sk.

kormán),1anác§oé,

aÁg{lÁ§r,
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.I kispesii és €lzsóbeti

(-)

TáLír Ahcár

Tj

slt€uált6k

har.€ibóI

ssza€.darezé§€.

19a4 jú]iusában.

mjni \.t]snuD]kási Budape§tr.e vezényeltek, s
Budahalászíg a kibombá2oit '].iDlli utcai kalonai vasúl és hidász
szedálba keliillem, dhot kb, ? _300 kűlönböző sz3kmájú vashunkás
dolgozolt, kaionai kere1 órjzeie nl:ttt.
. Ró!'ld idó álalt be§zL,rve7teft a, ó.ses tt]gjü köziil kél honvédet, akjk segítellek abban. hosj, hetcúkénl ]rélsze! kiszókhess€m
Kisp€.sr/e, aho1 Konok !'el€nc es?le.gá]yoson kPreJziiLl fe]veit€m
a
kapcsolaioi az il]egá]is konrnunisla pártta].
A.Bé}e Pá.t }apját, )bpcéduláji is l)z i]tcaá]is szabad Nópet
qeve] 4 i tagu seltek€t s7E.vt2tunk,
. ldóközben kéziglánáiokat és r.gyvercket is csempásztün]r t}e a
]:!:rba,
.veva áz a]kálmas pi]laná].ot, amlko. aktíva; js bekapcsolódháll nK
a ledyeI-5 ,lIpn"ll-,l m"..g1lonlL_,
l9.14, oklob. l ]5 er tr n, \,^ , lrs H lrnJ-fr,,k]"lni, l , .L,ln
c] :}
]ö|,! Éz1/ d.k_'om,,{ b, el ,./.l, {jl"k*é'1} l,.."ok.c,ir
B.
ne]qFroetu .dsu(o,, bp,r-n,i-lr Bl..i,p l,- hó<] -5n| áko//u-k a
o" 1 till1l m,r je'/^,, r l] I.]*,lr ic, ,7,ro,, ,,1 ,lL
-2 ni]lL]d,,,l;\u.

J Sr,]a,i_pl,.,

12
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n€m
P€sti

süe.üi. Azorl

a napoD át sem leheteit menni Pe§tle. Az összel
do]goaijk' 6kilr1]ék Budrn volt dolBr*, es§k másn6P r€ggel szi-

gonl :eázoltatá§ közben mehettek vfusza Pestre, Budapést ijssze§
hidjain ss_koidoD á[ott, s a hídlőket páncéltöó ágÉkk§l zárták
le, Nálam volt e8y haDis igazolvány. meiytlek segil§égévet §i}eriint
átjutnom a p€§ti

otda]r,a. RöEtón

kimentgú Krspe§r.€,

ahol az €ly_

atikk l lálalk@Lam. fényképes iaazolván}o&st gedie4

Lar§akló].

ii§sze, kb. Zo_db-oL Aztán visszamentem Budára, ahonnan €zen

i8a7rlványok seg{ts€éwel még 20 e\4ár§át tudtam átvirmi á p€sti 01_
dal.a, Á többiek szét§zé}e_dtek, vaAay pediP vi§szame.te]r á táborbá.
ÉnMüI]ef sándo. Danuvia-gyári múveetö. Pe§ter.§úber, Be§_
senyei u.8.t sz, alatti laká§ára mentém. s a tniz pádlásán tak{am egy
Ke§őbb ug,anc§Ak Mtilto Sá.do! fogadta be Köves Ántal elv_
iársat, ahi 8}ko. §zökött meg alakúatán5l, €y gépkoc§iz5 osztagló].

Mül1er el.r.társ csáládi báza udva.án vott egy gyűnű§ kltt. Kir
s \4uleí elvlárs s€il§€evel a gvÚ_cG kútbgn €y b!rnke.t késáiettünk, m€gPédig úgy, hogy a víz §zírté feleti:, az el§ó
gyúIúben €y ajtót vágitunk é§ €gy 2.5 x 4'm, odúN vájtunk a föId
ará, A kive6ett darabot szépen beiü€§ztettiit
é§ beio}lnal ki€ésárettiik a hézaeokat, Padlóját ]ebetono"tuk, s még a vüanyt j§ b+.
vezettem a fö}d alatt. Kí\,ütről nem !átszott selftri. A reitekne}yet
kibéleltii}, szekr€Eyek€t
vágtunk az oldalába, ahol az élelmtszeft
táltoltuk Temé§zétesén-az, Esza}ai ór{kbsn v€€elük
ezeket a
munkákat. Á kitemelt löldet A ke.tbe. §zéttéregettiik és rá}rodtuk az avar1, hogy a íri§s íöldet lle vegyék eszre,
Konok el!,társ hozb részúnk.e. a2 utasít]ást, hogy az a f€ladaiun]r, hóey a lakmságot P€§t€rz§ébetén e€ Kispe§tén lebe§zájii& ariól h€€y n},ugat*a !16njed<. El,bgi na€y s€cltééünkr€,Yolt Müller
Sándomá T,jzoltónlbában mentem át Ki.p€§tre, Eagy í&ete bajus7t növsaeúlem, es feLrsmerhelFIlenné téve magaEat iártsm a
kispe§ri házakat és végeziémíe}adaiomat, sik§iilt is.elémi,-}rogy
Kispe§t es Psterr*bet 1akos§€a majdDem Bzáz§zázalékig bévárta a

-

Ves e]v,rlj§

lel§zabadíró csapar.kar,
Á §zon§zed bázban, a Be6selyei u. 821berr lakott Fa.kas Fere.c

Holíer-gyári ti§ávj.seló aki akkor a katouai nyilvániarióban mú-ködött Az ő §eeítsfuével sikelijii íényképe§/haditizemi ieázolviDyt
§z€reni, úgy a sajái fé§zünkre, mint €g€§z c§omó itlecalitá§bart levó
kisp€§ti elltáTs Te§zó.e. Fényképpe1 elátott, de név nélkaili igeolványok vo]tak ezek, lepecsételve a katoEai paranc§ttok§* qeeséijévél.Ez vólt akkol a i€iobb igazoIvány, melt a fiolfel-tráktoígyár

;z

utolsö

pé.ig ilok@oLt,

]-3

!'ehéilenül meg kell .;n]ilenem Fa.k!s !.e.rnc eivtáls érdenreii,
aki sóhá \onmunBtá, d,] na]g s2erveett nrunk.'ls serü vD]l és mégis
. l nénei€k ú,ánli g},úid]eibó] _., sajit t,it,ét kocká2talva jutiatol!

Énnagam Bqs Péier Ho{lel-€Yali túZ
oltó néven szeleF],ten! és 1úzoltó.uhában i§ jártánr, gjt b€mentem
saját üzemen]be B9daPstle, a Kij.ting_g_Ápgyá.ba é§ le]velter a
,
.J ad. ,d.l,
"]ldoM"d ,"lo \"L,J ".
A ].lkásá]. fe]ajánló Müllel sá!do..tvtárs. .]ki az L,gyik ]egko_
hadiiizemben do]gozo|t, szintén életc ko.kázlalásával lei
'íolyabb
tegerett bennünkei hárában, Mül]ét Sándo.ré pedrg rcnds2ere§en
ho22á .tz igazólványokhoz

meleB éteue,] ]átott e] bennünkel

A

kjspesti elviársák kózút Nag]. András. Jelilek -§ülöpné,

a

Beck-család ]áttak e] bennúnk€L é]elnti§zerrel, Az,:te]misze.i Be.k
El]n hczta el a Mültef-.saladhoz,
Beck El]ánek, hi.i.égi jó konmunistán.tk hellmuialtuk eEí

i,
l]

ii
],

il

\7,l d ,ój AkIr|yunkd.
,,ndrj, E/
_ln..,l,,
" kU _v luJ(b,
]eii a v€sztüük. Beck Ella oithon a csatác]á'Bar,3melv §7intén kom-

mUri.a c"-|,d ,o], PlbF/ ;,. J/, ,,í, mj,:, .o, t. ny,"

kd_

?ótt vag},unk e]rejtve. Ezt végighél]Batr3 egyik öccse, Beck Lólin..
aki nem volt egész norrnális é§ ! ]<isp6ti ipafoj|anu]ó i§kolában
lévő légóiúzoltó ófhelve! eldicsekedel1 lrlsainak azzal. hogy 6 1u6
pariizánokat PesieÉsébeten$ ildja, hógi, h]]yen kóIii]mén:,,ek kö
zött vannak azok elrcjtózv,"
A iúzo]iók közijlt oll volt cgy kispesti n)-llás. Pe]ó Jó2se1. aki
értsitetléa pesrelzsébeti n!ilas páfiszoteálatosokal as 1941 de(en!
bel l2_én n},01cadDagáva]. Ééppiszlo]lya]és p!szl.]_Yokka] relle-Pr._

\-,,l,_/\r míq,a, J ,L o^, ,l.\-,

aé , nr

U ,

,I LL", F]r-.

Kóve§ Anlá]]al eg}dll éPpen fenn ,oltu.k egy p;tr pelcle a
6 hég a leglTeleink som Y.l1ák nálünk, Piszlo]vokar ér
g.ppi'lw.!oksL.l!1kn7óH/v''v'ko'd7l"''
totlak benn]inkei addig, mig a házat ie]je§en ki nem rabolták. A
kútbó] felhozták l€yveíá]]omáhyllnkat, ega, ko§á| kézjpránátor.
: db D. lo,l ". ;y.l,,9.-! ."€\!"_, -.é_kl,,,l
n"r\ L,-o
H,Íf,._$dll káloJ"; palJn" nok.;g bely.8,,]á1€"e,
l ,,lI- l, }.m;."
igazoli,ányt, inelyeken a fényképek már rajtuk vóltak, .1. a nevék
hég nem, !z e]vtálsáknak kellett v,;da láírrL]. akjknek éi szoktuk
kúrbó]

Á ké?.i$ánátokar egy.szl l{onok elvtá.§iól kúpiuk. más.ószl
Fedig Gázdag Pefenc p€ster2sébeti péktől,.ki óttho| vo]i szaba{tságon és á\ii .ábeszólitink arrá, hogj_- ne nicnjen vjss,la á í.on].fj].
n\-bL l-.,,.:n].,,A,;

:]

l^e,, - \-. j,

.,1,1.1,

A, utca ;najdnem nsszes ]ákój ludtak §rlól, hogy mi oit vagyunk B íLindentó]e Dródon iámo€atták bPnnünkct, pl- Piniye Já_
nos.ó, aki á]]Á.dóan jeiez:e, nljkol jói.i a razzia. id Prie§Zol Józse{!ró B.tln.r elVtáls, Gazdag ire]eiicné, Míhá]yi !-e.encné, id,
\:/í!n.j' Józsefné, az onodi család,
Meg kell .)nljte!en! a2| isj hogy a szonszódos házban, ahol B
oiá. em]jleli Farkas Fe|enc Ho]Íer-g}.ári tiszwlselő ]akott, volt, egy
pince. ánlelybe csnPóljión keleszlül egrl kamrábó] jehetett lemenni,
A krhn,3 kijzletlenüt a há2 dldálán§k volt épitve, EbbóI a pin.éból
ás].unk eg] hülalmas nagy bunkéft az épület a)á, A bunke.ban,
ttlnelr,ben lnég
is kBzit€tiünh homokp,dokbói, egy n€y
tdgú, l déporrálás
'ekhcl),ct
e]ó] megsákótt, ü]dözöt. §aládot helyütúnk el,
akike! !'a.ka§ l'erenc lendsze.ese élelm4zert, EgYjk este Konok
Fel,eM. eg_r, kóiÁ.Zelesen náLá]$íieLt katonA§zökevónyi h@*ít b*
?ádk, irl js a ház alaí] 1evó bunkelba r3jt€tiiik, Mindnyájan a?§€g_
b!:n vész-e]Lékát a nyi]a§ l€mum]m§t, A szökevény, Horánvi eh,t í!§,
kaziyűká§zitő vo]l.,
Miu!á. a iakáSl kifosz]-oiták a nj-i}asok, be akartak vinni
mindnyáju)lkat á peslevsóbeii nyilas kózD.ntba Köve§ eh,társ úiközben \L ],udia nlagát szabadíi.éni a kóle}ékbó] es egy arra haladó
villamosla jelug.o].t. El.e az ös§Ze, nyilas 3 vi]lamós üián fuioit,
J tr7 elviársnijk jgy rnég i.udt!!r szökni, A nyila$k a.yilt lrtcán lö_
völdöziek a vitlamos Lttán A villamos mcgállott, Köves elviá.s ]eugrotl { vi]]áEt..NiróI, egy éppen a!|á hÁ]adó keEkpáNt brókött a
keÉkpáljá.ól A§ ái.\7ököt| Krspeslle Konok e\l:irs búvóheiyér., Én
közb.| plóbnlkozun ía].r6elyik házba bszőkni á o].i e!.ejtó?ni,
de r xag) ]ór.i]ldózések nr]alt D]inden ház kapujár bezárl.ák, Mivei
a nrrla,loll laiták. h.$.'- Köve\i, n3r n.]n iudják élfogni. visszasza_
ladták ónhozzán és a puskaageyal ]eüiötiek Ájultan .ipeltek be a
,nar neli D.ssze ]evó nyi]tB közponrba ott egy vÖdÖ. vízze] fet]o_
csoltak és dé]uiád 4 órától éjjel eÉi, óráig valhttak, N€yen_öten
veúek eg],szef.., Kúzben beholták larkas lrelencei és ,szembsitelték ve]en }'I.gkélde7lé!1ijlem, ho8_Y ismclem_c? Pcrsz_". én röctón
lJLmondilnl hog!, sohdson] 1áltah Falkás is idegenr,.] nazeit úm s
|egadlá. hog}, látoti volna valaha. orre Farkasi szabadon bocsátotKÁóbb ek]ái]ilolták Mülter Sándol eh-táfsat is. aki esie gya

6 az ott óriá]ló nyjtasok rögtön ei,
logiák, uüli.l elvlaíl kihallglttésako. megjnt megkéldezték tólem,
hogy isme.em e l4ülle! elltársat? Mondi-am, ho8y én ismerem, d€ ó
lem iudra, \ogy ot]. vagyok & házba!. m\,e] a íe]É§égebujtatott el
.l,qcm ós Dlih.f 7j hazájöit a munkáb.ri, ní néfu láiha&Jtt bennün_
núttaDu] nr.nt haza a laká\ára

l5

+-:------.."__a

ket, §íü er elviár§ ázonban rögtóA b€vá1lotte, hogy tudott arról.
\ogy oL. vá8}unk, En,e levilrék cgy pinLébm ]úvó 7árknba éÁ oda
becsukták, F]lőzől€ behozLák 9 eve§ kj§fiát, ati azonban tagadta,
hogy j§meme e.gerí. A nyilasok csokoiádéval kínálrák é§ még sem

l,

I
I

]

,:

Miilier §ándol vaiatá§á unán mgyon dűhbe jöttek á nyilAsok.
a8iért nem vauottam serimit a iőszelek ercdetéről, a hami§ ie§zo]_
,ányokúI, sem Pédie kapc§o}aiaimról, (Miítdjobbá, ütirttek-Vert€}.
,q,ddic ütötték a fejemei, amíg a dereks!íj keité nem szakldt.)
É]'jel egy órakol \i i,§
a nyila§ok, Dee i§ óhezt€k. leléttek egy áckába A a71 nondtak,
'áTadlák hog} íeI óra pjhenól kapok, addig gondolkozam s ha utána nern vaüók, azomal kinyírna}.
Páú perc műva, arnist szméleh€ téfiem a pincében, &z!€vettem, hogy eey l§ély helyis€ba! vaeyok e§ íelettem €y vasrács$r
bodtott ablak van, ami Morban nincs beüvegezve A zárkábm ta_
1:1L kemÁnyía hasább9l sik€Tült
akkoía l}fukal iiiesáteni, hogy
]eveive, ki .ludiam bújni lajta. lt18ben és
^bbodyomat
kratolai bő$udr€
ban, a}drot amikm a lyilas őf épperr eliordull
libújlam a nyi]ason. álveteltem magálrr A s7os§zéd h' kertleséo
é"_,Y
:t:áo_ kj sem menve, igyekeztem e}hagy§i a nyilas tanya
sákhetyét, Közben iövó]döZéseket ha otiam. Mindenki engem Ú_
dözöit, mivel na8} vadát sejtettek bennem és meg akariák tudni
hinden áron k§p.solaIdjmat,
Hideg iéli nap volt s é, a nagy ködben eliév4ztettémaz il,áü.!-t
s bekerülLem a 1émel éuá§okbs, Akkor mfu s?a.im.aa vo]! a
lTont. Egy német ó. .ábi<'abátt, hog", ,,hali.'' Én persze rögtön meg_
álltain, de a sötétség miatt sz€rehcser€
Dem iátta áz arcomat, a;i
ieijesen sötet volt a vériől. T('It német§éggei magyaráztam nekl,
hogy itt vo]tám a szon§zédban eey barátomáI, beúetan} e§ azér;
neln
jng,beú vot_
E]_áliam ha"a, !á Plhitie, a$ná is inkább, mivel
iam. visszafeié menet íefiedeztem egy h|á, udvarán egy iukoricá_
száfból_rakoLt o€lyáL Bebújlám á bog]ya kozepébe. § másnap délutAn aüonvaüg otl lö]{örrem az idol. azulád pedig e]inddla; xiÁp6t íelé,altközben taiálkóztam éÉycsepe'li muniás§al. aki Kóbáhyáj:x menl dolg.zni éjJeU m,j.z-k.", KispP§t hálá.álg e]ve.zetett,
áhonnén már behúnyt szenme1 i: hé"á találtam volrra. Ittuc§úztam
iöle 6 elmen.em ál egyik klcppsl; elvláls, \agy AndÉsIáká§áíá,
ak' szlntln katonds7okevén) vol' cssk {cleségé' talaltam ofit,on, ö
a közelben rcjtőzködöit, ott iemo§tst a véfió1 és m€ aznap éjjel
átkísétlek €y romházba. qh§l mál ott tai4tam Köv€§ eh,xr§a; es
Konok eh,tá§at i§. Kéi trétlg áPoltak, aml§ rc§dbejótt€m,
Konok ebtárs itt azt Dondla, hoÉy most vámi k€il, srlr{g Bu76

dáDst!ö l,, adnak az akciók m€ke"d6éF, Mj;den este kiádtuk

i.""L*." á! kerékpáriál & eg} megbesr]r he]yre, az lfiói
""[i'"
tiá" r."s uo.gva,l t ""taf teatesene" úent, ahol az ákciók P§m:

diiá§át elr€ndáő j€tnek keüeit volna lenni. Közben röpc&ülákat
ke§ziüetnink es s7órtunk el,
Esvik €te megjeleni nalun} ket elúr§, Az egyik fóhád^agyi,
a mású oedic hadnagji €yenrrrhában es ei akartak vinni bennünkel a Kispesi e§ Lórinc határaban tevó Teudlott-gyárba, aho'I §z+
rintük bi;nságosabb heiyeíi lenDénk. A?onban Konok ázt mold.]l
hopv nem m€Éyünk el, hsnern iti várjuk a paralcsol és ui,Áílásl
epi oár nap mLirva ifl, Bosos János €lliáE keresett íel b€úünkél,
liaLál eyeíek voli és azl az ü7eretet hozta. hogy D!a.*"i utr.", ,i.g-edesapja,
pál János *
id, BoT§üs Já*os ázt üzenü,- hogy merrjünk,
ii-"Jix . ruu,i"i siernehs-gyár óvóhelyere, abol ösgz€€rűlve,
e[ená'tlásba kezdüük a nérEet csapstok dlel!
l€W€re§
KonoL élvtá!§ azonban §ágo.úan ragaszkodótt a páTt uta§itásához. me-Iy szerint engedáy n.nkiü nyilt ak,tol kezdeni flerd szái"J,Ó."paat áIm€nlek KóbányÁrs és hsrba bocsá {oztat a néme!
íasisz!á_kkal.

Egy pár nap múlva rn€jeleniek Kóbányán á lels?abadí!í§zova ;eniink §zemb€n levó magnezit §yárban, Áz abtákon
i"t
""r'i.i"t
uttot lelröppenni a viirös zá§zlót a kÁnényre. EkLor a,
i;Áriur
nernét csapatok a hárirnk eiótt íogla}tá,k tüzáóállást, A Kóbánya é§
Ki_§D6L kázölt levó va§úti tölté§ €yik oldálan, a kispesti r&zen a
néÁer. csapatok- a má§tk oldalon pedig a szovjer csápatok íe*üdle},
A ferszab;dibk a}natűzzel haharo9n menekü'e§re kéíy"zefíiették
á nérDétfasi§áákat. Amikol a németek behúádtak Ki§p€§t vá!o\ábá_ Di kirohaniunk az utcáía e§ a szovjet elóöreöknek megmutattuk az utát. aho1 & utolsó íásisáá lüzft§zkel be tudLik k€rit€ni
és megsemmisltenj,
Tó6zde§ ládák §záIitásában is §egédk€áünk Dekik- Szoviet
k9i,onali5zrek meslán ák kezigránátjaink.t, pisáolyáinkBi e§ miuún
me€muláLtltk nÚ} a litkos nyomdánkáL is. .salrhámAr nagy baráL
sáÁa kerütünk ve]itk, FecYvoreinker el sem ,zeduék, úgy a plsltotvok, -inr a kézigránárok meÉín3mdtak biftokunkbá!,
194li januái 9-e volt, akkor szabadult íel Kispest wá,o§a a
fa§iszLa rémumlom á]ól,
E&üüm! itóá:

1á60.

t, ,7,r_,{lr,
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Pest m€gyei paTtizánok á szrovÁLiái i9icokban
Ko(/áí§ JóaEf vi§§aem]€k€zés§

{-) 1944 októberében Abaúj meÉye egyrk kls köz§€ében sállá§ott e} a zíszlóalj, Éjjel a szovjet Had§éreg 50 hal,ckocsival körü]-

{oeia az egys€etMi ekkor tizenhármán meg§zöktünk e* két héti bujdo§é§ után
Lubjetova községben telepedtunk te, áhol kereliíik a paltizánokkal
való összeköiietst. De a iábori csendóLdk é}fogtak bennübke! e§ átes
adtak a németet<nek. Még aznap este mihdbyájan m€§zöktünk
Lubjetovábn egy házban a iakóknák nyíltan elmoDdtuk, hogy a'
paí.izánokboz kívánunk menni, harcolDi ékaNnk a fasi§ztÁk e]len,
Nem ment könnya ez a dolog. E§ie 8 óIára úáI a pgfiizáuok-

hián}zásüJrró]
ná] lt!€ ett i€rDiiiFr, Jneri h§ a 1ét§7áí}€1]€,nórá§né1
&eegyőződnek, a laluban e}kapnak es ki1,€enek benbünket,
sz}apkó Zoltán ungváIi katona és Prádel ,Iózsel seeits€sel megtaláI,dk az öss7eköl!e!ésl a pMtizdnokhó7,
A Ljubováiót mint€y 4-5 km. iávo]§ágia 1evó ,,stribm" sáktünk, ahol Jegorov é§ Ka}icsenkó §"ovjet Partián alezrede§ e]\,,!irsak fogadtak testvéri s2leteitd. E]mondták, hogy a háboí!]nak m€
ninc§ v€e, nehez feladatok vnrnak azokra az emberekre, aki} ,r,á]]alták az elnyomoit népek íe]§zabadításának ügyét, El§zántan k€ll
harcolni a fNizmB elren a v€ső gJőzet€mig, A katonák nevében
Puská§ Ferenc kárpáta]jai s Prádel Józ§éf budapesti iíjúmúDkás
bizlxíiotta a !€t9írcs,tokdnat, ho€y 9l€get te§zihk kótelezottsé
Aiint<Dek, A tizenhálom kalona között volt Koodcs Jóaeí kiskunla.házai tarta]ékos kalana, C§old,ás Feíenc ,úipesti ténuleges lratór@,
BakA Niikló§ szatsszvezetó, v;kt* Gyórcy sáio$ljaújhelyi óry&
zetó, sz]apkó zoltán ul€úri lakos. A többi nevé.e mái kevesbé
eíttekszem. A partizánbknál ekt<or itt íúf kb. 150 Éagya! neynZetiségű katona Vott, akik akűvan tevékénykedtek. Külón §Zá,zadot
hoztAk létr€ a íiagyar katonákból, A századparanc§nok Baka Mik]ós lett é§ kofll.i§záTnak PTődeI Józsel pe§teizsebeti iJiú,rl'unknst ,őIa,sáóttók, akl 1938 óta rszt veti az üjúmuJ <á§-§lozgalomban. A
század patíoiáIója Fottulov szowjei hádnagy voli, A partizánegyseben vohak goviét erltáft€k, sglovákok, rengyd€t! Iiagyá!o].,
volt €y aneo} tiszt is es €y német kolrmunista is, Az egys€ kb.
400-450 fóbőI á11t. F€ladata vo]t a körülöt!únk lev6 útvonalakon
megakadályozni a német utádPótlást, hidak, vasútvonárak felrobbaniásá. á2 úivonálakon m€netelő eÉy*ek íajiaüté§szerű m€gtárnadása. A f€},veuet és f€lszerele§ naeyon hiányos volt. Fó]eg gya-

logsági íee}-verek voliak c§ak, puska. gépPiszíoly, golyógóró, vort
német€ktől zsákményolt géppuska is, azonban nem tudtuk használDi. De volt a c§ehszlovák hadseleg í€}.verzetéból több gotyG
szóó is, ahit a németek megszá[ása idején ide helyeztek el é§
mo§i €}ővették. A 1őszer is vegyes volt é6 ha egyi} puskábó} niányzott iőszel, a úásik feg}aeléből n€m lehetett ljótolni. Az élelmeuest
a kö.nyék lakcsáea biztosítottá,/a]r;,khez rehdszer€§ed bjajtJk a
Partizánok §9 a 1akosságtól is sűrón jótt€k hozzánk, hozták az úiabb
hjreket a némete} e§ Gatlósaik tevékeny§€érő1.
Több balci c§erekményben vettünk Ie§á, Eeyik napon nappal
egy egBz vonatoszlopoi íogtunk el, anonnari áe}miszer és lősier
s JiaoL böven, ÉJjFl körüÍoglunk cay ídlut és telio7tuk a l0l.
hlr§dó lászlóa]j eryil< AE,yséeánpk karonáit, aki]< szirtén Valalrik
a hal.ot a német fasi§zták etlen. E harci cselekmény szinién bőwÍtett€ a fegyveEetei és mint€y 40 embeúel többen lettün]r, Riröttünk vo]i Szabó Józ§ef karpá§zományos őrme§ter, aki kiv]álóan harcolt a német T$i§ziák ellen. Szóllósi László honvéd, Kéri Grda §tb,
Egyik napon leladatu1 kaptuk a br€znóbányai va§úti híd íelíobban-

iásái. melyet 14-en ákaÉuk V€Tehajtani, szovjet elltfusak vezeó.s€ vo]t. s így a magya! n€lrze§s€ú
partizánok mentek íelderitáTe, Ege§z jó1 sikerült minden, m€ az
óBéB lEgyar iagjai * örcg taltálékosok
e1 i§ mondották, ÚoEy
- íé]n€k a partizánoktól,
mennyir€ únják a háborút, e]egük van, de
Mi Begnyugláttuk őkei, de úgy látszik gya.ússá vát jebnréhiDk
6 nikoI újból meeje]en!únk, hogy }ef€}Tsazi.ik az &ségetJ gép_
piszto]y-, géppu§ka_ és e!ánáttűzzel íogadtak. Minden eúberünk
épségben vi,ss?aérkezett, de a németek €s a 6attós magyarok közül
röbb olyan volt, akit ott é.t.a balá1.
l94' jdnual.ában a néme! íasisz|á} eLhalározlák, bogy tel§zásolják az oit tevékenykedó pa.tizá.csoportokat. Ettót Bz időtól
kezdw nelr-ebb 1ett hei}zetünk, nem Yolt uiánpóilás, \ezÁrták az
utakat, a kóz§égekb€n a leg§zömyűbb tetor.a] végeztékki azokat
az embereket, aki} €yüttműködtek a partizánokkal, Á i}émetek
éjjel_nappal árrahdóaD iámadtak bennünklq rcbez íegwerckkel
lőtték az erdót, a hegyét, de mi hetytá[tunk. ,
Elkor mdr a Jájal lovalnkal lóztuk meg es ebbd r_l0 dekára
valói kaptunk,. tóbl, nem volt. Két társurÜ, akik n€m bírták máT
az éhe-Zési,együ nápon önkényesen lan€.tek a köxegbe élél€mért.
E]ínglak ókel, má \em Luduni r,o|Uk,
Eclik szovjet pafiEáh élvlafuuy,kal íeladat véprehaitása közbén eüogl;k a kóz"egben és mei.lab. 25 lokos hiJegb;'sááliálták v€ig a fatun. Á §zovjet elván neve Nikolaj voit, aki bátor_
jág&ot igen ismert volt az egs' egység.él.

téséVe1,A hídon maeyai
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A !émet f6iszta émadlá§ok e]tesűyozásfua €]tentámádásba
mentiir& át. Egy ilyen tiámadásnál Csordás FeÉnc német gránát
telitatálaétiál hó§i há]át.hatt. ott t§lették el s stábon. 194;. ja,
:uáaól
1945 rt}ífci!§ig éjier_Rappat kemény és sútyos larcot vi",
tunk a.fa§jszlák
e en. A kem€ny har(ban. 3nn6}'c[enére ho€y
rrem. voLt.m€{del6 §em a f€}aprze1, sFm az anyaei
ellátá6,.m€is
mbden.reszüve\ő elsánBn á]lt he]yl, A hó lelejón aludlunk 35--?H)
ro]<o§ hldcgben, }la Ludlunk ajudni, lq45 mácju<ában
sorsunk nag/on ki]árá§lslcn volt. a néme1 {asiszták mindeí re§zen 100-150
mélerrc ál]Iák lőlünk mindennét. amj(et készek vollak legyilkolni
beMünket, Ezekben az idökben i5 csodalal!a.I tekinle,rtün} Kalic§€n-!,Ó
é§ Jegorov el!,1"ifsabs, akik i§€kezlek
opümizm6l lelemlenr az embel€t köréberL A,Tíjl b6"élt€k. hogy,,ti l€§zrek
a nemzel_ legm€becsürebb lDgjai, bosy más renJszerl ke[ otthon
íelépit€a. ano] nem l€sznek olvan osztályok, akiknek erdekil-kben iiL]i a
héború'
.lvtáfsák pe]damuiarásá s nehá hdrcban magáVa]
.__,
t *.rj:l
Egadla
az i1.!eni panüánokál, Minden \záWk erdl és bi"-ak;d{i!t
jelentat á eyőzelemF, a muJrka§ok, a para5zlok
$ózelme íélé,
*'! arróI s"öi bo8y házamegyijjrk feloszljuk-a
íö]de§uak
::l9="
lold]eq a gyár á munkásoké les7, a munkásoké Íesz a haiálom, de
azért még a hábonr után tovább keli halcolnj. Me8óíletlü,<, ho8y
jeleDleg minden €rőt a lasizmus
elteni harcfa kell írrozgósítanl magun} mellÁ keu áütMi mindenkjt, áktk ke.zek
s raliáus €[en
hárcöln,

1945.,

j
i

l
1

március 23. e§ 25. Mzntr váiságoesá Vart helyzetün*, E]-je!

___
nappar támadiak

a nánet fasiszták. lófiék á h€f,"t,
24+
yá:"i::.
sikefü! kapcrolálot Lelemteni a Szovjet Hads€__
r€gei,.
-B:kkor kö7öilllk ve]unk, h.ey eivonulun}{, heliünker a
szovJel. e§ muuiút hádsdeg kat€nái

ve§ák át, \4i har(ol% vonultunt e] mj!€I § nFínelek táhadt6.k beíúünkel^ A D€ ettüi} levó
Lusy KJle l'Bzlcg uióvédei is harcbán g]]tJk az e]ónyomuló német

Ia§i§zta egysége&kel.
. _1945. málcitls 25_tól szlovákia küőnböző kóz§égeibe mentiink,
ahol 6 nep már,felrzbadult, N{,nd€niill nágy ]elkeedesse]
Iogadtak
Dennurrr(et. BreznóbánJán neviii-kel beLnák
a várro€ történetabe is,
. M9 -" i", ]i éV elmüüvál biis,két .qJék€zünt viss,;';;;
-Y" T:"h: nenr í.íejLjiik el azokál §z eeyszenj szlovák para§7L

emberekel a}.jk ha €y két ki]ós kenyérrel is, de sesitq*k
é]€lmezfu a partizánokat. (_)

].

1-

A vóttös ttÁl}§DE.EG IlADMüvELE,fEl
Á MEGYE FELszÁBADlTÁsÁÉel

}5,

Szolj.1 kator.i llrancs íinden iclszabndíiórt ilely§ég lakosságához
Etr.ndelem:
n3rn]ág lo]ytass3 köte]erséqe r,]jesiiéséi
jo]yi'§sa ievé2, uind_-n kefesk..]e]rai é; ipalvál]a]ai iijlajdonosa
jtb
maIádnak,
oiyanok
árai
t"rr,".lg"t. A; -írrrk. ólc]irrlszerek

1 Ntnrdei !olgáli

anliirei]ek vollak .. s7.r!j.i .]sápatoi! bcv,ru]á!áig A sze,zes
itálok áNsí|ása io\ábbi inlézkecésig1jl,<
ninden €szköz,ze] se.
3. A he]iii hn|irságolr és .L po]giri
or\tsj §egéjr-he]yelr és €g]éb
qirs. eji; a? tiko]:i]., kó.h;Zak. "akossag
irilurálLs köznlézncn]ek és Yá]j!1!lok Sz!bá}],szed niiködésén€lr biziositá§ár,

Az i5l_"niisz!.]ei.k mcBurtájáruk a ténpj.nokban és iúahá7ekban .]rádálr. .i!.s.
i, A la]<osság köie]el a bjliokábar. lévó fee. 'e,i, ]ős2eú, ha'lilnlapor rs lsvlr. karo.ai j.]].gú jafak:rt és a rádiókészülékekÉ:2

4.

i]s lak,,.,lhel] iség. anreLr,, néller és maeyn| ka'oenne ralálharó ra
tonai |.tóSág |u]a'{]oi]ábar vc]l áz (isszls
a]á kedi
lérd,]k,zé3e
para"csloksrig
,áti"i .,er,ui r

6 l]nrirn ilktál

",zo"jei

] _\z ulca] ki)zlck.d_Ást 5,ti]] 21 Liráig
s Éjje] köre]ézn r váloJ e]Jóiéti"§el

engc']é]y'z4nr

A

lta|ónai palanc§rLo]i

!l

46.

A szoviet

T§jókoztalá§i

Itoda jelentései á vörös
hadsüv6leteitől Pe§t mecyébén

lla&e!€g

l{

a) tg44. \oüemb"r

#

Más köt€léketnk á szolnok-Budap€st kirötti riton elíogl§tták Abony es Cegléd városát. Nem t€lj; ac]átok veril
miniegy kérerednü gyalogságoi.
";;á
i^kY"t|T
lu nérne! harckocsi! é§ rohasJoveeft |6ihink ki."e1r-i§lt.ttünk-;;.
sok prozoonvL, va-"úli ko6ii é§ raktáfi zsá.kninyollunk. hádiíclzereléssel. Ep; naoi
háTc alatt több mint 1000 némfl és m§qvár katonál
tis."'j
tünk íogl$r,
";rei"s

$
l

(-)

h|

1.

1944. december g,

,

AHad§ereg-főparanc§noknápiperánc§ából:

Iftrán hadser€o§oporl c.apalai Budapest!ól ezakkelelre
.
az
:.rto:lék
:uerúec efósen kiépitPll és mPae-ósítPlt v&e|mi voné_
laI.6 az atlorsl
telepel l20 ki]oméLere kiszélesitve, 60 kilométeT
melyy.,
lehatolFk 9z eüen§€ vede]fil berenoezésaoe, a*elve aujá.
pesrrcr szakkelelre
a Dünán. Ez7e.l egyidóben a2 arryonal c§apáIai
tsudaPe§dől dáre is átkellAk a Dúón, (_)
A__2.

., A. Bmadó hádmúve]el€k során a had.ereqcsopor1 caapátai az
eUer§ég §zámos ronl(\s védelmi LámDonliát foqlallák
el- údminl
BALASSAGYARMAT. NóGRAD, v^C,

eszoii i"' eitösf'"i--]

sokál, es ezeken kívÜ] meg l50 nÁs hely§egeL,

c'

1944. d.ecember 23.

Buddpe§lLó| délnyuealra s n}rJ8aIrá
, ,Magyarorságon
lájnk
lol},i€tták ciker€s lámadáquka!, (_) Leidül;t€sen

do"e, csapalamk elíoglá]ták Ttnnve

6 Leán}aár

c§€pá-

ha]aáva

VasúráI]omásál.

/el awagxat a .BudapeshÓ] nfirgáL lélélueió vasúIvona]ál. EzMás a]áiDlálaink. me]vek kelelj únvban njmadnak, beh:toltgk (_)
Bu:
oakesz kózs€be és elfoglalrák azl.. Ez a h€lys€
euaapesrral nyrrg:lra_3_,km-.e fe}s?ik, csapstaink c§ápásaj
arah a, ai"n"eg
szavonl.ll1.6 ó.iá§ ves?lesége]<e! szenved emberben §
"i*tecinikái
felszerelésbet. (-)
dJ 1944. decernber 26.
csapá!ai. Jo]}ilLva Émadá§Lüat,

_^:+er€c§oport
lijrténő bekeritését elé"t€k a DuíÉío]yói,
jjvu.|:ú]4
",,,:]l':^,u!T
,n}lcaIro'
c§ap§t€i elloglá]lák Budapesl h"lrgali kü];To_
.dl, - Fuoalokot, tsUdáöNöl. zu8ligele(, liío'-ezó|.
Hársakáljál

Pésihidegkütat, Piliwö$sváíi, Piü§bolosjenót. Ürómöt, valdlnini
csobánta és Pomáz hely§éceket, továbbá Piti,svörösváI va§úáuomás;},

1

l94s. jgnuár 10.

(-) Elk€§ercdett harcok eledményekent a szovjét €ységek élIogtálük csepelt, a magya, fóválos IPey ipari keÉ}etót, Ebben a
kerületben elloglattunk 25 küönbóző gyárat: hádianyae-, ló§zer*,
gép_ 6 égyébgyarA_kal.

széptmb€. 2Ft9l' ápdü3 4, Do]rum6tumo& Bp.

,

1915. 5r,

41.

A vőrö§ íledsereg ul§mátumE 9 Budap§ten kö!ülzárt
íéareté§ ma€yar c§ápatothoz

]944, decenbaí.

A budápe§ti nénret é§ ma€yar c§apatok vezényló tábortlokának,
teriiletst körii]zár-t néílret 13. pánélo§ bado§ztá]y, a,
,,Feldher.nb9tle' sA páDcél$Ánáto§ hado§ztály, a 271. 8yarogh+

a

Budap€st

ss }ovsshadgsáály, á 239-ik mhamtiize.dandláf tábómokainak é§,tisájeinek, továbbá a mÁcyar l. pádéto§hadosztály, a 10, 12, 26. hado§ztály, s 10-ik óT€z.ed, 8-ik reídóT§zred s a 206-ik taltáIéke-zled Libornokainak é§ ti§ztjeinek!
A Budap€et teriiletén kóriilzárt összes német és hagyar c§apaLok parancsnokdihozl
December 25+n a 3-ik Ll§án hadsere8csoport cs3patai Budape6d.ö nyugatra, a Dunájg iörtek elóre
s rílesszálták Esztfr- e]óEryffi§ló 2-ik Ulcán
goDot_ Ift caatlaírouta]k € Du!átol éean<ia
had§eTegc§oport seregé}tez. Ezze| a Budape§t teriiletéD 1ev6 ij§sz6
osztály, a &ii< és 22-ik

Démet e6 magyár e§alatol

A v&ös

köiü a €yúfil

b€záruit,

Had§ereg Budape§t kö.ülzá!ásával €yidejúl€g eledményes fuiDqdó hadműweleteket folytat cseh§zlovákiábai, ahol 'a
szétver:' vi§szavonuló nánet csapatokía súlyc! vefeseget mért. Á
vörö§ Hadsereg csapatai átlépté].a Véft€§ h€yBéeEt & rövid€§en
beíejezik egé§z MsgyaToT§ág megtisziítását á német csapatokt6l:

A Bá]tikumban fot},taiódik. a scherner tábornok paral!€nokmeg§emmisítée.
sága alatt á}Ió és kóíülzárt német had§€r€c§oporl
N}-úgaton Hitle} áltát m€indított éÉszéltében-ho§§zában propagált
ofienzíva befulladt és s hábori kimenete]ének sor§át megváltoztaini
már n€m tudja. Itrány€es segíts€ ,ri.ár Éhónnan sem váíható.
A szétvelt és B

dape§t terilletén

köíi]z{rt német és magyar

i

]

!z .]s-.lben az összes .,sapatok megrémmisít€sééli, Budap.Sl je
])ilbo]l]s;iér1, valanint 3 békéspo}gár'1 ]akosstie súhos á]dozaiaiéri

.: r'cifliiss:Pei Ön íoeia vlsélni,

A

2

l4

r nö
jk Llklán l1adser_"gcsopo.t A ]-ik T]kián
,

o

_ó, A.^b,

aSzo.,.jctunió
malsal]je:lialinov.r7kij,

pltf|nc§nokaj

}iadse|egcsopoft

parancsnoka,a§zovjetunjó
]na.§a]]ja::l'nlbü.hnr,

48,

Búd3örs és ve.sés határábsll meggyilkolják á szovjet

.

parltmeni€ieket

_{Diko. a szo,/jet pa.ancinokság ezt x, ult!!áiuÉol áiDvúj_
a .é] fe2eLte. hogy a bekeljlert karonák közi a fc]esleges
,,Á.o.|lisi e]kelii]je és negkime].ie al ó.iási !áfor béke§ ]akó§ságát
a sz€nvedésekró] á áidozliok|ól. va]amint, hoey megknnelje xlag!állfszllg iij!árosát. 3nnak tliíénelni em]ékműveii e! hűvé§zeti
lj|(sejt g .onbolástó].
A7 u]!in,]].umDt a szovjel haderők halAlmás hanqszóíói közij1,.1k .lccenrber 28-i|ói 29 óro vi!.§dó éjje]. v.namiht de.ember 29,én
])appa1 a Budlpest köúetében beke|iteit tisziekkel ós katonákka],
la]anint azt is, hoey a pal]arnenterek nelYilr úton és miko. fog'".,|1a a2

,ápd,| .'Jq,_- bA,',, l,|á: t lL"é. 1bbar
, \".o. llad,-,.az ]dijpontbarj, anikol közöliek, hog],szovjer par]Laménterek fog.ak ]ncnni uliimáturn áinyújt*\a céljábó] éS imikol azt is közöLtek,
hogl, mé]Jik ]dijpontbah á oehik útotl mennek maid á párlamen|e.ek. német csapatok feló, Deceül]re.2§_c,n 11 órako. (mószkvái
:.ió szednt) e§,szovjei tr.sztj pallammtel a Duna balparrján fekvő
lloniszak&jz!ól köhnyú eépko.siD nacy íehérZ*zlóval elinduli Az
e]lensógos átlások feló,:i Amikol a parlamenter Kispest délkeleii
kin-/etében]l aZ é]lenségéstillások kózeléb. ér.t, annák ellebére hogy
tl fehél zász]ó t.lj6en jól volt látható és ismeriék a szovjet tiszt
száDdékát, a nénetek elős gépfegyve. és iüzérsógi túzeN inditotiak
as ágYonlőtték a szovjet parlament€rt. Ugyaneb]ren áz i.lőponibsn
eg_í Dásik szovjei tiszti pá 3nl-éni,er,': lo ító kíséretébena Duna
jobbpaftján tekvő flonliszak4;7.Jn nagy íehé.záSzlóVa] át]épie I

;9

É_
§É
ÉE

:§

6!

bE
gé
4§
,!

lrontot 4 kilométemyire keletre, Budaő.:stól, IDnen a parlamentert
€lvezettek a néEet paran(§nok§ágTa, ahol közöltek vele, hogy a n&
met parancsnok§ác nem fogadja e1 az ultimátumot és nem háltandó
bárminemű tárgyalá§okat folytatni. Ainikor a parlamentei a szovjet á]lli§ok felé ment vi§sza, tűzet nyitotigk rá é§ hátuból agyonlőtté]<, Az ót kísé.ő fordító csak szerencsB véletlen íol}tán ínsradt
éleiben. (-)
M§zn& }órttöitéaét ]ntékie, ÁJ.h,

nö

!é€y{ifM6JLv;

ú, 1^9!lr§. r§l-r.

4s.

A vöró§ Hadsel.g megkíIÍai a

dünakészi űzmfi betert, .,lásett

(_) A Vöró§ Iladsereg á Duna mentén délnek nyomult, es
eszakrói is Budape§t alá ért, E}őttünk voftak a kutak és átemelő
telepek, melyek a váost vízel látják el. Deceúlbá" 25-én Kuszkokin szovjet tiizérkapií"ány átküdte vájda sándor p€§ti lakost a
dunalre§zi u, átemeió teleple, vajdánák az volt a feladaiá, hoeí
me€tudja: wárma}-e Az átemelő telepen €ll§§égE§ c§apatok. Kuszkokin kijele4tette, hogy biztosítani akarja a vizrnűvek épégét,de
ha az e ens€ e]lenáü, kén ,í€}er! 1esz megnyitni a tiizet, , ,
Á b.i§odik áteméló t€tepen vaida sándol egy csopori Dagyar
katonát taLált, Néhány szó után kiderűrt, hoey a kato.ák uem akarnak tovább háfcolni, de a pa.anGndkuk egy őtmester, aá követáte
tőlük, hogy taftsá\ maeirkat, úí§ visszawonulási paranc§ jön, sikeriilt az órm€§tert i}€győzni. A kat nák a Du.ába dob!ák i€gyvereiket, ciYiibe öltöztek e§ §zeÉs4l€dt€k.
Ezc-k a katonák nern
is tudták, milyell §zolgálatot tettek Budapesinek, , .
Mivel minden .endben vo)t, vajda Kuszkokilt kapiémyal ürrtént me€b€§zélBe értelmében e u. átemelő telepen máfadt e§ megvárta a szovjet tiszii jáűtl, mely c§óna\on erk-att. Ezután t€le-.
lo§ őggzeköttetst terútett a ságeti vízművekkel á m€tudta,
hocy a szieeten nincsenek németek. A szovjet ti§áék €y íe§ze át,

i

vajda most aá a leladatot kapb, hogy deríise fet az 1, áteEeló
t€Iepet, Ném€tek szerenc§ére itt §em voltak. A §zovjet tijuers€
íreekiméliea v{zmúveket. Környékükón es az ftertcsatoínák kör]
zetében a szovjet tirzéNég egyet]en róv6i sem ádott le. (-)
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a vörös
ÚJ s.Ó, 194' o].tób€r
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A szovJÉ! HÁDSF.EEG §E§iT§§GB
Áz fi-ET í§ Á TBBndELÉa MEGINI,ITÁ§ÁBAN

1. §zovJgf sE]ÉlTsÉGAz IaáBNAK
É§ Az IPA*I }uúN§Á§§ÁGNAK Á fiBMEt Éé!úE]GlNDÍTÁ§Á§oz

50.

100000000 peBg6§ izovjet k6lc§öí Msgya.o.§zágüak
az élst és á tefiiélá§ mlgindínÉ§ához
lq45. március 13.

Debrecenba jeb}tik: Mikló§ Béta elr1öLleie alatt a kormány
tagjai miniszt rtanácsot brtotkk, arnélyen dr. \rásáry l§í"án pértziigr-b,i"rto beje}€nt§tle, hogy a szovjétrrnió ko!-rnánya m€értes§é' íogadta a m€yar koíninynak 100 mitlió pengós kölc§ónre vonatt<oia teramot. zrt teljesítÉtte,é6 a 100 iniltió pengőt le,delkeszbédgÁe r§{5,

bárllú 1r.
5l,

A volt német gyá.§t § várc lako§§ágánsk B.lF ét a §zpvjet b§d§ei,g
L

A szovjá
1945,

katon&i palaílcsnok Kisie§t polgárme§téfére bí,za
a Biehn_gyáI eüenórzé§ét,

táícil,s

A

20.

ore

katlo]ai psíáíl.ÉOoeToítin 6i!Ágy fobó hó
vólt
e§ éite§ített benliinket, hogy a,€ytli_ íel,
Óaruntban
szabaaiátta eddigi árolá§á aló1 e6 annak eüenóízesét a Polgár- rs-ráll

A

g}-á!

feáyverszűneti felétetek éftélr§ében cyárunk hnaidonjogi
Nemzetek foenak dönteíli,
he\zete áett az Egyesüt szövet§€€§
Adáie is felkáíjűk a; igen ti§áelt PolgártEe§ter ü!at, ho8y az €dügi
űg};€Dei fenniartá§a me[étt áz iizerí íelüÉyetető Ki§pe§t m, vá-

l.s i.vébetr mi.dad.iig e}?koro]rrj

sZ vcsir.djék an;g .] r)á,' t
L.j.l.)]i.,gi h.lrZeléej .gvéb ]i!.vó.!,cs jntézkedés.k élettl. ref. ]é!-

!]Ir.j .,,n.llr-i,),]ó

,\,

,

b

!7i!§ di]ntésél,vl]aDiiri a7
l, ,, ](:,- ,,!: ,-1

u:.!nr t.vabbj

)rii

icijes ris2rélettel
Biu\n JáIr§9 nt.
S Dú]Éá!ne*e!11ütai:

lL
]\ kispesli Ncfu?.ti B;?ottság

átíelzi.

Biehfr-gJ,áf eileDórzését

v'g tú-ö lo:a'.
Kispest negy.i válos \".F.zeij B;zottsága kimoncia, hoev a
.jin§s Rr. asrfa]L, fedé]]er,e?, kátt,áhy és veg}.iter]]]ékek g].ára
':]ichr gíádz.mél l.,lúg_velel! alá v_pszi és á ]iözvei]ln r]].!ór?és
kispesli
.lláttislivá] u váfós Polgárnre.lte._át 'Drz7n rn.e ( ]

]\!egokolás.
Bi€hn gyáI

^ ie]_-it
]1e]yze|e

a

iénei é.d.lr.]tseq l\,1irn: i]Ye!nek

tu]ajlionjcri

feg],ve.szúnerji t.]lételek é!1.1rób!.. 32 rgyesúii

Szl]l,eréqes N.mzeiek fo§nik c,inten] qcdjP is n]i! §2 !lr,. v.rnát, ,|',,l, ,,r l^ oó é1 ;'
, :\ !
.P",,,L.

v..ándó, Miuiá! a ieliigJ-P]e!ét,]ddlg e]]áió
plr&!6iokság c l_.]adaiot, i váIosrá .uhi]/la
,l]]i

r,e];,i orrsz kaionai
a ie:úpr.]etei a

l.ndeDre7ó .áj7 érrÉ]mébená1 ke]l€li. !,.nnllnk J n qíá] jövedé]Dét
|rlo3 lé!Z|i.ába kezelve ii.i71.1núl:n !.7ze] il !il,ár:l]vijbbi iilém-

,]

tr.n j]]ásál bjZtósilai!nk

[]eü'i ]\'iikló§ 5k,

polgáImestel

;§:

i]]

ii li;,:ií,li"É#i]iT:,i:.:jl"i],.:.:;..",

-":lj,§..:::3T::lií.ai:+,]

-ü
BIIHN ]ÁNos R

t1.!.s t

|r.

e+,,l91n dBlB &.

T,

1t_. !d!€aE3!.

liBidla

rs'Á!oDB'bb+t!.'eÚ
fur.Ó !Ó 16á §ári!&b Yok és {fu€lbtt b.@!}ét! b3y t §{at fuls,6nddrfuitó .ddl€r ,tÉÜs .ro1 és óú.} !11d6E 6ét t }oL
a .ogy,ársfutt !dtét.],& án.bébe 8Érut
d.JóolJosl @rJz.k f.!6rt d &'!&r! ssiotsas.

ilei€lt fu]éED3t6! uat, hog
ú d,ú rdügsi.iét &.a.ar \
!6Yénon dddlü€
!Js}.trd s,lft*.üá} 6óa . asi tdálfu}
'é&s
losl b6lleÓ!. ngf.áb tdFdss tnté&dés* ét€tbd be 1é!!.t.e

dö!tád. rdds 1s

1€€!

'€1}!rJol
ú oddg' i€pD6i rei§tás. e!.tt

ú. tle8atáót
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.
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szoviet tánogaiás§al

ffi

a§ m€grenil€lé§s61

iütul az üzem

A sved á Tárya ertesiti

Ki§D€st m. vá.os polgár,me§terét
az iizem beindltir§áróI.

ffi
ltt
lü

ffi

ffi

l§
ffi

1945, íebfu,áí 23. B.uddp$t.

a

van szeréncsént tisáelettel ért€§íteni, hogy múszergyánrn&at
s Hadser€ i etéke paBnc§Dokága támogatásával januáI

vört

hó 20-án üzembe helyeztülr. Az i etéke§ paTancanok§ág á[andó ó}séEel é§ egy tisztet, kapiányi, mint a hadsereg képvi§elóiá a gyár-

hoz v€zénydt,
Teirintettel arra, hogy eyár,unk €gyre több m€rendelést kap
a vörö§ Hadseregtól, kérjilk a t, űmet, hogy azon mu.kásainkat,
akit{ a gyáf c€jelze§éwel e§ ai omsz katonai parancslrok áltat áláit1
és lebélyegzett orosz-m§gyar nyelvú igazolún}ünkkal reDd€lkeznek, más könunkákra ne mozeosit3aDa}<, Etlenkező e§etben a gyár
munkájában zökken6k ánanak elő é€ 9 batárid& megrendelés€ket
rtem tudjuk teljésit€ni,
szíves intezk€dé§üket e]várva maradunk

telies tisztdettel:
szabad§ág!

Sved * TáÉa
zát}u]e.d.y I_ájöÉ sk.

ffi

üze$wezetó.
p.5.t é9 Nógrád

ffi

5?6/rs4§.

&

szoyj€t

fi

í

§

décye Ái)Afut L*é]iár., Btgp.§t b, ,ábs po]gáfuestdt lrljlt:

élelrntszoradománi náto§pglota lakoi§ágáng}

(1945, íebruőr-l,ná,xlls.)

A Vát9é kö2_
szovjetunió él€]mi§zer adománJra A
iái}slta ?50 ánb€rt Iát el €béddel é§ 60 d&g. &B-

Rláfuoryalota. !éí,o§ köáíapota ái],aT)doa!r javuj_

el}átásábán sokal §egit&t

N&,nreti s€€ely
ffi

fi
tí]

fl

itrJ ,",]r§óef!..pr.
t}l

a

,rn u

Lévé]fá!á, pésl s, áikpánt évnégyédésjet6t&.

.

54.

Jel€nté§ a §Zovi§t s€gítsóggel léte§ltett budsfoId n6p}onybá
műk6déséíőt
(1945, Jebluál.)

A vöIös Hadsef€ helybeli panincsnoksáea 1945. febluártól 2
népkonyha Jelálítá§ához }ryújiott §e€ít§eget. (Budarok mv. polg.
m. ir, ád 4Tl945,)
Nagyon szépen műkódött Budáíokon 2 nepkonyha. amely eleinte napi 40 fi]lqe§, ké§őbb 1 p€ngős árban a2 afra íá§zorultak kii
zött pedig ineyeu, ö§szes€Tt 65.000 ebédet o§áott ki.

iff fi,il:q:í.lf*, **
&

LevÁltárá,

Pd

m, áüJpdal éEésyedé.ideré,,

-szovJEa sEGta§ÉG Á MEzóGAzDÁ§ÁGNÁx
55.

A vó}ő§
(la45, Jebt

úo

Halt§ereg egység€i msgtisztítját a §zántóíöu6}ct

r_

frLó

|"iu s.)

A m€zőgazda§ági munkák meglehetősen lalsan indultak, aminek oka volt Té§zben az ember hiány, reszben á száIazság e6 ezei
kívú}ez erakná§ított szántóJöldek, ahol a !,un]<ások la§sán és hiá_
nyosan hatadhattak etőle a mirnkával Az aknák felszedé§ét na8y
re§zbén a vörös Had§er€tő}
áteng€dett csapatok v€ezték.
!évátáb,
Pct B. all§pá,t évneayedé, ,.]e!t&,
lff i"*{:",.a1;lP" -"_,
56,

a s,oyjetudótól kéfend6
s€géli tárgyában

Mini§z(eÉáDácsi h!t!i,$ral
mezdgalda&ági

]g45. ionudf 25. Debr?cell.

l_)

Igaüóben igen nagy hiány van: Áltálában l5-20o/o DcÁro§§z eróáüapotuk.a, a valódi helyzet m€ ennek
a §z,ázatéknák sem lelel meg; ha a teheDéket is beleszáEitjuk az igaelőkbé, a tavászi munkákat akkor sm tudjuk élvégeznl,s }ecnd_

radt, de tekint€ttel

gyobl] eri'lcsziiLls mc]lcl, is csak 30 350ro-ban ]etj-"lne a7 ijl2i !li.:sekct kiega\ziieni á jgy az ols,ág lc]. par]agon milldnn,
A frkl.r,á]].man}" a7onbun nregvan Ezeknek ű0- ioi.l a üzcfukép.s, Iszbcn he]vszíne! ]rij?9itható, ie;n véceredl.éljilbe. 7ii r.i
szánrjthalunk Szár*z.lűleq lrb. 500i, ilakiolra s/á!1'11]a|rrnk. azi.
ban .zz.L el]Pnr_Árben űzem3nyng cg_válta]án nii.:, ]0 .1a rnl.izi
munkanaF.l :]7iliji,,! 20.000 tonna pelÉleumli. :] -4ll{](r .i.nnr
nye|l .]8jla. ]501] lo.na benzirT.. 100 toDna not(!!]a]j'l slLr ]enD.
szük_r;]s ti..!j k.]] tchái a s7ovjet korúá]lr.'l hogl uz.,na,]\,agor
bocsáSsJn lende]kczósünk.e. nr.]]! {.sÉ]iben 3Z c]meradi ós7i f,uri
kilaLokat tú]nJ'..mórs,zi póiol]li iüdj \,

57,

Váli§z a segéty-kérésér.

A vörirs Hadlereg s.gltsé8c : ne§,e dolg.Za páras2tságáiak.
j945 ápli]isló] októberig
ú] \ietőm.lg

_Ás

ieás á]htok úlÁdjtsd.

1915, s2ePíemh.:. 27 Blldaocs1,

va]aúennyi TelRrelósj BLzottsáenak. l'!l. eDnli községi 1ó,
úlhak és vJlnlneütyi jarási lazdisáei íelu!_§elij iLrnlk

j€Przó

s?ákhelUén
_1,

vi].ns Háds.Tig peran.!n.ksn!. újabb jcli,r a.i'.i a]inak. ]rogl

súL,v.:i gnzdesigi he1},zeiil.kel li!ye]ct!nrel kisari aJ n.héZ5égeiikt]c!], ab.8}, iu.l. scgil ],ecújábban engedélyl adoi+, a!Ia, hog,a, ,r?
ajszi munká]atok végzésél€ A va.mec},e telu]e:ér lévó ]ovas aia]rd
Látok ]ováikal l].adlatiák, Ya]ámint arfa is nódoi ad, hogl, a l.!sz

csiraképes§égú, vae! n]ás s2empontból vctiinraBná]. feg Eenr íe,
Leiő gáboná'J ílrs|óLhetjiik rz ófosz k3.tomi Ektárakban e!§etleg 1óaí

!legle]eló vetiirDagln. 1 )
A fentiek \ap6ái1 az a]ább]iLkii rexdelen el:
.{ ]ovak igaaly]ése mi.d.n eaz.iasági fehig.!e]i] slÉné!},€s lrö2beniárás.lvü] 1irlénik, lJi n glzdasági felügye]ó lgluljz.r ügyb.n
m'ish.] vl]n e]log]alva. V.g, eg],ób. eselleg közlek€déii nehézs_álek
Irialt kiszá]].i lcnr tud, akklt. ter.)elésj brDllság í]]rói. l i.Ái_
,l'jYe] ca},ú|t kelcsse íe] a he]!i ólosz katoDli pnfa..si.Ll,jrnl i\

bejdentl, hogy az €§z
köz§€ te§zér€ bány pfu.ló, vágy Betl€
€gyeb iármo§ állaha van szilks€ük á m€r.lnyi idó!€_ Kérik, ttogy
ezeket a2 állatokat b@sás§a a íélátló engedély álelméserl r€ndelNyomatékosán íelhlvom iit a íigyelmet araá, hoEf, e4y-egy köz_
§€ből c§ak egy megbízott menien, n€ minden geda krilön_kiilön es
a2 átadoit jószágokat is €z ve§á át e§ válal érte íetelósseget, o
oszlja eI áaJlán az icEzság és a tsmelé§ érdekeinek szeE előú tartásáva]. M?jú'Éé§JbbFááltatok visszaadása i6 az ö kö,benjáiisaval lörénher, senki a ha§ználatra kapoh jószágokal másrs. minl ez
öszi talajmunkák elv€ze§Érc es VeIesére, nem básználhaljs, A fuvaroaí§ €zekkel a i€gc7igonibban tilos,
Az ó§zi vetőrnag Qser€ kapcsáu mód varr arraj hoey a rrt€ n€rrl
ferdő c§íráképe§segú, a§záIyos, stb. ósá gEbonát lDird€n}i, Úntén
a közős iiey elvfu szem előtü tanE. ki.§e.áhett jobb vétómágrá az
oroez kalonal faktárakMl, UgyMcak mód van a!r&. hodv Aérl@
fel€§Itgb€€
]évó €yeb gBnonáiéreket (zab, ku&fiioa) ;!c§&lh€§ii;
ő§zi gaboná.a, Az átszámítá§i kulG minden orc§z katonai lAktár
kezelöjéné] m.gvan. (_)
Watger János sk.

Pe*t'lárDegye miniéziefi t€frnelé§i
ó) Üzem9nyag a .táva§zi szántá§hoz.
1945,

s."pkmbeí 12, BUd(pPst,
Kormánya áltáj
bvD&i lBktG§ántÉs cé§af a
á6vényolaldk tiqkezéÉének

Tá!cy: szo,r'j€tunió
ette,ró!.j§€.

val'amennyi m- váro§ poleármester es jáÉ§i főj€gyző

rimák!

A Szovjetunió kotmiDyÁ álbl a mezóÉazda§ág Tévere áteng*
dett fuvánr.olaj cerméLek Romániából 1öÉénL száltitása beíejezé§i
§yért.
b€€fkezétt áruk eIsaímotá§ának n€ejtése cájából §ziik§§
gem varr
^ annak meeáuapílr.6ár€, hogy a bva§ei traktor§zá5tá§ok
é]jaira áIla]am a vám€ye terli]etére (beleérrve a t, hj. Városok§t
'§) iráhyílon üzenányagból íolyó
éü ínáju§ hó 31-ig bezáíól§g
r§ilyen mennyiségú pet ól€urn, nenzin, motorolaj és hajtomrioraj

Felhivom erér:! cim€t, a vásútl ]jartályko.Sik §zámának ponto§
le]üntetóséve1 legkésóbb 18 h:rpon belü] jé]éntsé,hogr az egys
áNJajtákbó] helységenkéntmi]},e. m.nnyjsag élk.-z.]lt a vámegye
A]jspáh helyeii:

Dr. Káio]yi sk.
Y. fójegvzij

c] ceg]éd mee].ei város po]gármesie(nek e]számo]ása a SZovjelunió
ko.mánya á]ta] iavaszi t.aktol_\zántás céljáira rcndc]ke2ésle bo.sá-

tott ásványo]ajokró1.

1915 óklóbef 3. cealéd.

Alisptin ú.I
l'eDij számú rende]etéIe je]enienr, hogv . tav|szi tlak|o.s2ántásók .é]jáIa 19.15, év nrájus hó 31 ig á kóvetkezij üZehántag.kat
1945,

április 3 án

924,84,1 §z,

lartá]vkocsiban

589,i,14.7,í-lwk,,,:b.n
194a. május 3-án
1945,
F öl

1lí 161

52,?00 kg
14,000 kg

sz, tariálr.kocsiban

13,5ó0 kg

hájus 3-áD 17í?74 s7, ia.|á],vko(siban

15,080 kg

dműwlésúg!i Mii|isáé lnmó

]9,15, május 26-áh

kenóo]ai,

óI

]7?i9.1 sz laftá]ykl)csiban
sze]epcséhJi sk,

j036i^r]i
58,

1 \ÁIü. Had\plcg .gy\iB.i Iel!dbb uldri|á. nólkü| i. .HglletlÁ
1,

Fö]dmúve]ésiigyi miniszler i&,n,ata Pesl megve alispá.jálr.7
i vin,ös Hadsel.q egvsógeilij] ]te],endó legijség lálq!áb.]n

.... ., ry r.Jaür. {*.r

A

löIdmúve]sügyi hiniszle! Lirilata a s?.vjei csapanrtriól kérendó
segiL9ég iárgyában

]945, m.ir;ius 4. Debrec.n.

aoTddjon a tii.v&lyhálr§ía]a teü€tén lévó ofti,z kútoluLi pafai\4snoks]irhoz. va]aDibt áz Eirbnórá Bizott§ágnák e§dtt€g már
,n€lévo képvi§elóihe N kérje. hocy a gazdáknak hasznáúatra igÉs
a]]atokát bocsássanak r:endelkeze6ele, elismervény euenében. A
srüks€es vetóínagvakat, a traktorokioz e§ a csép]éshe.zszüksége§
üzemanyagot köIcönképpe§ kfre, Eljárásának eredmenyéröl, vagy
eredmén.telen voltárol ázonnal távirati jelentést küldjön.
rhldmúvéleiüg]i miniszler,

,*

$J

ll,

H
§

Pest hegye alispánja érte§íti 3 Jö]dműve]ésúeyi miniszteri, ho§,
a szovjei c§apatoktó} rár a miniszte.i uiasíiáS beérke7&., előit je-

n1

lentó§ seeiiséget kapolt.

1915,

#

április 14- BudalJest.
Földművetésüeyi fiíiniszter t]rnak,

§;

Már a i.ivirati utsiés beérkúesee]óti felveltefu a kepcsolátoi
az orosz katonai parancsnoksággal igás ál]aioknak a termelés cóljára való íendelkezésre bocsátása iigyóben. Eljárá§om €redménye_\
voli e§ sok helye4 §ikerüli ilyen fo|úában az jgaeró biztosíiása. (_)
Az üzemanyae biztosíiá§á.a az intézkedseket megtetien A vetó
mdgok :rán'i r]jarsunk Ucya-§ak -_d- en\p Vo],

$
§

ü
§l

L

alispán.

E
Pesi és Nog.ád m€gye .{llaDi Lévéürr.

frl

fl
5s,

f

A vö.ós Hadseleg .églédipsranc§nok§ága lovakaí ád át a

í

1945,

ópíilis

városnAk

18_ Cegléd,

Á|ddds

á|

JÁjAlj éll.f ^r\ An}

1945. ápriris 18_án á városi orosz kaionai pargncshokság meg,
bízottja, Taka{óf hadnaey. cegied várcs polgálnr6terének, sz€,
1ep6édyi Imének 10 drb, lovát átád, i]letve a vá.ós polgánnestere
Takaljoí hadnagytol átvett 10 drb. lov3t. {_)
Ezen eli§mervény a feni leir! lóvak áiadásáról-átvéielé.ől ké,
§zült,

Átadta az orosz parancsnokság íésréró]
Takarjof hadnagy

Átvetie cegléd megyd várd§
szetépc§ényi Imre !k.

fr

ilT/li;i'Nócládmq!,eÁItan

$
il

]i!

_.

Á vörös §áils€Ieg

§§gít§ége raTmo§ tózsé€

lato§§ágálat

kimuterás
eazdák resz&e adott ieavonó

a íöl&eform solán földhözjuttatott
és vere§i segíiségról:

a.)

A kolmány helyi

hatóságai részérő]|

a,)

A vörös
34
240

Had§ereg

páí

kai, hotd

240 kát, ho]d

Kiuta]i veió-

'61.,
A

vörö§

Had§eteE adomábyá áz éhe,r6 í9etm€keknek
a íöldhöz iuttáto(l szegéD}Tsrasztolns}
A hiánvos Lápláilkozás, iltelóleg a Lejhiary 'lagym€nékbeí hozzá log jánnni
a ceemóhaiandóság növeked&éhez
lPÁ§. eÁ NógTád mPgye A ami Levél_
tára. alispáni be§zámoló 1945. má[c.
é§

21.914^945.16. 1)

l.

Ali§páni jetentes a vörös

Hád§ercg által a m€gyéne& iuttAtott_
szarva§msrha átrlomány, elosziá§áúl.

ig45. szeplcfrb"f 6. BudAp?st.

Á2 olosz hád§ereeióI átvett 3606 db. szarvasmalhából €zideig
kt a szövetkaet. Jelénleg van folyamatban a váci
jállá§ban elhely€Zeti á atok kioszli§a, melynek m€történfu üián
keíül sor a na8ykáiai járásban elhelyezétt álatok kio§ztására.
2228 db.-]t o€ztótt

101

II

Az újgazdák is rés7esü]nek 3 szoyjer hadsel.g ajándékaibó]
1915,

jlilius 2, Bud.d es|

Szöveikezet ihié2i a2 oros2 hs.lsercg úlia] a 52ó
. A Kórjólóti élc]úezésle
ke§lóvárosn&k
áladott szanasinérhák kijzj]
toráb.D_
rt y{§Zlésre a]kalms álhtok át!,éte]ét. illv_-itúnk l]606 dlb,! szalrás
,Yrh:l,^ t::k k,,u, lel,r1
7.3 d b u,/o 1,00 dIo :,, §6a 1,1
ókul sl9 dlb, bik, l,] d,b, b,,,b l_L o0 d|h, bl\:, :

o tJU t dJb l,ZA!"l
,:|,
,.._ob,;,
"/ d'.:,oi,, ,.!óvF.eqP:
9.1n földhózjlLftároitak
közőtl s főleg a
cJ."jgr
cseiédek kőröil s7ándékozom széiosztani Cé)o; *,";l.
r."ei ." ii
gazdákal a k€2det neha§égcin át§€gílsen (_)
tokr:lo.lln_

i,:::

,'"",,,*'5:1,q

lvn.gyedsg ielcnté§.

l]l.

A vörös Hadse.eg karohái

i.eh€net adonányozn3k a sokevermeke,l
(§á]ádoknAk

i945, június 2, G!ón,

akik a7 Unea,áry gazdrságbln a múit évek ío]},a. Alulrrottak,
rinl b,!"""Bl U. -dAi mJk
L.,/l l.,-],
n",P
,-".,

l-ma, lo,d.lUr\ Foj"p". lho hoB, l ,l
t , ,".,", _,
rel{l]^g.l d/'rg,JlI
_d,óá."_ ,1.1, |p, o Ro,,r. _:__.
lo'dr"'orf
ol\'á. íUld-ö/ ]uL.-, "\ o, .u.k- á, e|\ l ,,o, ,d^,
-".
.,o.gdlonT", *Jn*"]-ní A7 óro / kd l."', "r, ,,
"n
gyemekes családok vagyunk. Iós2ünkre z t.l*"t l"gy,,tti'n"!"
"
a tejbőt g.,elbekcibknek jLlltatha§sunk, s nosr a köz§égi'képviseÜ_
a.LL].l c}_.-, é+n 'p-énl ket ó lka|ló ,,l, /," , . ]e_,óbb o
"
5-cg.t _8;|d he'ibp l ld{o"hJk ]\., .,ál m,,
,"
,,,,1, -,s..y
\: .,. "iV-|*- élo1-1"l-ala,,c -l;,. nl"g" ,_"; l, "
:,,!]]k:o
',,.'-| ,en'Udn,jl lqy!,pnp. o:r\^ k, l a, .tJp n-<,,,
k
e5 or!! sólni izivcskédrek

teljesen tejlermék nélkü] ma.adnánalr,

F l.p"r l
,r1:1 i-"' ,jo ,td,. .d, , - <tJ-\ ó,n",,,,, é,,p _ kpp
\l,él.'n'U]-l.i
dl l,
r,,r,) rrclpn6
" 6
biriokunkban u]á.a.tjói Akál o\, módon. hog},
áa"i,.,iri,
-,""n
ál,ái köző§en heefizernénk, vág], pedjg amennviben leh.tséges.
ie
kinltltel aIra. hogy a lehén, illeive á iehenek
ári^l
k_"ri]llek biftok!nkba. ezokBt ellén§zólgá]tatás nó]kii]
"..v;"lL"tis
io!ább ha!,
1l)2

,

1cúua.",r!" -:,l2

lűyir/7,.l
llúúÁ
llb,-el

HJd5..e!

á
{f.
j-o,n"k
l n uj,al lPh<.Pl ajind
L. !Iadol nrk

ná]hassuk illetv€

,]

birtokban iarthassuk, Megje8yezni kivánjuk

hog}-

] me]L;nrL, , hosy mi, c\:< , o* s)
", , k\ ":"
k"ptlk
a_l*hADe.l le_hPz J, ,1,,_nt hd.gv"ó:.
"^,_-]il:i"]
dlwp'pJ,l,d.] éli.k6i,ené d fi(pv:s.löte,lt
rr ",en-k_. ,,gt"olr,,n
,€\p-'1é7
JLln" 1L-]"n ,y|l,_- rk - r.,-] ;:érk,dv"
,._]on,:p,
,.]sIÉ )]J.znJlnd fel .1 teier
lÍ^;,"e.,"r L -l Lk, hoer L!U1 k,l.go, r li
-jL i,, c§ak
__.
n,r,", |-.-, L"háL ,8} Fo o;r ú. i. ;..- ,, Ph,
,,"::.
ly oer a léhr1 ' ]ól ..k - ,l1h,,k, jgy g)ec^ p{.:.k s;,-,;]:
.". ,.l, n,
,":,..:*
l;l\ü]o.n, ff,vél á mógtrr lPj.,q
" ",,
}T.i.:11,o*rli:\. lníg, hogy a gazdáság pénztáFában őEótt
,

7"qp

,n

ó,

t

-0000 P én, kll

f., L_T.eli_.k

r, i^
__ i^".J

i8)

kör! g

p€t
rabá
"
ie"ö;.1§tT§,1
kepi.iyőlestii]€
P;"ii;li?_1;i,3y:P.:,;;-d,.rfi
t áz oTo§zoat'lrú
ú; ;,r őá#*á"L U:ffi§i
e..9 ]ownXaq ffa}€kei;

:,,f.t
aKarJd !trni

.

Lj

c";.ág*o ha.9-osiLunk.
'- --""'. €l
és áryerésen a le$öbbe!-igáör;
elád"i,
lóispán_ Ilir. riimoeará§át és gyors intézke_

],i1:]:,]:l_u::?uo

*tjii,:,::"*::;..l*"kJ;'il;k;il."fi
június hó 9_ére az a^..o* Ái,:i.i
mivel

tr;,;--J;',l j:ffi

"." ,r"".,*

;

(Héi ké.e]mezó,

62,

Pesi

m€g:ye

átve§zi á fővárosDák n szovjet hadser€g
adomán},o,otl juhok.t

álial

A .irné€§ Jli,p; |z-ai bó]ólór,P ó á, ol ,7
hJd,e..e -,] ''
, lov;ru. IPno.|kó/_,sót- b , 1,^ llh, k ,,.,",
r" i. "]
HatáIozat,
\ Vl.megve3li.pálj:r-k
b,J-,.,,1,-L,,h,,.
B,d,_
,ó ,/ó\e,ro,;rcr p, lF'",mq. a,,l
j.,,, Ti ,l ../,'"l".l t",.1,
,,-m,,.vb]/
'o, - - "qa]'1poo-,,t le l _, ..."
"
""., u.,.", 1. " .,- ;]'\";
l04

ser€g iittál a föváros .endélk€ze§ér€ bocaátott küiönbözd ivafii e§
mibib€ű juhokból ké§őbb meg}:atá.izandó mennyis€et tenyá\zl€€i, il€tve továbbtaitási ce]okla áive§z €§ a vám€ye közjóléti

útján a főldbirtokref orm soIáIt Jóldhözjuttátotisk ki!
zött cÁztja szét, tudonásul vesszük, e€yben íelhatalmazzuk a vá!mPgf, e áti§pán jái.. hogy Budapest széke§f óváro6 polgármest€rével,
mint kőzelláiiási koínánybizto§sal 1945, evi jűiu§ hó l+én kelt
me€állapodást aláiJá§áva] jás§a él,

szövetkez€te

MegoLolá§.

A vámegy€ alispánja Budapesl székesfóváros polglime§teré_
vel, mint közeláiá§ korhánybiztós§at 1945 jú}ius hó 1+én meEálapodást hozott létr€ arra vonatkozólag, hogy az orc§z hadséreg
á}tai a sákesfő*á_ros rendeikezesre bocsátótt küönbözó ivaró €§
minósé8ú juhokból ksőbb meghatirozandó m€Ényi§égét tenye§zt€§t
illetve to!Ébbiaftá§ célokra átv*? és az tljabb {öldbjriokr€fo.m
során azok kózőtt a fördhözjuttatoitAk között] akik 1öldjii}et dié§
.et e mélióan mun}áják íree, osztja §zéL Ennek leboDyoütá§áv§],
valamint az elszámolá§§al pedig a várm€ie kózjóleti szöv€tkezeiét
A megá]]apodá§ édelfiében a várm€ye 9" áivet junok ellenértetétmolz3olt tengeriben szolgáiatja vi§§za a fővárosnák,
P*t D] köz_ éé}.iÁprrÜ jrrv. $r!, }5o^tl5,
63.

A vö.ös

!

Had§€feg

a lalu

áltál adomfuyozott á atotért t€TIEétrEy€I
a váiosok íD§ég€§ mürtásainak

lako§§ága

Ii73t

A völiis Hadseí€ által Budapest §zék€§íóváro6nak iuttgioti
szarvasnEfbák köziil'ovábbieny€§ztasTe
é§ igEvonisra slkáln9s
3600 drb-t o§ztottunk ki á töIdbirtokleloím sonín a m€gyében íóld_
bözjuttatottak kózött. úeyanéak kiosztásra keliilt 3400 d!b, juh í§.
90 kö^ég tlj birtokosai kaptak a íenti áIatokból, Ái ellaérts.
ket nem kBzpénzben, hanem élelmiszerekbe. k€ll kiegyenlíteni,
amely él€lniszerek€t a széké§főwéIGnak száltítiun -lq ezze\ is s+
gítve Budapest közelátását.
r,é!"é]lárá, P*r m, á]l3pánt érBe€yéttB jéIst g,
"1;*,§"§*Í":í i:H,:.^,"h,
tb5

t

3,

A HÁDItÓcLtoK TÓMEGr§ EÁzÁBoc§ÁTÁsA
61.

Haditoglyok házlbocsáiásának egí hóúapi hérl.ge ccqlóden
1.

IÉazo]vány,
Cegléd ú vjnos po]gármestele ieazo]ja, hogy Voikov A]e\lndla
otosz hadmgy úiról a mai napoD áiveit 106. azaz Egyszázhal hadi
log]yoi azza]. hogy a fcntnevezelt hadnaEy úr ut8sítása szeljnr a2
áivett hadifoglyok Valamennlien 50 éven fe]ülj, í{g,v 18 éven a]uli
é]e|kofúak. s,:2é.i valarn,jnn,vien hazaeneedhetőL

olva§hai.al]áD 31áilás sk.
polgármeslel

lL

ii

Alu]i.otr igazolon, hógy !7 oro5z ktr].onaságió] a t3i napon
átveL|em 30 azaz HarDin. hJdin)go]]" féríiiavégbó]. hogy czek.]
.z ötv.n éven íelüli é,s 18 éven alLlli életkorúhádiíog]yokat az olosz
katonasác ulasjiása folytán szabadon boc§á§saú és haza engedje]]r.
olvashatattah a]áíIás §k
po]laáImesief b

l1L
i915, Jebfuár 19.

A]uh-ott ceg]éd fi. vri.os polgárúiestele igazo]ofu, hogy

orosz katonaság].ól a mai napon :!].veil.em 200, azaz Kettőszáz

a2

hadi

loelyoi azzal az utesíÉs§a]j holry úeket az ijtven éven:felüli és ]8
óven a]u]i foglvókai .zabadon bo.sássám és ]akóhe]J*ükre hazacncedj.nr,
olvashaiatlan aláil,át] sk
po]glj.meslé],

fl

li.

I..z.lrÁlrt
c.!1aa l. rtr.. !.rdn.rt.!. ta.,.ir., l.l'rr.lL.t
ll.L.aí. .r..! ü.aú§, úrtór . Dt rr!.r it,.tt 106l rlú lar_
.rrrrr! brllll.t]r.t r..dl r..r. í.tt!.,.r.it l..iltr !r u!r.Í!.atr.a§.r tdú.urt.r
at.r !.lU!t,
'o rrt..ra.al.i6k.
t.!, 18 á!.. .rulí .r.tbflrt . .!arl t.tú.|trr.!

aa.!a

D..l

'a!..

,.r.a.I.t6.

!.la, !.§ J É-. br!.túr . il
_ nrarr...v laíari ítalÜ, Dal
a!ú ai.tl_ ]0 _ .E
'.*r..
.r.trt { ütvB arE ,.t!r''
a. fu.ry.t. &; dlrt ar.ta t alú @.. brea. r.úr,t&.
.Bt a_ tUt_ a.
rr!1rloll t

'.av!!.!

f.a,*ll.t,
l

'li§ttb
6..laa. 1r4' !.brai lt. eDr&.

1 Z,Z
ry

70j'

?

!,ut1!ott 0€éód D. l_!or polaátT.€t.!á

1ta.o],
o!o.n lÉ.núElsttól a xót ngt ol! étY€tt@ 2oo{
Lettra.& }actroPÁi ot .atsl .! ntasltécsrl, .boal 6u.l
Ar' Ülv€rt {l€n lot§u d. |tr.E
§.o1! éYoa 6l:.1t fosr.yo|
§5aldloE bocsdrÉg!! a9 btdh.]yüIl. h.r!.n3.,iJerd.
g6één,L91|, robrufu 19_én.

ho3|

rr

C. a

i

c*lo

x,<,^l

t

"tr:::_"

rtorel..*d,,'

ll!_

urt,

/í.

r !@..dJ.r.. .t!! .!.- blul
ÉBú,r.u. rtdr!.r!l.]

rl.rrntr (!d.. u§úr ,.b. ,.r..r
Ibir.Ú.r.|b.'.-.rlsJfu
ÉÉLr,.*d;..r.l
4. úút tú..&
.! lr.t&.!'d t!t.rr-....r .. .La_
!.]lt.ltn§d..r!r.&l..l..lL.írrrn . l_!6_1;.i i,.-t .Jd.
€..1a., l9lr. ara!.at,6.

o:y

:,rE,|

oknránlo]r

r

Fie-;
hadifóglyók iómec.s lúzlbocs.itÁsifól

Iv,
lr,}5. !ebfú,ór 2li.

Alutírotl c€led megyei váf.A polgán^ne§tere igázolom, hogy a
mai napon az orosz katonai palancsnokságtó1 210 a:Áaz. Ketlőszáz,
liz hadiloglyot átve.tem azzal az u]jasítással, hogy nevezeitekei §zab,doh bocsássam. iuetve ]akóhe]vükre háraencedjem.

A hadifoglyokai átadó orosz
kaionai paranc§nokság megbi-

.ortia:

sztár- szeráant,

Pesi

és Nóg.ád megy€

,

o]vashatatlan aláí.á§ sk,

,

Ál\.ln

, pórg.m$b.i

jEio*:

N

t
i

a

í,

l
r
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A DEMoXnAT|KU§
_
l]s NEMZETí úJJA§Z9LeT§

ÁTALÁKoL{S

EEZDETE. t\DMzErt ósszaFo6Ás
Az oRszÁG IjJJÁÉPITF§ÉRE

4,

A NEMzBrl Blz.&l-t§AcoK ÉsTEvÉlfi.ENY§Ecüx.

65,

1945.
gor<

llegalakul a pestérz:ébetiNchzeai Bizoitság
januóí 31_

iozza];lU]Js3\ a] meAa]dku]i: V".;-

NENIZETI R]ZOT.fs.{GA.

,,Y-,k".J,"§2o\,A1-1 o,,,-,ö,ó.,_,,,1l
,t1, (, ! m!, 1(8_
jo
il-kl],
dpblec.,,,
].r,,
r
u,.,
gj ,,,,idn !1
V-i.él, B , Pndp|/9; , ir<x n,-.'e],' .í. .,:...
l/é.
c ,i lgi"l.m
beveiele\ el a }ölrlkeokL,,l e]le\li m .
v'iros kÓZÖnségé:, j]lető]eg
a köveikúók€i rendelem el:
], A szovjet \atohai hatóságok feideikezéséi
a]ápjád va]ameny,}i túplohot meg kelt
+", h]vók szabad
gy"t..r"i;r
"5.ii"l
briosíiéni ke]], Intézkedés
iö.lént atcki.tctben."uril"i
hogr. ei negttli2 A nali álak vá]lozái]anD] nar.cinek, ,\ ko.ábban hegát]ap!
',, d, \lnl]j, aj"' ", ,,,)a.,,.l,'l'
;ncád.je m,g
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Jelen]€g üres ]ákásokat se.ki önkényesen el ner1 lóg]á],\1l 3 A lá,,,k
i: |,,,, L;,".^|"o \,,ol-/,,
",,\
a,k,do ]"L^,
)lvard !t |.,l, iÖLtenrk,
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6, Félhil,,om á váro§ ]€k 6§ágát, h€y az dsötetlté§t d_u, 5,órá_
tól reggel ? óráig tovább$ is §zíeonlan taTtsa be, A mula§ztlás §zi4orú büntetést von Daga !Lián.
?. Felhlvom a város lako§ságál, hogy áz ulak es jfudák kaTbanlanasárol Aondoskodjék, A városi íendol§eg utasÍLásl kapott ennek
.ir.""-*J., mindazok. akjk uen Tendelkeesnck nem lesznek el*
Pet. büntetésben ré§zesülnek,
8 Félhrvom a várNi liszt\'se]öket, hogy álláwesáés rerhe melleti szolÉá]all.élelrp tebruár hó 8-iq jelenlkezzenek a PolgámÉsleri
hllat.lb;n, a íiúgimnálum éPiileiében. UgyMcs€k jelen*ezni larto"ix a potszenÉ"^cteti M;§zemel}zet niinden e8yes tagja renti

lddponl,jg
a polaán. nés-l€ri hivaDa,]ban.
s, a nepo,sag vezetőjének az ö.ként§ munk3váila},á§ra vonat-

saját érdekében t€yen elee€t, mett
csak igy Ludjuk megakada]vomi aa. nogy közmuDkáe,? rendszerl.lerui-az u,calol, ;qy a lakásokbóI vig,vék e] az embeíeket,
Dr. Haalny Lajos sk.

kcó felhívásánai mindenki

porgáríne§ter.

i.aiok;Bortg{5'
66,

Pest megy€ Neúz€ó Biiottsága §ánló_, v€íő- és ár,tó
cépkőr66sé{tet §zerve
l945, dD;iis 7- Buddoes!.

_

Földmfveiésügyi Min;szter Ur!

Psr-Pilis-Sol1-Kiskun várhegye Neroeti Bizotlsáca

&

]945,

;, ;i;; L.,o," uÉat* - a pe§lmegyei Közjóléü
- ;ii;; aol*iÁl'*e
haiárczárol hozia:
álapján
i"o""'t*"
- a köveikezö
reToméll0
.

alail
'öldb]riok
rnDél gyors
oénziigyi művPietek
adminiszrauív
-.-r.**a",*
sziikérdekében
m szak"zernbb leoonyolítása
6
városr
""i'u.':i:.arnÁ"*"tu
vármeg}ei
3
ellarásábá
§ésAnek lanjá een íe]adátok
s/övelkpzelék bevonásál.
l(ázlóléii
'
köL€lezetl,
6i
e :rr*.t' b'úlokold leleklón}ryi átírása, 1öfle§7€
összes
kapcsolalos
leendókkel
ezekke]
a
*n"i. Ü"*"i elismeiese. s
íöldTeJorm
a
e]végzése
í,úe]öbbi
{Pladqiok
,"-J e, t""*t"a.r-i
ép olv e]enEedhe,ellPo előíe]IéLele, mjnr á legi"-*aa"La
"il".en.t
,iiii *"iU."
nilcstelln úl birrókosoknak vet6magga1 éé
"€rm€Iési
lszközökke1 vaió ;náiá§a, valamint hiteligényeik biziositása,

A Nen7eli

Bizort§ád a V€Tebaj'ás

it1

_A

M.E, §zámú rúdeleiiel életrehivott vármegyei €a
KözjöLeli SzöVelkezelek, ame]}eknek {enníaná"ái és ;vabbi
1ti]kodeséi a 347'1945. M.E, §ámú kormiLnyrendele, is
3500/1941.

vá,ro§i.

elcende]te,

gyakorlati szociálpoütikai célúÉndelt€tsiiknél togla
atlratmasat]
nak,"lálÁzanak aría,. hogy d emlite|t félada|ok
."gle]eíö verepei nyerjen.k. A Közjolái s7övelk€"zerek
"iaki"eu"n
feladatat
pezne v elóddoíJa}on fuvül szánló-. ve|ó- es áralo-gépkirzös.€gekki_
megsz€ryezse, lovábbá lFménya rekesilli \zervok.
u"Lm,, ú",
men}f6rdo]€laó üz€mék le!esit6e.}
P*i és NÓg!áó m€ye Álári! !§óliá.á, P*i s, 6]l§páir baiok; 2195p{r,
6í,

A \emzeti
1945,

Bizot{ság újjáaláL,i§a

e

köz§égi kepviselő{e§tírleiei

januóí 19. Monot.

A mono,, N.,t-",j B,,o,,. g .945, -1lL;- l9_1 UIi"p. h"
"to?.
,Z",.l l ]0
jii
\'KP
p.|,I
i
/o.
s2"' "ej\</-,', 4 ó lp",
J. *,t' -]0
'-k,'d !.,,
,
l
|o8J./,2 p d"e,cL,),,3l,,n;n' ]
p1l'onk \ il, '.le k L .; -? Ll ".ó,,, ,, n,o|r,.,,,ól<L
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Áz úi i§koláért
Az újpe§ti Nefizeti Bizott§íe taniigyi bizott-égot §.Zer1€z
Ig45. ruijus 11. íJjpeí:
Nemzeli Bi7otlsóc 1945,
.,,
P nÍ.rJl1ti
úléséb€
h€rároiatilag kimondotlá.

éVi máj6 hó 5-m larlotl
hogy áz Iskolaszek múködset
lelluggesáí e§..Tániigyi Bib.iság címen az iskolái oktaras hely;
,ran}ítá§ára. eüsórzésere. va]aminl
s, I"}olaszét tratáslorebe Úl.cy
!anüg)
i bizorggot áltjt íeI ]5 lagTF§*"
:11" ámerJrnek
9,:1lP*tagjai
8ár.
m:nd€n párt rRszéről megnevezen t& pedi-

gógu§ e§ égy párttag, va]aúint a Magyar Pedagógu§ok szabad
h3t
szaksz€t,vezeie újp6ti c§oportjána} b€adványában m€jelött
tag,

a Nelrz€ti

a Nénrreti B;zottság elnöke

Bizott§á§ 1egyzóje

Pd.i é. laÓ.cért meEye Ál]aói kvéliárs, ÚJpst meayel vár6 l[mzéit Blzott-

9*á!á} ldisr;

fi/9/19§,

69,

A

p6c§begyóli Nemzeü Bizbtt§iág a Némeaol§ágbg monakült
gyálo§ átukészletét §átosztia a Löz§ég §uegényét ködirt

1g45_ ltlÁjus 6.

A Sorg Anlal féle vilában a c, üzemj bizotl§ág munl"r,;r".i
gyérmekei Tszé.e üdütő léte§itése elien e§zíevételünk nincs,
azonban köteles az iizemi bizotisÁg a viMt, ahhoz tat}€,ó íÁrcya,
kat sz üdülő.m€nyitása előtt 1eltáI me[ett átvend, úgy a viliái,
mirtt berendezé§& a ]€jobb 8Ezda gondosságéval m€őrizni, s j6,
karbarr ta.tsni e§ kötele§ a ház es ingatlanok 1945 évi tefiéii befizetrii, Az épületben lévő áelmiszelek, textűák kradá§át a Nerni€§
ezek nem a
Bizott§áe megitagadla, reiután _ tudomá§a sz€rint
kétulajdoná_t
Sore
Antát
cég, hanem a Nenetor§zágba e]Ineneküt
pezik, § aeket a Bizott§ág a közsée rászorutt lako§ai közöti kio§zelöljáóságának kiosziás v€etl +z
tani,rendeli, átutálja a köz§€
ingattánon tárolt va§slásokból kititlcs€kbői stb. táreydkból 9 Bi
zotl§€ a közs€ borobsr(árcsultjai T€§zéE fenntáJ. bizonyos roer-yigazolt m€bízottjának hadja.
nyi,séÉer,míg a lübit a c€
s

P§t é, r]IógrÁd megye
lEÉ1 : d7Á9rr.

Áirau]t

Pánczél Mihély §k.
a Nereti Bizotiság élnöke
l.eáráM. Pd nelye §qlzeiJ Broti§Áaábsl
?0,

Á Nernreti

Bizott§ág szociáIi6

1945. 1nÁiv,s 27,

éIra l€loglslja a rcit6ű áraté§zlotet

újpe§.

A N€rnze(i Bizottság harámzatilag kimondotra, hogy Mit]ik
Béla textiLke!€§kedőnél l€foglalt rejtett áfuke§zletet közérdekból
igénybo ve§zi, s azt a wá.osi kórház, a népjóléti iigyosztály e, a

máIad!ányt a Nernzeti s(*élyakció Tészfue kiadia. A vis§zatdt de113

jgényLésrelonatk.zó kéle'Inétáries,i a Nernin][áji.|k luhaanyáE
],eri Secélyakcjób]], éráemj eliniózés végetr. A ]efóg]ak ]]0 000 pen!ó
lDhjd;i kéídéséneklísztázá§aig pedig íektessók be é],]niszerköl,
.sar-k;lvényle és a kórdés e}dönlése,Jl.in.,dja ki á kötvényt a
NeLnzetL Bizo.iság a jogoslliinak,
a Nemzeti Blzoilság jegyzóje,
5 1.Iemzeti tsizóiis9g eLnöke,
Íljpsi nóEyei rálos Némz,{j Bjzóii-

5,

A tiÖLDREfoB,M
?1,

AlispáDi reí.tclet a fölrtbirtokreion végrehajtásáról
1915.

ór|'!ls

12- Bldapest.

vatamennyi jáIás Főszolgablrájának, rne€yei város
Polgármesterénekl
,q. Belügyminiszie. úr 3282]]945. B,NL szár!ú rendelere alap,".,l,/, n-c Jnl,',, + " rö]d
-n r"rh$ m, \oqJ, " , "B}o,1loH
"
,,L E
n.o
tldhd_
;\ft
_,l|'d1.5l,
" i, \éq,c
"/ol, olJU'l"]5
h:rjt&sá.a ki]elöi' Szenek€i (Áz orszigo§ Fó]dbirtokíendező Tanács;',, a Megyei lö]dbiitokrendczó Tanácsol, a Kó,ségi Eöldieény]ö
Biz;!Lsáeok;!) vá]am:nt a 1ö]d!eloln1 ]ebonyo]ításában !észtvevó
minden }iküldö(et. járúúvei 5 magu\ai a2 é..]ekelr földigény}őket a ]egm6szcbbnrenően lánogassa, miDd.n szúkségBsegits€gel
Lássa el s,]árendelijeil hason]ó eljárásrá uiasilss,
Házi Árpád sk,
rn,:rSp'irf,lotIli19lr94l-

i2-

í{

Nlegvalósu] a párasztság ezeréles vágy.
irö]dosziás

li

}]

tl]
§,.

ll

jl
lI
1
]i

]945,

á!/ilis 6.

Pe

a szeme.e bifiokon,

stszentlófin(.

Házi Árpád íeLhív]a a figye]nei a Jó]dr.form !égrehajLisála,
Az illetékes iö]d,]sztó bizoilsággat úgv állapodiak nieq, hogy á fnld.sztÁs vasárnap délelóri folyamán tö.léhjék nres a S.emeré L,j:1o,
l1]

paraszt
kon. tnnek vógrehajlása a Legjontósabb, hi9en a rugyal
hiszen
a
osznís,
az
e pilianatot. Legyen igazságos
ioóó oric
"a"i.
'óVóóén keoverüDt{
lügq e' iol,
'' 'i.Jr." s-a* rcszamoto;a kövákezjk a iöldigényló bizolt§ác
működeséról. öIezőket kszltenek & doloe után látna}, Az ünnepav." l.t"tt" helyezés a §zemere kastáyban vasárnap délelőtt:
!4!ét,á.5, Pe§lg?orróBc
Pd & NóÁrád
E,4i§sáfl;k imls; saí. áprÜ8 6. jk!.

xoMuni§ta álliqponi

9 ílr]drBtofim kéldé§ébeü

lg45. 1árcá,Á 31. újpesl.
AZ újpesti NProeri Bilott§ág Lálgyglla á gróí Károlyi ufada]om

volt csdéáeuek beadványái, melyben azok kijeientetij&, hogy
igéB},t láltanak a2 uradalom földjeiie. A szociáldeEúkrata PáIt
figy€-,
t';puisatj*"t * aüláspóntja szennt a terí€ls kéldésénél
a teriléték€
§
ek-e
utódok
á
töréoyes
ho8y
r"-r" tál"". venni,

tneles iigyéuen !áreyalá§; tolytfuj, s ha igen a tárgyalást veltü_kelt
lebonyolítani. rive' a kö7erdek fiegkívánla, hogy a váfos neroDD
term;lési szeúődest kössön,áz umdalommal, Á kommuni§ta kéP
viselő'ó kije,lenti ezzel szemb,én, hogy a paraszt telmését a pis€ra
viszi, míg z uradalom valo§ánüeg neín ezt t€6zi, A íöld tu]ájdona
a paiaszte, a temel, tehát övé a telmés is. A gróífal, iuetve utódaiser"mirete Érgyáliásiák he.lye Dinc§, a íöldo§znást azomal kezd"ar meg.
]ék
A Nemzeti Bizott§ág á korftíunistá ánáspont belys§lese ütán
elhatározza, a földigény]ó büottság_ázonnali m€galák{tá§át,
PeY é" Nórmd

9áeáÉ]. Jeárzóxó,n}vé, 7!^§a5, úár,, 3t,

]

lí

14,

me8ye árispánia elreüdeli a naponkéuti adatszokáltatást
a földfelorrn végíehajtásáról
1945. úvlilí,s9. Budapest,

Á kózponti e§ budákómyéki já!ás f6§zolgabírájának!
Utasítom F,ószokabiró ürat. hogy az ld€i8lene§ Nerzeti Kor_
mány áta] t945. március 15.-én a nag-ybirioklendszer m€sziinl.eGseló és a Jördmív§ nép földh6ziutiatás&ó1 kiadott r€ndelettel kap_
csolatbsn 48 órán beliil jelent§e, hogy haiósága teriilgtén a rendelet
v€le letLe hajtva. Átalában véve gzen úeey€t kapc§olatban kimedtó e§ ponto§ jelentest kérek intezkedéseiről.
Ameinyiben a félrt me€jelöb Tendelét utasítlá§ainak a járás terútáén mindezídeig telje§ egé§zéberr nem tett volna eleget,
- eon_
doskodjo! aró1, ho8y ezen rendelet 48 ónán berü telj$ €észében
v€fe legyen haitv&
Bmek m€felelóen mnldennap jelent§e, hogy a köxégekben a
földigénylő lrizotL§ágokhoz há§y igenyle§t D}.ijtottak be, mennyi
o6ztottak ki, a mqnkát folyt§tják-€,
§tb? (_)
'öldet

Háá Ár"ád
ali§pán,

Pét éá }.Iógfád ó€y6

ÁrlaBl !évéá.{ P6t ú. aü§p"l.átóli

§k.

150€F{5.

l5.
KimutáLi§ az l§4s_ben íeloszlott fóúri ,rsgJbiítokokról
Aszód.i Jáfós:

Boldog €É v€r§eg
4800 hold,

ndad közs€ben

közsée harárában a báró Hatvany uradalom

gfóf Ráday Gedeon bi!,toka ?95 kat, hold,

Tura kóz§égbe! a bá.ó schossbelger viktol_féle uradalom
36 kat, hold,
Kaftalorl bá!ó scho§sb€rge!

Lajos

bíloka 2400 kai,

hold,

Rudai Jórós:
zsámbékoÁ Dafányi Ká]mián löldbirtoka 1164 kat. hold,
gróf KaÉcsonyi ltre bi,loka 2266 kal. hold,
, Piri§vöac,sváron
Bia kö^€ hatá!ában Méttemich Sándor, Klemeniina hercegnő
2229 kat. ho]d löldbirloks,
116

Naeykovác§i kijzségbén Tilzá l§tván ütódáhak Laíó§ Kálmán
2938 k§n ho1d fiildbirtoksa

€rófrr€lr

Gödöllói

J

litós:

A m€yal kirayi Koronsuradalom
j€áő,

caömfői

Uri

tirbb kirzs€
ho?rivétöreg 20.000 kat. holdnyi'teriüet€,
Jáfás:

ktjuségben gróf coToniní Jáno§ Fer§l€né

toka,

hatáÉra kit€T_

608 kat. hi,ld

bjl.

Mende karségben'sai§z coburg Ftilöp Józ§iá§ Góthat h€rceg
birtoka, 1474 kat- hold,
Mende köAéc melteh. Bille puszlin u8yanannak r4]1 kal, hóld
g!ó{ Teiéki Lásáó 11?8 kat. bold birtoka,
Györnrőn eróf Teleki Tibo! 135? kat. hold bi.toká,

Tápió§ápon

Albeajrsa közsfuben özv. gróí szápáry Istvánné 1138 kal. ho]d
Yecse§en }Talrny József 1616 kat. hold bjTtoka,

Albertin eóf szapáry Lájos df, 1104 kát. hold bbtoka,
Nyár€yházán df. wekerle G&a 120{ kat. hold biftoka,
Dánszentmitlóson dr. wekelle sándol 1059 kat, hold birtokE,
Nawyátai Jáiás:
TMlmáson gTóf Andfássy Natró 8?2 kát. ho]d lö]dL,irro&á.
Tápió9ffLmánonbáF Blgskovich Aladáf 5478 kal. bold biTtoka.
Tápiószentnáíonban dI. ÉberAnral 2368 kai) hold bir-toka,
, Farhosón Gyórgyey, Ádolí dr, 1468 kat. hold birtoka,
Tápiószelén Gyö€eyllajos
dr. 1111 kat hold birtoka,
' Tápiósz€c$n He9esi tsLvérek 2464 ka!. hotd biltoka.
Farmo§o:r,báró Prónay D€"}ő 1028 kat. hold birtoka,
Eeí€dkátán gróf Ke€lreví.h Gáb()f 1000 ksi, hold birtolra
Kókán gról Páüy sándor utódainak 1?51 kat. hold biíioka,
Tóalmá§on báró hónay Gyö€y
1429 ka| hold birtoka,
Tápióe,rörgy&
báró
P.óney
Dezs6
1398 kat, hold birtoka,
.
Tápióságoü gróf Szirmay sándór 1364 kat. hold birtoka,,
szentmáIton]<átán bfuó Wiídburg-wa.lt* GyöíEy ?59 kat, hold
bjrtoka.

Pili§caabán Józ§eí íóhérc€g 3014 kat. bold erdőbirtoka
Pómázon es csobánkán iJj_ g}ól Teleki József 1á00 k3t, hold
szántó s 2?37 kAt. hold erdóbiltok,
711

Munkábán a fóldoszó bizottság
(kErjjabbk.fi Tórténéti Mú4un, lkgy|

53?4,)

Döúsödőn Szá§z CobuíP Fülöp Jó^iás cóthá H.=.cec $1?0
kai, hold szánló-luetve ]egelóbiiJoka,
A Ráckevei Király1 saládi uradálom több csspel§zigeti kö7s€, vá]amini. a kunszentmiklósi járás néhány községére kiierjedve 10.000 k.t, hold,

vácráióion gróf Zichy Domokoshé 1461 kát, holci biúoká,
Sződ kőzs€ben iovag df, Floch-RerheBbere Alríed 950 kai.
Fóion es csomádon gíóf Ká.o]]/i Lászió 1i00 kat, hold bntoka,
Acsán és csóváron d!. Patay Tibo. 2400 kat, hold birtóka,
ugyaniit báfó Prónay Dezső 2700 kai, hold birtok3,
Vácduka kó;égben gróf serényi }Iiklós 90? kai, hold biltoka,
\iá. város ha!árában. valamini a járés tóbb közséeében a vácj
Pü3pöki Uladalom kb.25,000 kat, hold birtoka,

Gvón kóZ§égben gróf Szápáry Tsil,án utódai 01{ kal, hold bir-

toká.

gíóf Baith_ványi zsigmonci 3913 kát, hol,j
Tahil§zentgyörgl.ön
}eÉelő- és szántóbirioka,

Kakucson kakucsi Liebner Sándof 1165 kai, hold birioka.
Gyónon dabasi Halász Móric 1197 kat. hóld birtoka.
ócsán és Á]sónémedin g.óf Ká.j]íj Lász]ó 4?00 kat. hold bjl-

PusztavBcsón Szász Cobulg
]2,?55 kát hó]d bifioka,
(& b*zeirriá9 . Gázda-.ín

Füli'p Józsiás Górhai

Iierc€g

o9.1 éS rdldbérló!

.lap,

76.

A szentendrei já!ás íős,olgabi!ájárák jctentés. a
1

1!)45

áplilis

égrchajtá§áíól

'ördr€foím

15.

PeslváImee_\,e A]ispánjánakI

Ienti számú rendeleiére Való hivatkozással jelente§emei a,
alábbiakban teszen meg.
,\ iátá§ eÉészteni]eiének megosziása művelsi ágak §zerintl
s?ántó és kért 20,365 kat. hold k6záló 1918 kat, hold, §zólő 1842
kat, hold,, erümölcsöS 494 kát, hold, erdó 22,7?7 kat. hold. legetó
4656 kál, ho]d, út-árok és nádás 6395 kat, hold.
A járás ted]eién juttatandó, elkobzandó és megváltha!ó teni
]et összésen 11.93: kat, hold,
A fö]dosz|ó bizottság, illetve fi]ldigényló bizottság a járás 16
köZsége közül Békásmegyer, KjJoloszi, e§ Pilis§zentkereszt kivéte
téve] minden községben múködik éspedic ezidőszerint óssze§én 86
iaggá1,

A iárás

tenr]etén megműve]este

A földigénylii

kéi!_Ány órk€?§ti

A

ki.szloti föld összsen

915 kai,

bi2ottságokhoz ezideig össze§en 1511 íöldigén},1ő
be,

jn.ás terüleién ezideig 100 lóldieónyló kapoti íöldet,
A jáfás teiuletén a tavsszal beYetendó terülétből öss2e§en
1,1.125 kat, hold vettetett be,
A já.ás terüleién elkobzásra kerü]ar fö]d terüle| 838§ kat, hóld
és 1100 négyzet ö1,
] 11]

A jáíá§ vet6rn€ggiiisgleío

862

q átpa,

332

q

?2 q t€lL

geri, 2990 q burgonya, 816 q takamúnylépg, 414 q"ah
lucerna, 5?, q.

x1

ff

lí

i

bükköny, s 15 q Iav$zi búza.
Áu elö]járóságok é§ a nemzeti bizott§áeok a hiányzó sziik§églet
eIolere-lesm önrevé}enyen fáradomak.
A mai napon ismételten utásitottam Bekásmegyer, Kiso'roszi
es Pilisszentke!€§zi köz§€ek
elöljárósáÉait, hogy a íóldiéényló bizoilsáBokat anakít§ák ít€g! § a szóbanfo,rgli !,e!d€]ret *g!€üájtá6á!a
szüks€* össz6 inidkedéseket tegyék meg,
lő§zolggbtTó.

fi

Pe§i é§ NóÉíÁd a€€y.

fi
*

Ár]éel lnvétiárá, PBí m, alt§Dé lráio].:

1-

133J/!9,15,

77,

- A
l

1

földreiorm vósr€hsjtása

Pe§t heeyéb€n

945,,nófciu*lnó iLs.)
1400-an 4650 kh._i igény€]tek. IüosztásrE kelült
hold, Á2 e]haeyoit biúokokból a .ermelési bizoil§ág
93l h.lda| osztolt s2é! ?6.1 ló között, JőÉküajenő községben a
Jö]digén_vló bjzollrág 538 igónl.1ő á]la] 2576 hold kiosztása {e1ett döDiött, 410 sz€mé]}.ü jutlatott fö]dnóz, o kioEztott ióld
:561 kái. hold Elhagyott bi[okokból 264 igénltőnek 1321 hol_
dat osztottak ki Kocsér községben 353 igéby]ó 2900 ka|, holdat
igénTe]t, }:ö]djuitaiásban részesü]i 1.1? személy 908 kat. hold
telülett€l. Tóbb igénybevehető íö]d nem volt, Tós2€9j 660
igénylő 6962 kal. ho]dai jgénye]i, Kiosztásra kerii]i 660 igény]ó
közöit ?240 kai, ho]d A fötdosztá_c beíej€rrődóil, T i€l) 596
igény]ó 4800 kát, ho]cal jgé.ye]t, 320 vo]t gazdeság-i cseléd 2502
kat, hóldai kapoil, Lljszdsz kö,ségben ?66 személy 68§9 k. hol
dat igé.yelt, Kiosztásra került 517 igényló kózöli 37.11 kai, hold.

Abotrv községb€ri
4650

í
ir

l]

i]

Ij]
ii

I
fi
ji

§

i
]:

kai

A jírás terü]€le.

]-"ntés

T000 §?é!re]y 15700 kai, ho]dat igényelt, ,\ jen3pjáis 422ó szenéiy kazótl kioszloltak 1lJ?60 kát, hoi_

A löldószió

nég nem ke?die nre§ múködését. Ennek
ke.ült klosziá§.a, A lök}o§2táSt háilá]irija e mérniik hján,v és 3 te]ekkö5_Yvi jralok eg} fészén.k
bizoii.ság

."]]enéle 10t0 kar. hold

hiányá. Az igénylók azonban a káőbb joellag is rájuk rtrhá,andó íőldeket má! núve]es alá vet},ék,
Dáns.euimikrós kö7sécben 430 fő 36?0 kai, ho}dat jqény€li, Kiosz1ásra keni]t 2l5 igény}ó között 1060 kat, h.ld.
]|sbltözségtefu 530 igényló 4000 kai, holdai kért, Kio§ziá§ra került
5605 kat, hold,
felosziásla került ?8?0 kat, ho]d, Áz
ellragflti birtokokból további 654 igény]ó ]430 k, h, szántót,
jlieive szőlóbj.toküt kápótt,

2000 iő]digény]ó kö?ótr

í.gr. nikíi

I

l

i

Talaszi sántás lg.t5-ben

(Leéújábbkoli Töltineti NIúPum. fkgy:

5061.)
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$
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Á MUNKÁS PÁ&Aszr szöyEÍsÉG KIBoNíÁI(ozÁsA
78,

A t

ffi

unkások mező8azdasági szer§,ámokká] segíiik
a megye dolgoró páfásztságát

(19.15, iúnius.)

il
&

fi
$

A mezógazdá§ár-i szefszámokban nrutnl,k.2ó hiáili envbíióréré
.ú.l ,.,aoba"
.,, . _"";,;,, d;",.;
úelynek lebonyo]íiáSávnl a Yáfheg}ei Közjóléli Szóyetkczctet
bjZtáa neg AZ akcióhoz szúkséas e§zközökct a Weiss f'lanl.é.i.
6
llofherl -s.hrantz, v3lainin! e Ganz g}áIák mlDkásai
Hús2 köiséqbc a következó sze.szánoliai juilaituk:
500 drb. nysls ]ápálot,
1870

I

kg

kós2j|et|ék

patkó]emezt,

500 c.b, horcany7ott vasleh.Zt
]000 drb, ist.illó]a.Dátor,,
420 drb, ekevasa]
.t33 ctlb. n_ríjsásól

Az

eszközóka,lt

nak ]Bzáuirottunk]

kapoit e]]e.éri,ák fliében ] g},álik Nrn\ás!i

{466 kq. linoDrliszte1.
2,149 kg €gységes bú7a]is2i.,i

3:| kA r)-

]j

lL.

kg. búzát_
3?1 kÉ,rozsót.
4?4 kg, bábot.
829 kg, burgonyát,
Az idóköáen zárolt nczőgazda\ági céP_"k közúl sikeúl! a szo_
.
veikú-élnek
ljo drb, veiőgépet, 100 d.b ;kél,,20 drb sre.ske;Ú
20 d!b. répavágót, 20 drb. dalátót. ós 2a dü ' tgigerimofzsolót
;e]_
*é €!/o" ,g, c-p_" \ o - 1,é _
d-élf
í
]v
,,.
:\Z"::,d,,,- .nnr,e\^ _ -U L] o,L:t\ á -,.L,7l bpn a k,,, 7rj, b- ^,
1,7",,,' l,:
ÁZ _Á]e]nisze..ket az élijá]]i!ó glárak nunkásai fe)Zére
-vá]]itjuk 1;
336,1

$

fi::íjii:.:Í.]]]4i'l.Áj\hlniis.li]érr.Á!r..l.sJ.1.1L']!

I

122

€

*§
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*!.

6§
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!€

ie
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A MÁVAG

dolgozói lohamnruhkávat áliítják hel}íe
a mezógazdasági gépekct

i917, 1llólci'ls ]3. ,ql§ódabo§,

,{ tá.gysorozai uián Máing Lajos jelentk_-zik szólá§r3 Az et_
elg€dol!1 megadja, nla]íng e]őadjá. hogy a }íagF. KmtnuDislá PáIt Mávag lohahhuhká.ai lajiiró]_1alura
;arnat, logy
s7abad idejükben a ia]íakban ta]á]ható. ja,jjtásla *."uro
óekei, hukolicadáIá]ókat, és egyéb gazdajági gapeket
""tagé
rohammujá\a] jLlgyen mecjarjr,sák.,q }'Iávac lohanrmunkásai vasá..ap Álsó_
dábas közseabe is kijörnek. E2ér1 ie]kéli a g.zdákat, hogy
akjnek
van javiranjvaló gazdaságí gép.,, jelentse be ná]a,,{ n;késok a
.ossr<arban lévő Eópeket a helyszjnen rn.dja..,iiiák. a helyszlnen
neg nem javilható alkatreszeke, Budapesile s?áltliják. Az ;]nök
a

ldr áz

beje]entésr köszönel.tel

í"?J,"t"},!f,íi,fi:§i:

iudomásu} vetie.

:l,.áni L€!éri{.á,

80.

A
(]

bányászok jutalobszeniiket ajánlják 1.I

!

csóplés sike.éért

9.í6, inájl§-_JliD'!s )

Az órsrág különbö,ó ié.ülelein a b:invás?ok kö?öti nag}- jeleniiiségúno?ga]om induli á ne,óÉazdaság;" r,uni<el megsegíieie erdekében .{ szénhiánnya] kü,dő országbán a lanyaszot
lutalom sze_
, ük"' t,-, ,llar lPJ d _Á.c|o\.' -"jlo | ,Áp
E-p-k -üx.d e.F, el, l, ,.sil,;g 1-1*.l , jn.,I ] ,! n,d:,, cle
pá,-"Zj"l i
hagyban él.intéir.e_- a cép]ósi nem ieheiett vo]na ^
e]vógezni.
j;:i:

1,2!

i;",,";:i'#":**

évreByei.s ]ér.f,its,

MüNKÁ MmlNDflÁ§A
úJJÁÉFlTÉ§

l. Az iPÁBI Ís Mr];zÓdAzDA§ÁGI
8l,

A

vláci v§uta§ok:

}ohammuukáia

1 óIai
A váci vasuta§ok a hivatálo§ 10 órai munkáidőn tű napi
id6 elód
kjszabot,
B
a
ö.il;;' űi;;á;üüti*"nxat -;,ttult,lvasltvonal helyreáullásál,
ÜJ.i*iei ? u,a.oesr-+bbi kénrán},Li %qanyú vonala
*"ii7"rsz"e els; helyrealtlolL kelúós
ver§enyben való
e vasuta; gyűlesón elhatározták az orsz€os é§
ver§erlyvez{ó
.e.rra.ii * *"g"ur"xtottlx a vef§dyszelv€zsi a vasúli
munkások,
nen,sak
lesá vesznek
i,üili"iáü i,E"u". jrodai
i-,
1i§ztüselők
hanm; mémökök és
í.ádDus!ú, 1915, jltuüB

1.

'

?,z-

A büdska}fuzi münká§ok

A pvá,

h6§ie§ ktiz,l€]Bs

]944 Kár3Gon} máóóóik

a telBfté§ ru6giI}űtá§áéri

nspján szabadu], re], Dolgo

üz,m nm
zoi nae;'r6re ekkor npm 1adózkodo" Budakalászoh, A:
cak azétt
&
k
gép
hiány4ik,
tat"* r.ár," cssk néhány
tdie,
tudt,ák
n€
m
",*Gal,
ienaetetét
kÁany titelepitesi

;i;;ilil;;

bTtózkcdó ntsla§ ele}iÉk miati"
hon8P1945 ianurjriában a E}árbfi nem voll mlln\a, Fpbrual
é§ ái,kot
alá
kertilt.
víz
rs
a
r.aúiezleten
e},r
r,,. ix* á.Ja*
" k;;;kJ;k;pk, molorok. ;épek, vegy§zere,k, méteráruk,
fr"J"
dé küldoö§en íonalá}.ban. A §ác rci vezetőlégene{ te'len§€eí
al árvizTól
ű"ú]j mu;i,-ásság; ho*jüroli, hogy
;"J;;;.;;;;
ekkor tanúje'él adLa € munká§sá
És
tprüteLel.
-.ii"",""-.'!"a"
punk. hogy tepes ,,rchammunkrira' , Ez a kjiejezé6 s a ,oham
gerl meaható
il;;k- #"r*;;k". mée nem vo}t közhaszru]alu, am;vel
á gyár
öntudaLs r*zenek igyekPzele,
""ri-, -"'"ka""a.ilifadozott.
}anen
munkád
a
Ellens2olca]ra,ás|
Ulánpóuasl
amire
él"lFén,
§ajár
";;Jn,j";;
nótt, hiiles üzben. Vizes íruVa],
úLes
;;;r.Ű.,i- riletát nem reméIheleli. rjvcl a g]ári p2tziáí
mukés:.;,
kölelAséget
;;ii, li;; k;liíÁ*k közöl! |eh6íleFe
*J á',,;,a"i." l*"J, emikor a giar o\,an állaDoibs kérüll, hogw

§;;.&]''l-,".n ;lÁ;

,

12i)

vasúréDitók

(kcújabb]<.ri T órtsnetj
1'](i

Múarn, ikgy:

,|ó16

)

.rllzlren meeindulhafuit benne.t |ermelófiu.ka, c nunkássáe m€g,
1á]asz|otta vez--tóit. a gyárve2etijsóget és az üzemi bizoitságor, A
gópek hájtására szükséees vil]anlenelqiát ! ]<ö.nrezó g}-árakkn]
kalöltve óldottuk meg, (*)
üienri Pári§,erv-"zeti titkár.

A

népnek t€rm€l

a népi tulaidonba Yett iizem

A Ki§pésti Bienn €yár6i a Nemzeii Bizoüság

íelüg},élete alá vofijs.

]945, jün'ús 2I. Kispesl.

ri""taettet t.lutentem Kománybizto§ {Irnak, hoey a Kisp$t
úton lévó, Biehn JáDos Rt. tu}ajdonái képezett gyártelep né,
met érdekelis€ kezében voli. A g"/ár hl]ajdonosai, iletőleg lelelős
vezetői dmebekűltek, ezért Kispe§t m, város NelMeti Bizott§ágá
úgy határozott, hogy a g}.á!ai felügy€neie a].i veszi é§ üzembehe-

ülói

1yez6éról gondoskodik, Ezen veghatár-ozat a]apján a váro§ vezetősége az iirembéhelyeett gyáf telett d}enőlzsi jogot eyakorol.
A gyá& amint a vi§zonyok rendezó_dtek azonná1 hozzáíogott a
mun]rához e§ haladéktátanul megkezdte azoknak az áNknak a gyártását, gmelyekn€k előállításlához giikségEs n},er§an]Eg íenderkez6§re ál]ott, A gyér jelenleg íedé]reBezü szigetelólellezi, ko6ilreDó€sőt 6 elémkiöntó másszái ke§zít. Ámennyiben anyag áll rendelkezesre, fogla]kozik még növényvaeLni sz€rek, {eÉőt,lenítő anyagok és aszIalt gyár,tá§ával i§.

a várcs köánségének nevében
Kispest rt- város v€.zet&€e,
azon kéielaDmel fordul Kormánybiáos úThor, hogy szíve§kedjék
hozzájárurni ahhoz, hogy a Biebn gyárat biliokba vegye; nbtőréc
ré§zéle biztosítsa.
ki§aiádtsa e§ a tulajdonjogot a váro§ közön§€e
A vlírc§be ]ráI baTcok nem voltak, a íel§zabaditást m€gelőző
idóben a légitámadások €y jelentó§ Ié62éta házak}rak m€gron€álta
é§ €zért iglen sok ingBt]r&5 ha€amá]hatat};fl á,l],aponbáír 1€1, melt beázlk eg'Jre'z.t. más!észt mert eIó§ i§vitásra szonrl, Mint€y 2500 h]áz
vát !észben, vagy €6zb€n hasznáihatátlanná. Mirrtán cserépgyfuiás még nem indurt mee, leltédénülszijt<s€€s olyan fedóanyag bib
iosításli_ról gondo§kodni, ame}lye1 átmeneiileg hsmátható á apotba
lrelvghetók }€§znek azok az ingattanok, amelyekndI csupán teteje
fangátódltt m€g. Ezt a éIt kiíáJóab tudrá §zolglr]ni a Biehn gf,-á].

,

ü

il

í

ha a vám§ }r.izikezelésbe ve§né, mert ekkor elsó§olban é§ kizáIólag
d váro§ ré§áre temelDe, i}letóleg gyálana.
Az építéssel,iíetóleg a hebTeáttítás§al szolosan ö§szefügg a
h€1},relí]lítás$ szonr}ó tugatlanok szigetelé§e, amelyhez szükség€s
ságetélólemgt ug,ya§6ak a válo§ ré§zére eyártaná a Éyá.,
A várösnak ézen hilmerrően Azonban, távolabbi céljai is ven_
nAk, amelFrek m€valósilásával kapcsolatban felmeriilt a §ziiksé-

ge§§€e
ü

I

l
l

I

I

í
il

I
$

Bión

gyáíat tulajdonb5 v€ye.
vila.Eyal, Yíz!,gzeték{€l é§ jeleDt6§ É§z_
ben gá.rzal. Fejlesáé§i szempoltból további réps a c§atornahálózát,
kiépíte§e é§ ezutin az uia}nak §ziláld burkolattal való eláiása,

A

annak, hoay a

wáros el van látva

Mind a két él rendktvii} íontos é§ megvalósítástrk §ürgós, (rgy a
c§atomázá§hozJ ]nrnt az útépíté6hezíeliétlenü §zük§éce van a váro§na.lr kátránrira é§ ecyéb kátráü},termékékIg am€ly anyagok a
BiehE gyáíban uEyadc§ák €1óáIüüatok,
A viálo§ban nrindel1 hárná} van keJt é§ gytimölc§ös, Nagy je_
Lenllxége van, küönösen ma. hogy a gyümötcsíák 1e né§ér megóvju-I( A kéLrtevóklo], s bizlc;rjuk a váro§ lákos&igának gyümölcssajk§€]elel há nem is lelieseh, ].€slább.é§zber,
A Biehn $,árban ván egy olajp.*, amelynek hasb4;tbá Vételével a város olc§ó á.on irldná.a lakosságot olajhoz juiiatni. Bnnek a (érd6sak horderejet e§ ionlosságát tá]án rem is kpt] kidom_
bolítánom ma, mikor zsí! biztosíá§á_ról úgyszóIván §zó §em 1ehet.
lehÁl olajetlátásra kelt beFndezkednün}, A város kápcso'at.i révén
szerezne oic§ó áron olajmaeoi e§ kipÉ§elné, jly módon csupán 9
termel&gel kapcsolatos kiadásokat ke ene felszámítani. s az o}ajat
a ker€skedői hászon kikapcsolá§ával lehétne a város lako§§ágáhak
f endelke,zésére boc§átani.

Mindezekből megáltapítható, hoéy h& a váios á Eyá.at biItokba vegi, azi a kőzóssfu ádekánek mee{elelőerr ki tudja haszná]ni, a várcl§ közöTeA€nek
szüksé8].leir ki tudja elégíleni, annak
tamékejt a vároq íejle§ztsséhez íel lu4ia hsználni egyrészl, du§_
É§a olyán vociá § §zemponlokar. i]]eIó]eg igényekel, tud kielégitFnj, amej}ek egyébkértrendkivül nágy gondot jelenlénének a város vaet&€ének.
. A lenliek alapján liszL€lch€l kérem ismérelkn Ko"mánybi7Ios
trr jóinduiatú páúloéá§át é§ kérelmünk kedvéző €1i

ffí;

fr

fl,
§

fi
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porgárme§ter.

Psé§!ócréd meci,c Ánábr
l,]8

Lwéliárá! t6§p€si

ú. várc§ !órgá.m*idt

_
trurok;

84,

A
1915,

xommunist§ PáJt újióéPíté§iiav9§l.t!

atglBztns 22. Peste?zsébet.

Az i§kolaépülete]. a tá íolyamán t€tó nélkü nérn máiadtlatDak.
a csendó.tanalosztálybs keu áttelépíteEi o!*óbe! 15-ig, külónben be kell záfni g kórházt, A váro§i szliló és nóbet€ kórház rendbehozAtalához máI csák a fútó&ajáIl megiaüná6a
&iikségE§, A Dühöngón hét Ha]]gya-házat i§korá cajaila kell átalakítaDi. Iit kb. 500 eyemek jÁrhatna i§kolába.
Haűíozat: A Nemzeti Birottság a íenüek v€reh&jtáéra bizotl§Égot küld ki,
Pés! é§ NÓsíád belyé Álen Ldéré..,Pq9t6r9éüétm. Yárc, Nemr.tt E!_
/orkáiÁ!a} j.sF6tón9,.. t9t5, \íIE,. 21

A 8yerm€ütórháát

85.

Munká§ot 3z6Dtiák fel a psTl.goD hr8§ott
1945, r^áius 15. Búdapest.

'6lil€L€t

(-) cyápu§zta

község hatáTáben a :wéber é6 N€lBesán§zky fáe,
k- holdat kit€wó birt kon Áplili§ hó L-én a tl§Pé§ti
Hofheír-schraDtz válaiat embe.ei hét tTáktoíral egy orosz egyen_
rubás §zeínay vezeté§É9élmegjetentek ás kb. ?0 k. holdat művelé6
alá vettek, A biliokon al. ósz íolyamdu közel két hónapig áüó harc
ío]},i, Emiatt a munkálatok m€glelrctesen elmá]:adta}. Ószi sabona
alá fel§zántott é§ előLésát€tt talái e8y része vetetlen mlradt A2
mlitett vállalei emb€rei ilyen elókázít tt löldsk€t szá§totbk fel
é§ nsgyobb rézt tgva§zi árpával bév€t6tt€&,
P.rr é! Nó8é.t B.3J. Arrs L*,áÉM, Ped ó. .rrrDad rr!o!: lN Dan. lra!.
ö§szeseü

112
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86.

sztnt !Z özemi birott§ág

Az elábbi l€velet kaptuk c§epeLól:

Mi

a paplTgyáíi munkások annák ldeién m€gvédtiik a gyárat a
ayirasoktól, akik el .tsrteL virni mindent, in€gv&tük a EéúeJekaksrtdt robbsatani. Mo3t m€gint csák nri tö!ődünk az
től, d.ik
9

'cl
oFíÁnyo}

129

üzemmel, mi épitünt, mi hozzuk lendbe, A rubjdonos uiak m€ a
gyáf felé sem néznek. okel maid c§ak a}kor erdékli á gyár, ha a

hs7n.I ké[
Az üzemi^pbreváPri,
munkán kivüt most tavasszal íöldünk€t is meg ke]t
művelnünk, Ez most halas€thatailan íeladat. Lovun} nem volt.
eért a2 emberek nen1 bizbk b€une, hogy a 9 hotdat mee tudjuk
múve]ni. De ha nincs ló _ itt va€}.unk mi. Az üzemi bizott§áe kr

meni a földre e§ magát fogia az ekébe. Nyolc üzemi bizottsági tae
húztá az ekét. K6erv€§ mu.ta volt, de egy holdat fe]§zántottunk,
A tóbbiek elászöI c§odálkoztálr, aáán követték a példái,
Négy napi munka után megjött a mentőangyal eeY ró képében.
A lovat €y ember vezette 6 n€y o}datól táDogBtták, mét1 na€yon
gyönce árbpotban voli. §gy heti gondo§ ápolás uián már leheteti
vPle €y kPve§el §zánlani, Pár nap mulva mfu ea} lovár káplunk,
Most már ott vagyunk, hogy minden földünrr meg van művetve,
Azért, mert a munká§ok nem veszteitek el hitiik€t, bizták' az Pré,
jükbPn áz eredmén} nem mBrBdr -], A jdvóbeh is Jg), ]esz, h. á
munkásság ii§§zeíog § közai§ €íővel dolgozik,

Thali L,

sk.

á Neményi pápírg},ár
§abqd Nép 19{5, n§dLig

3,

muhkása,

8.

i
i

A DBluoKaATlKü§ EAI§E&F,G MaGTmEMTÉaE

Toboráfui íerhívá§

t

i

i

1945,

_

jafluőf 20. Dewecen.

Házánkban v€ighömpölyeöti
a hábo.ú. a n&netek e§ szárasj
hazaánnói hads-'ntéfréál;kílollált, Kimbollak, Tönkreleliék, munkaheiyeinket felrobbantották, a magyar otihonokat sz&dr]ták.
A .omók alatt azonban megmozdult az élei é§ most t000 év€s
magyar hazánk parahc§ol ja
1

FoGJoN FEGYVERT MiNDEN MÁGYÁR, Á IIAZÁ ÉsA MAGYAR NÉP FEISZABADÍTÁSA ÉRD'KÉBEN,
Magyaf hazaiia§ságtól és nemzeti üzestőL áthaiott, denokra_
iiku§ §zellemú rtj mágyai hadser€Ie van vűk§€, mely magya. vs

le s következó 1000 éves tijrléne]mtink glapköVél,
vannak iriacyalok, alj.k ie]§zabádításm vámak. R6zt akanrnk venni a szovjet hádser€gee} €|yi,itt a világbékétháborg€tó
fa§isztá Németor§zig reveresésen. Ezzel mutátjuk Dég a leEjobban,
ho8y Magyarország csak a ngnet kény§zer alatt avatkozott a háboniba, nérn€t érdekeká1, Á nagy szövet§e8€s hgtalDák.a Szoviet_
unió, Anglia, s gz Egy€Éült ÁllaDok aszerint éítékelnek'bennünke| hogy mennyi e§ milyen-katonívgl v€§ziink ré§zt a népek fel_
zeü{§ meljélL te<zi

M€

szabadító hArcában,

Mo§í kPzdodü a magyar demokratil,u§ €szmék honíoglaláÁá.
tehát E b.rlajdonkepeli magyar háboru, ifletve §zabad§ághárc.
A7 új rrta8,y had§er€ hArcai adják m€ á2 alapjár a magyal
neríueu kórminy politikájánaflés majd békeköL€sko. a ma8yal neF,
me8fetelő helyének a szabad néPek §orában.

FELsZÓLlToK TEHÁT MINDDN MA1Y AR r, JELEI{TKEZZÍK ÓNKÉNT Á NEMZET rrJ SZABADSÁGHARCÁRA,
az önkénte6 jelentkezés kótfulró.ía 18 éltőI 42 él,es

koiq,''éfíiaknái:
Nőkná: A ko.haiáf 20 éltőI 40 éües rcorrg. A nők honv&elmi

131

.

A jelen&ezók a községí elöIjótóságok^líI es á v&o§ok pólgárhó 8-i8 ielentkezen€k.
me§teleinéi 194§. evi
'ebluár
z6k, ki} a harcban kitüni€tték magukat, a
A2 ónkáni€§ jelentk€
földbiítokrerormnál et§ósorban logDak fóldben, vacy Iná§ álarnt
k€dvezméDyben ré§ze§ülni.

Fe]szóütom Magyaror§zág újjáépít&ébenműkijdó neíEeti biszaksz€rv€z€téket,
iszottsá8okai, párt§zeNezet€ket, egy€§Üet€ket,
kolákat, letüIágosítii munkáju}kal hassának oda, hogy Dinél több
démokraükus érriilettól áthatoit é6 harco§ §zellemű magyar emb€í
á[jon 9z új ma8yar hád§e!€g soraiba,
A kijz§égi eröljáro§€d]. €§ por8árrne§terelr az öIlkéDt jelentkezőklól néviegyzélct J.ktessenek íel a követkgző mvatokkAl:
4. levénte küéP
FéJfiaknál 1. név, 2, kor, 3, i§kolai v€z€tt§€,
z6ben rész€§üt-e? 5, volt-e katona, mikor, mely í€yverneBnél é§
milyen lendíokozatot éítel? 6. §zakképzetts€ (katonai), ?. vsd-e
9. aPjá és anyja
száma, 8. polgári
csa]ádja, €yermek€k
'oglalkozása,
nev€, 10. pontos lakdme.
Nókná:1, név oénykori),2. koí,3. j§kolai v€zett§eg, a. b,
v€nte kiképzésben ré§z€§ü}t-e? 5, íoglalkozá5a, 6. hajadoD-e vacy
ac§zony? 7. ha asszony, a gyermekek száúa, 8. íérjeneve, 9. íérj€
lo8lálkozá$, 10, ápja é§ anyja neve, 11. pont § lakcíme.
A mePyei városok e§ kiizsegek elötiáró§ágai ezek€t a névje8yzékeket 1945. évi íebnrár hó 13-ig teaes§zék íe1 az alispánoknak.
Az alisPáDok €§ th, wálo§ok polgármesterei e névie8yzék€}et a§§ze.,
8yúitve 1945 évi lébruáI hó 18,1g a honDédelmi mhlísztémhnnak
toúóbbitrők.

Bízom abbán é§ hisz€m, hogy az ege§4 nemzet meg íogja érteni
a hszáns} ezt a hrvó §zÁvát, Eddig nem ;olt háború§ €é]unk, mo§t
van. Jelenl€ hábolrls cél: Á In€yar nép iobb jöv6i&lek m€alapozá§a & a2 új íüggetlen, demokratitus, boldog Magyarorság meg-

Pst

DÁln_dri Mjk]o§ Bé]s milli§zl€relnö&
§t.
vrj,tlz vöós JánoÉ vgd§. honv. min. *.
é5 NóÉlJá mbty. Á]r9mt

l4ét!áÉ,Pér m. étltp. trtóL;

..l_ 1í6^i.r,

'

tt.lt.ta..

t b.r&!
^

A

d€rnokr&iiku.

'.D!í.n '.lil,..!t-r4:

hgd§€reg

el*ó i'BléÁle.et e meryébén

Az

er§6 §orot ban

Toborzi.s Pesteus€béten
1945,

jeb/uóí 11,

megyei város területén 1945, január végénes feb. Psttrzsébet
.
nacya.
demokraiiku§ had§eleg toborzása alkalmáva]
1:.,".9,"j_*
)2 ni' l1L-24 évesek) 6 103 férJi (15-44
éve§ek) jeléntkezett ka_

1onai szolgálai.a !]

'".";íi"x];TÍilf"JeL!ni]<.]-kiBzellÁsjlajsbÓmánákel§noldllárié.y*é!há

Á KozIGÁzGATÁ§ s§ i<ÓzÉLEr
DEMoKnÁTtKü§ ÁTALAK|TÁ§A

9.

89

Pfttaz§ébetén néptanác§ alakui
1945. januá. 1s.én Pest€rr§ébeten néptaüács alakult. Á néptanácJ munkáját 3 ta81i e]nók§€ vezett€. Haiá§körébe taftozott a köz!
enátás, a közbiztoNág megszeívéze§e 6 a nép6ís€ felá[ítása_

Pet é. Nó$Ád mégy€
Bi@fi§á8á!9k

Árr:tml ,-qiár-áÉ, Pe€idzsébé meFJel vá.6 Nd4Jrt
lé§rzó]róoFq 194i. le!§r 15,
90,

Bsámoló

Pe.§í megye újiáalakult trözigazggtá§ának

et§ó rcgyedévóról é§ a iifuő i€rvei}6r

]g45. )úlius 2. Bl|daóesl.

Pes! Vámegye Ne@eIi Bi7o(lsága íóIyó évi április hó L4-ével

megbizott az alispáni teertdók ideiglene§ etláiá§áva}, A rcndelkezéserueriüó 3 hónap alait felépitettem a demokÉtikN vármegy&, a

közponü közigszgatá§t m€sze§atem,
6 a vámegye ierületén a
töIdbirtokreíoTm végre}rajií&át minden eómmel támogattam és a
közig. szeNeket ha§onló éliárásla utasltottám, A vármegye tev€kenys€ét az e]műt időszakban a romok e}tál<adtásának muntáj4
s áz újjáépítes,a lóldbitokreíofm v€rebajtása s a fö}dek megműVelése uralla. Az elmlilt időben elfukeziúnk a má§odik vi}áeháború_
nak vápa-várt beíejeze§ébez. Eié.ke€tt a béke! léle vagyunk
úáe€],]al § bi-za,r§Inrn€i, hogy qy §zaied deno&]ratilQ§ olvágot €píl
rurk, Azt 9eretnern én m€walósnúi, hogy vámegyémbm minden dolgo?ónalr (munltás, parászt, polgár 4 érielmisfurek) me€ legym a roga mun}sárkalma, kenyere á olthona, ÁzL akaroT eI_
erni, hogy ne le§en á varmegyemben rongyos, ciDótlen, éhezó gJer_
mek e§ dolgo7ó, kórház náküü bPt g. An akalóm. hog} a vlifmP
gyémben minden Eyemek eg}.íomán -esz€§ülhes§m
demokratikus
nevelégbeT, e§ a íel§óbb iskolák kapui is megnyiljanak minden ie.hetseges gyeínék szináIa. A fijldbirtokrelorrn végrehaj!í§a éé]a_
káskérde§ m€goldá§a -magáÉl nóza az egé§u éi,sl'r€fol,rngt éímeg_
ieremti áz emberi étet anyagi feltételeit- Ez2é1 iulajdónképen kjf§,

jezi§t€

juttáLlám

pro$ammomál is, mely n€m Eá§, mint váme_,
g'/emben mtnden dokozón§k hyugodt c§aládi otthonok
teremtése,
béke e§ szabad§ág ápolá§a és meÉ&-.é§eA vármegye közöns€étól
ehnez a munkáríüoz ümo8alásr ke.€& es k€fem á várm€gve;inden egy€s lako§át,.hoay olyAn l€yeD emb€d,irsaival szernb;,
aí,ilyeh magatartást kíván azóktot. a msga számára.

pol
irB fruTsó" -"e". Ál"-l r*aterr

m.

.tl,Éor eocgydl4 lel€,É!,

91.

A .lcmokr.tikus

.

ti§z§i9et6i ksr ki.Isldűsa

Itiv@et Pe§t ílés/eNernzBti Bizotbságlin€&
1945, móícius 24.

r€yzeiúyvé66lr.

Blnapest.

. A m€yei NeEzell

Birrtl§ág. mivel kevé§ számú tiszt\rl-selójémunkát ellátíi képtele.! ú€y rrateroz, hogy
? iT+"grry de6okratikus átá]akílá§a fuekét en me§ei, iaPáii
€§, K(),z§€t §ztnt€n a kőzigazgBlá§bah demokraükus gondol}.odá§lt,
rát€rmetl személyeket
a, elóílt kepe§rtes nélkül is ak;Lnáz, tUeüv;
a2 uJ_ vl§zonyokba beile§zkedni
nem rudó tiszwjselőket gekkel kivel, az

_€yre €yaraPodó

c§€réIi,

Ís',il$,Y,fi#fr 11*

Iéwéitá,a, p6t vá.m€€y.

Nú,€tl B',otr!&á!.*
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Pe§t

ír6s,e ali§pánjá s

1945, .i{,Itus

&öztga"{€tá§

új münls§űtu§6rót

2, Budapert.

_ Mhdazokn§k a ti§ztvi§előknek é§ vezetóknek, at{itnek m€h.gl,.,Tr_"9r v€gre !énylege§eE a ma8y3r nep, á nincsi*blt
*l"i.k,,": :k":l!.k érdekett vot8á]iák. e!§órangú
feladat4 hogy
mlndm bürokrailku§ megköürtt6€en
rüté,e rna8ukat. uimúa§;i
**"! a ldleró l€fotllosabb cákitűze§nek meé;§rósl:, _TY.i:',,
k§abgn, mely a dernokratiku§ államrend§zef alapjál kép€zi:
önLe_
v9k:]_ty§€set

várok az alárnrenalélt i.t"rnjn,yt t.toegy6
ti§ztvi§elójéltól. al-kalmazoíj;!ól. Tu:TPJ§ ry"],
a
::P:,,i
Y"9,y.k """*. !"sy ki'zigazgará§ az €ye§ ügyilliok iro_
oá)
tn!ézé§ét
nem néüütijzheti. mo§t Azonban
e§ lelkesed€§t

mindeh.

."^

13§

u

to"*.aa*u.

levél- é§ irutvÁttások képezik a haíóságok élsó teládatát, haneú a
í,&Zolgabírák járiák végi8 a köz§€e].et,
Ehol keu biztá§§aDsk, lelk€.ít§en€k,
§€€ít§€i€k,
ahol LeL kemildy Lézzel §riBaÍlgk.
P6t é. M€lad e€íye Árr.br IÉvéltár.,Pét m. ólí.lanl évne6,€dó ,erdté.,
r$!.
,. ir. r.

'úís

83.

Koúúu[tsts t6}vi§el6L P€§t

m€ye

í6lvórtyhatós]ági bizotísísÁban

(1945, ,ruíráu.)
Pe§l, megye újjáatákltotr Töíveí,yhatósáci Bizotlgágába! 1945
{5 kolDmullist€ képviseló kapott helyit. Á k€pvi§elóL

táva§án

BlDkás, 3r.80/o_a dolcoá pára§á, 23.60/0_€ éft€lmi§égi és
eíyeb foglalkozá§hoz taltozott.
PeÉa é tÓ&arl n aYe Árr.Dr l4éíáü, Pe§t m. qt.p{&i tt t; !d tIL i5ar/úri.

€.80/o_a
20/o_g

94,

A iIa8yai KoErnl!últ Pótt h.r.s . közéloti dsmotf6cüétt
1945,

i,rlilB 8, szob,

Tárgy: Pértok an{nyc§ képviielete a közsfui kepvi§elót€§t{iletben,
Elniik javé§olja, hogy miuüB siob köz§egb€n €dűg €§ák 3 p}ütikai párt 5lrkult m€g, (1. ltiggetled Ki§gazda Földmünká§ é€ Polgárr Páú, 2. M€yar Kommunista Páíi, 3. szociáldemokrstá Pá!t}
s azok képvi§elól a nernzeti bizoti^ágbn ielen vánna}, hatáioztas§ék el úi. ülé§ lr.§sz€hívÁ§a f. hó 15_re; mely altalommal. a taenév_

gof bemutatá§a meüét a tsglétszám szerin§ arányos k+vt§el€i
megoldhaüi lenne.
Á Fiiggetlen Ki!8azda Földmunkás é§ Políári Párt vetamint
a szo.iáderDoklata Párt §zónokai az elnóki iBvaslatot t€li€
€qé.

széb€n rnagukévá te§zik.

A

Má§/er Kommuni§!á Pár! lagaszkoatik az €ddigi álapot

íénntaré3átloz ééázt k&i, hoey a tágléL§ámra való tekintet nákíil
politikai pártok e8yenlő arányban képvis€lt€§§enek
áz €gy€§
§ közs€i képvfu elótestiiletben.'.
,. .A

x.**r*.

PÁd aü&ponH. eealelél! . Mllyrr N@4t' Fü!i.tl6-

s.3i eorr !@rEDlábu l.d.r.i.ht .rrD.avékn€k.
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Tárgy kirn] hó§§z3s viid teilódik ki,

l1aiá.ozat
xlnök a kijzgyűlei haiáIozatakéni kjhildeite. hogy hiután

az

tlgy e]döntése a Magyal Kommunisia Párt hozzájárulása hiányában
Pm ]+rL.P-p, d-.-.sek k lrl-n , é ;,o71. k|Vo--,a (apc.ál Fói n,n "Jlol ,.l-m"n\ L^q} €Z ug\b-n ri . k, lf1l.hJló"_s

irl.;_

(Kivonár a szobi Nemz€li

Bizortsáq jegyróköny!.'5Ól,)

Bakó sk.

n€e!.

^llahi

hemzeti bjz, jeg} zó.
!riélú.l. óispi.t bi7llms r..l"l, i'ol]ts,
II.

A

Kommuni§ta Páft

1945, mdjus 25.

a Nemzeti Büottságok demokratikG
vál3ztásáéi1

vá..

Pest vámegye atispánjának.
Azonnal' elintéz6 vegelr me8küldjik s vacj j6rá,i némzeli bizolt§ág negEIaklrlásóval kápcsolryos alábbi jegy7öLönyvel

Jegyrókönyv,
Fetvétet€tt vácon a Magyar

,ó§Pg hely§égében,

S,ech$vi u,

Komunista Párt váci iáIás vú&

l8,

A járási íőjeeyző a 14/1945 §zámú rendeletr€ hivatkozvá össze_
hivta a váci járási nemzeti bizottságot a]al<uló köz8}.űlé§fa A jelöii.ket u P8yes körsécekból á járlisi veelős€ rudű
néü<ül, sói anrá]{ me€k€rüláéwl
önhstalmúIag jeldltP ki, A járá§i Vezerős€
eg€7 vél€t]enül éfl€süIl a jarási nernzeti bizofuáj m€á]akítér§áro;
6, arró], hogy a járá§i íójeg.yzö a jarás egye§ szeNezeleibol sájár
le|s7ésP vennt ónhálalmúlgg del€gáltá, iletve je]ölte
mecjelenáe
_:^,":,9 lagotat az alákitúdó jfuási ne(P€ti bizottságbá,
A
",
]":"" ,=::§:c erelyes közbelepésse a já.ási íöjegyz.' megvá]loz_
je]öllek
'31tá a
s7eme]yél, abban az iránybao, ahogy azi a ;ártun}
ryd€kP P§ a ]áIási vezeLÓseg megktvánlá, tgy a kommunii!á párt
.elö]]jpit |á|ásI vezéb§és nehany náppál eze]ótr énesit.t{e s 92
_ár8] nemzeii bizotl§agba azokát elkij]dötte miuláh Pzt
]|:J':ld.:
á Jaras' ]ó]p8}zó áz eldze'6 megbeszéIes folyamán ákcepLillá,
,
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A

rnájus 25-éír€gel

10 órála ö§szehívoti jánisi n€mzéti

b!

zottság alakuló kózgyűlésén m€is az iö.tént, hogy a já!á§i Jój€yző
nem logadta él a ;árási vez€tőség átal del€ált elííársainkat s I.agászkodol! az e.Pdeli. §ájáL maga á]jal késziteTl és behivoll jelöllpk_
hez.
A Maayaf Komunjsta Pán dunakszl qzenzete részéT6l a
járá§i nemzeli bizott§áEban a köveüezó nApirend elóíi
Jaqas]atot
téli€§zteit€
be Benkovics D9§ó élvtÁnlll}k, Eki €yébként ; járá§i

Veeiö§€

Tagjá|

Tekinive, ho8y a jánisi NB_ a p&tokkal erózóleg le1olytatott
m_ecbe§jilés nélkül, jáni§ v€zető úr €yéni kerdernényez&éfe qor_
§olíssaL letr dsszehlva. a demokrácig eLvével ö§szeesyu tetheteuennek laíjuk. hogy a jáTáii nb ilyen körtilményck kozött halározatkep€§en rnegalakuljon, Mert szerintünk ennek a pá"tközi mégbe_
széle§nek okvel]en meg ke]]etr volna !öíénni, hogy a legjobban
működo párl§zervPzeték közs€i
nb-i tagjejt delegálha§§uJ< a iárási
nb-ba. M€gálapítiuk, hogy a jáJá§ vezető úi a párlok iárási vezF
tóivel való elózetes megb€§zéIést elmulasztotta es a járá§i nb_t §aját
kgdéményez€cer€ puccs-§zen3en hí!,ta össze. E tények l€§zógezé§e
uián párlunk a járá§i nb, ilye.keppen iörténi megB}akulását tudo_
mli§ul ném vészi é§ az alatuló ü}esről ktvonul.
Kérjiit az Alispán Urat, hogy a járá§i ;b;.oi, miuián eÍr€
.e"mi szük§€ ninc§ e€ a megal9kulÁa 4 hónaPpal A íendelet m€€jeledé§e trlán, a járá§l íójegyzó ré§zéró} önkénye§en tö.tátt. osz,9s§a íe], Ha pedig úgy ia]álná, hogy a járó§j nb, megala}utása a
.ki€i,i{ífásban''i§ "§rükséé6;']érJ'ilk- intérkedikót, lrogy annaÉ nida:
alákuláse é§ működ6e a demokratiku§ követ§lményeknék Eegf§.
le'jen,

Mielőbbi elint&sét e§ utasitásait várjük
Gutor István sk.
titkár

r0. KUú,TÚB_

És§zocIÁLPoLITtEAI ti§TEzKEDÉ§Ex

95,

A

m€§,c.

Pe§t m€i5,€

Lulturális újjáépítés€
ali§pálljána&

}€ízjErcróia,

1u5, d.ecember 1. B{dnpeet,

(-)

A)

A

kötelező

bizto:1tlJú_k+

okl,súó§

ille!óIeg az átalános iskolák száEfua

éPület€let. a berend€zé§t e§ egyéb í€1" y"t"**
után
tehe{óvé kell tmni minalen dolsozó

szerelaÉt. Ez.k
öermeke
számÁra a bnuláÁt. TehÁt kapjoE általáno§ i§kolát á l€k'É;bb
ía]u
és a tányaü]ág is. A tanyaollÁgban eIő ]<.It segltPni o iar"agout
ulÁct, mert ezt köOeti o kllltuíinté,./rt.énuek lel2leqüIése is-

b)_A néplnbelésegyü l€elsó

feladAtá az,le8yen, hogy a pa-

T§szt§ágot nevelje az úi gazdálkodá§i fomára, bJterie§§lág;e.
szefű elóadá§_{orozatokba.r okta§§on az eaaig na$robb

ben néút€fre€sztett

§ára.

l
I

í

I

növéhyd. (gyiimölc§ök

"tÚ.1

N-ép-

^*"vi"Ó
toÍnggaai'üÜ-

A htiziipei ld}épzésti§ a népmű9eles keretében látom a leg_
._
élszerűbben m€gotdhAtonak.
.. Tecye lovábbá láetőve a népmúvelé§,hogy azok a demokráEl{u§ demek, ame]yek a mú]lban magatartá§uk- vágy népi
*irmaza§uk mi§tl nern tanulhatták. máglinúron meg§z€rezhessék
azrkai
§z
lsméretek9t, melye&nek birtokábaD sol*al nagyobb eredmfu;nyd vehetnek re6zt az or§"á8 demokratiku§ árapokon való újjáepi_
m€könnltáére !öm€kön},ltárakAt
kell rendel. .Feladalának
b::ái"+
Ezek l&€silé€éhez a ha{.haiós hatósáei támo8a:9é.":.
*": y*l |í} |.x a rár§adalom. a tár§Ádalmi uu g-d",agi u;v€zetek

megéftó támogatá§át i!,

A köziadzgatós úhlázpi!éséLazérL vettem a kultufáli§ cso_
_c\
porlDal
mert azt oktaü§i alápon látom éIs,ósoóan meevaló6lthstóli

A demoklatiku§ konwinyzát. lehelóvé letrP képe§{tÁ§€l
_
ném rendelkezó demokratikus elemekn€k § közigazgatá§bA
140

még

val;

3

-;
pl
-*

óEt

;,§

.9{

E
e

bekapc§olódlí§át.'' UgyAmk]<or A demokEtj}us érzéJűr€i
arkale€y ízben eBlítettem is, nincs mindeDütt meg a kelló összhaBg,
eeyűttműködé§ A má! megindult s a jóvóbm még iöbt, helyen
megindítandó közig,ázcatási i9nío]yamoknak tesz leladata az úi á]ka]mA?ollak §zakképzése Ps a fégiek áikepzAe
_\ i.öfuényhalósácnak különirsen ügyPlni kej] e7ekl-p a taníoly€mokm, mPr hiszen a népidemokrácid .g)ik fő ininFonals a
népi, demokratikus etemek miné1 szélsebb körú bevonása az önko.rn in}zátok útján a közíeiadatok me€valósításában, Ezt á íén_
deBciát látju}< már eddig is a Demzeii bizott§.igok, termelé§i. íöldigeny]ó. bizott§ágok, utca- As lömbm€bi7otrak.
igazoló bilottságok
stb, szél€skóru megbizaiásainál. Mivé] d Vármegy; ezekle áz
új;*
mazottakat vi§szatartotta álásukban. Á k& réteg között, aminimár
rnokratiku§ gervekq helyi önkomán}zati szavekre a
iövőb€.
m€ íokozotiább m&ékben. szándékozik támaszkodni, érdeúe,
hog-y
azok l€jai jól érlsenek a kö?ieazAáláshoz. Ezsl ki\ánaios bóp\
mlnd hozájuthasanak o]yan tanlolyamokboz. aho] s közigázgál;;i
íogá]rngkái és joc§zab{ilyokal mFeismühetik. eIsajáííLhAl já'k
A ltöziBuga!ás újjáépitsénekúLját téhá| a, új á]k;IídzolLák
,kepzsPben,
a r€iek átkepzéébFre§ á he]y; repi, demokrátikud
önkolrnányzaii szerveknek a közfeladatok megoldása terén való
s7etesköfú közrernLikod6ében lálom, (*)
Pst é3 Nó8éd

n, 3ú!pán, 4lPgyeF

]Pls.

9lj,

Babaion tanyaiskola lóte§ül 1945. janMr elejé!

Rsd6j

Gödö]]ő

kö'z§eg

képvi*lótestüteti jeg1,]7ákön).véből:

ld' v9"Lo Me.tF. Lenk. megö 70,, ,drj,n kP.,-lme,, nlé)ybpr á, :,,
kola iovábbi fennta.tásái ké.i
czeczu]jcs János bejelenii, hog} áz olos, katonaj palancsnok,
§ág .ende]kérese fo]ytán áz iskolában a tanítási 194.1. decemb€r
28-án meg ke]leti kerdeii 6 abban az idóben nem voll szákképe,
sji.éssel réndelkező tanító, aki a tanjiási e] tudt3 volna ]átni, á,;n,
..''';]:;"i-t:".jjóé3yeiNejnzeti

ki?iir szüks€ volt a babati tányában e8y szük§€i§kolái
felállíiani,
mert a Eyermekek z aknával tefített erdószélén és utakon a téli
honápokbsn nem rudlák a kiralytelepi, illetve rnjriabesnyöi iskolal
látogaIoi, Ezen kisgyermekeknek kb, ? kilomélere§ uLat kellett
volna negtenni. Ezéri czeczulics János Me§tér Lenkét bízta meg a
tánítá§§ál, aki ker€skedelmi éreitségivel rendelkezik. A taníiés kilo&á§táran menetben foly! a mai napig, TekintetJ€1 slra, hogy a
m€bizátá§át
100%_ig teljesítette, javasolja, hogy a kepviselót€stület szsvazza meg M€Éter Lenke rc§zóre a kezdó tanitói lizetsl {-)
:eg}aÓ&ó!yve.

66

m€ye
Al}4h]
k3r/!6§t }dE A9{5,

9?

§zigo!ú intézkedésea a, isLolai mülasltá§ok 6lleí .
1945. decqfibPr

l.

Budape$,

A hos§zú háborús évek alatt a szülők fokozott málákben vették
igénybe gyermekeik sAgit§€éL a 8ázdaságL jdvak remelesenel, ú§/

annyila, hogy Az iskolai mulasztá§ok mfu áttaiários tiineité
tak. Ez á hel}zet nem tarthato fen továbbra. Nem enE€di €zt 'ajutmég
az,ijjáeplte§ munkájánák üteme, a szeltei aó bekapcsolásának
sú€őssége. viszont a bi§ágokra, i[etve biintete§ekre eddig megá}lapitotl ürr1én €§ ijs§zeg€li D]a ELir oly c§€kéIydk, !nred.},€!lírek m€gfiz€tse a murasztóknak n@ okoz gondot.'Ezért art java§olt" á köz,
igazgatási bizottság a Kózoktátási&yi MiEisztefnek, hocy az álialá_
nos iskola bevezetésévelkapcso}atosan mindazon szüók, akiknek
gyermeke igazotatlAnut, indokolAtla]rul muta6zt, annyi naprá ren_
dclessenek ki közmunkára, mint a_hány nápnt gyémékük s7 i§kolán l távol volt,
Bf & NÓlJád mqvé Á Llni t?v.lul6
98,

cyűit6s íépkönwtárak sámfuá

A valllís ei

Közoktatásü8yi

Mini§zter relrdelet€

:

arapján a váí-

megye múvelőd€sének iTányításárá folyó eri október bó )-én megalakull. 93 ísggal P6tvárme8ye Múve]ödái Tsnac§á, ( -)
A népműve}es fókozá§a cájából a várrnegyéi. három köúetre
O§ztottuk

íel, Á három körzet székhelye: BudaP6t, cealéd, Krskő-

\4:j

rös, Me$nrrad ezenlelül mint kűlön népművelé§i körzet á váTmF
gyéb€n Keoéke&& üi, város,
Az érdeklődő lato§§ág:nak könyvekke! inenóbg kön}ntárakkaL
való euátá§a céljából t§egkele§t€lí a bato§á8om le.ületén lévő gyárak, vállalatok, üzemek, tár§adalmi szen€zeiek, poli§kai pártok
vezetőséaéit, ho8y a létesttendó népkön},vtÁrakhoz temBzetbeni,
vagy pénzbeli adomán},ukka} jáfuljanak hozzá.
P€d é. NÓar{.l hégye Albíú

m. áü3pái1 Pvíegyed6

j.t6-

99.

A fatuszííh§'st be8rz€ív€zé€óéít

A
'1945,

eÉyei N€Bzeti Bizott§ág e]nókéne]. í€lterje§ztós€
valtá§ é§ Kiizo}úatás miDiszterh€z i

a

,náius 9. Bu,dapest.

P€§t me8ye Nenzeii BizotMgának elnöke a vidéki §áné§zet
m€széívez&e érdekébenfetkéri a vauás es Közoktatásügyi rniniszt§t Faragó Ödón vott ka§sai szinicazgaó teív€zetén€& támogatá§ára, melyet a tlevez€tt a magya! vidéki szin€§zetnek a Múvé§zéti
k€§zített,
Tanács tltján iórténó m€sz€rveze§eről
n€gye N@.E Blzoli.ÁgáPd é9 NógrÁd b€iJF ÁIáfir
D]< tBb]l
'ea^}{r.

100.

Tápióstslón l0Á5 tava§zín művó§zt€lep

tóte§§l

L
a Budapesti N€m"€U Büott§rig átirata P€st-Pili§-solr-Kl§kun
Yárm€ye ati§Pánjáhaz a táptÁgzelei művészteleb tálgyában.
1915, ífuáfcúls 14, Búdapest.

A

Bud&pe§ti N€íDz€ti

BizotBág eüogadta

a

Kbzómúvész€ii

25-éD hozott iava§atái melynek értelEében s
Fót§kot, a tulaidonossat törtéPó megegyez& üüd igénybeve§á Mű,
véBzt€lep cájai.a viczián István TáPió§zelén levő 11 szobás házát
e§ ehh€z tartozó r0 hold belsős€et.

Főskola'lebrufi

7u

_ _\ lr_nlékph bead\ánrr áiLúldluL Pc,l
;, ;", . l- :; ] #.,j;i':.;il::1: ":;'" ;;'iT,

:" "],::

;I"::

Ti§zte]etr.

D. G}.jrífl c],Ulg] sk
őudápest Nemzci] BjrUi!sd!
főiitká.a h

__

Resezletj
1915.

1I.

]Képzőműv€szeti

Főiskolá

Múve§zteleP léiesírese iúnii

mdícius ]. Búd4pe$,

A F|i.kuld leszero] a Ka1 t,,hl, ."_,
i;i] : : ;;;;i,"11.",;lil ;,,: i^, ";,"""l 1,,:i:: i;" :,:;.
b"'",,,",, l""o,""
"'"':

"1,-,-",:,",";;;";':;:Í].i'l:;,
J-Légo, .o,,do]- n.
,",i
8al.
i';"l,,"l,i;"];._
,a\/,, ;::"'1::;.
,-,
l ,e ldl, t-," i"r i',,i"i.-i),
x""ao
""-,l ^n.
^"i"
:
Jj,.,
a:1"*" "5;l]
.J";..; ;"i _i, ;,]" : : : _:ij:";i:_
-],,"",,,, """",1 ;":;
_"", ",,
"-"',}, ]j;-*,,",.
^
T:],'

.A

10J,

m.gveház fsláta ,,isszab€{yezik
Kölc§€y
eDJ6ttáblÁjá'

tbeggyglázo(l

1945, úrájús14Budapest-

x"fu ffi},?T:"ff .lö::É.*,t"JJx*,.it.l.j":::
*::,,**ry..:rrll# _"i ;,í,lifl ffi?fl . "L.j§;:L:tr}
t.

F

ffi

i"*1*i#{#lf ,"*,,i*:,"ry;ry$jil"#
lndlitányozom. hogy á
dgnokrarjkus új PaLPilis-solt-Ki§kun

]

l

Vá.nlcq)e egllk 11§Ó lii:él_.sséc..eg!.!] a.la]. á Jra js rlegla\l.]
íeji.sak Kó].Jex al.képévei ékei. ::]ó egl,ébkéni 1. ! íépi üjlaé]écés ]la].!lát j--leili] |ábhrrk .ls2ng.§ irnnijpség liereTében ]eendii

r\ |j.lrLZü! t]i2.ils!q ttz iúai1,,,li'ly'! .9yh.lnqú]ag e]iogRdin,

|02

i n,egí. s?o.idlis

újjáépíti§!.

Pesi n.B!e tiisbánj;nak bes2áIlnója,
i915,

l

.leceíúql-

ts)Lthpest,

A gazdasá8i újjáépiiéssel.e]jd.,jűLee neq ak!!om ].e?den] a
]e§szükéggrebb 1liNad!Imi szükséla]elek l,,i_"]éBílését:_ó, gazcNligi
,r]ct nekileDdűjóse azurán m3]d ! izo.ia]is Jij]ódéi. rjj]bb lehetósé
geil rárja a várn]ee, e ]ak.sság:l Plé.
AZi, dka.otn, h.9], íinden köZség,:inkb€n ].ql,en eeészséghá7
L,! ké]] \,ógle epJ,s7el kü2.ienii]]]< Jl ijsi Fa§},al b-.ie!-§é?ei a iiidó,
3

.io]go7ók ql,slmeke! ., srri]ók Dunli.idejP alali nem nlaradné]kü]. Nekjk nápkir2i .iihon.kra !3n szükségük.

ia|lak lelüqy.il,t

l
{
ü

,,:n ó,, b. q,
,::, l"ó,
Á gyernek!éde]eJnr.. tzel kap.sc]atbéD á :e]enl.e nál nlűkódő
.qés7séeVéde]mi sz.]gá]a].Dak szélevjbb 9h!ókltt Való n.]vP_zése váS2':lóoijhono]r. ttj2kó!hizsk. iü.lő és i.mibeteg gond.zó

jnl&

7elek lü],gós heh,foil]jtnsA aZ .]só, azok \zapoiii.|tsa it föqiön utána
Liijveikező.é] A Dllna jn.]]é_lt + a heg}.] lidék,"ken ,]dülók.t, iüf]i,lh_.]),eket ke]l ]étesiieni E7-.k iLlll .]éri..étjük e§,rószl ! do]qozók
l.]li9§i!ését másfész.ij] a alegindu]ó ider,]_.nlóíq!i.m l.kint]}.es
lr.iJzr]oi, bi2losiiana a ienniartó kijzü]eleknek, (_,_)
I-akos§águnk egésGégénekmeeóváSa a:s iennl.a.tása ülnden
kijrr:iinta-nyek közöil egyik 1.efoniosabb cé]unk kel1. hogy ]egyen,
nle.i Újjáépítésben 1,a]ó lészvére]i.rehát ióbb munkát. tdbb telne
/, ,;e

F-jorf

J j

,,o, ,dj oo, |,. lol

ge! kijzszel]efrL kiA]akí|ását seüt, ne .hli.7 il]k_s.k tahuiás, ehhez
ne.]
Ije.jig jrji!lló, ,égte]en .daacás ke]1. tne]v.c bt]',eg
'7e,_,veze1.

$
l

§,

lli

]03,

Pc§t hég]*e N*elDreii Bi7rtiság!
1945,

dpfilis 16.

í §zociáti§

nlunka meg§zelv€zé§éóri

B1l,dapest.

V8lámennyi me8yei városi é§ ji]rási Nemzerj Bjzotisáenak,

,

Az jdeiglenes

Slákhelpéll.

nén eii kornány 34?,11915 l,L n, sz, alait kiadott
Iendeletóvel az o$záEas Nér> é§ csátádvédetmi Alap keletébe iar1.o2ó vociáli.s munkÉ haladéktala! folytátá&it r€.nd€]te
e1,
.{ szociális feladaiok közül elsösolbatl éikdtétéssel*apc§Ólato§
napkőzi orihonok s népkonyhák Jelál]íiásá.ól. továbbÁ a' önhibájukoh kirűl e]láiai]aDok negfeleló rámogaiástiró] kel] gondoskodni
Ezeknek a leladaioknak az e]ókészítésens megszeNe,é§e * a helyi
köriBaz8atásj és táNadalmi szociális szervekkel egyetéltően _ a v;losi. i]leivé já.ási s?o.iális sza]<e]ó&dók kijie]essége, ügyanc§ak az
em]ii.ett cé]ok szolgálatáb3n á]tanak á Itözjó]éii Szővelkúeiek is,
lme]yek ezután nemc§ak a sokgyermekes csáládok iámogatására
jláhyuió népvédelmi munkában v_"§,nek,IsztJ
hanen szelveikke]
é§ anyaci eszköze;kke] hatékonyan hjvarottak közlenűködii a szociá]is nunka egész ierüietéh,
Az elóádotiaknak megfe]elóen fe]hivjuk a Degyei válosi s já_
lási Nemzeii lJizottsáEokat, hogy a s2ociá]js szake]aiadókat, v^lamint
a Kózjó]éii szővetkezeiekei kózéIdekú tevékenységükben a teg,ness?ebbtneióen lánro§assák, Áhol ezidőszerini s?ocjáli§ §,ak€l;,
q \o ó, s7ovP,\epl tig!\ue,ó
"3"
,!
jlavJb,n r,nl
i\ d.k, o( -/,- ]Lcl "]_.ok-"k blnl-rel; beloltése |lánt
eset]eg megfe]e]ó szeüety javeslalba hozásáva] _ a
\ álnÉE],e r]jspáhjáhóz ke]L e]ijterjcs2tést tenbj,
Pés|váImesye
eN€mz€i.i

Bizott§ága

dr, GoIzó Nándor

sk,

ügyVPreÉssel megbizoii. tá.se]nök.

111

,l04

Ányr-

é§ c§ec§cm6v€delmi

int6zkedé§ot

(1945.)

a) Budaka]fuz:

A csecsemóknek minden körümények között biztosítjuk a napi
!Á ]iter teiet, ugyaNj€y a Klinger gyáóan 1év6 bölcsőd€ Tázére is,
E bölcsőde ory szép e§ higiénikus, hogy va}ószinüec a m€€ye €yetten €y közs€ébm sem talátható ilyen modemü berendezett c§ec"emó éénapközi oiúon,
Pét é§ NósÁé meg€ Árrant I-evértá.,, ár,§pá]rr tFiok; Úllóéptté§ _ ls{í:
terhes, szopi-atós anyák, valamint a cs€csemők íé§ze§Ülnek
ucyan cukorerr,áíásban, de ez mínd keve§ ahhoz, amít az ilyen ál-

A

b;otban lévő szeFvet megkíván, Minden lehetöt elkóvetiink a
,kázség által pótolható élellniszerek kio§ztásávat, így pád,Ául a.teijei, anol a közÉ€ n€m vette íigyelembe es lelenl€ s9n veszi íi
gyelembe a közeltátási miniszt€r oty irányú rendelkgzé§et, hogy a
i"trsnta.t" gazax Bak 2 lit€r teiet kótete§ek leadni. Le}tet, tlogy a
köx€ ebbá az esetbeq szab]álytalanut jár er, de
lecyT szaPad
giiletlásek
sáma
a
elmíút
évben
hog:,
az
a21,
ment§-eeü lelhozni
301 volt, a teieló tehmek száma pedig 2? db., ha a 2 ürert édják
c§ak le, az össze§en 54 liter, atkor csak áz 1945 évben született
gyeTmekek cca. 1% dI. tejhg jutoitak volna nabonta, Má! nem juio,L voba wi az 1944, évben szüIetetlekne}, a szopl,aós €5 leThps
anvaknak. nzen az elöljáróság sajál feleló$égére elrende]re, hogy
mindm tehéniárló gazda €y liter téjet saját re§zére megtárthat, a
többit ha$sági áro; íe1 k" ajáDrani közfogyá§zL4s céljára oly képveLle ono§i véIemény"lapján a
pen, hogy a fo""€
"yit",;^r.u,,,e"u"
m€árraPtiva naponlá €dla
hel€
n
ként
L;* xi""",rrt tai es a.oknak
tejet.
sokkar szüks€esébbnek
átó
e§
rendelkge§re
sriüs€
*
ki a
tártjuk azq-hogy aká. csak e8y gyerek is étetb€n maladion és
l€yen, minthogy a 2? tehéni§tó gazda közül 20-an á
eee§zs€e§
rJxete
áL" "a:at .i, 6€tleg jobb mecéihete§t lizto:ítTak
téet
áítátlan gyafnekeket zavarunk a ha'Iálba,
rrlaglknák, d€ €záltal
EzÁ intezkedé§ünket az elkővetk€zendő áöen továbt,la i§ íénn
kívánjuk tállaEi, 6 ezér1 már az első rázbén emlitett áltatb€§zerZe§ek;t. hatósáéilas'i§ támogatjuk, mé1,t nemc§ak a mezógaz&ság
be]t€rjesegéie, ba!én a kisgyerrn€üek életére s egé§zl€éle vonatlt8

kozóan áz or§?ág szempontjából is llágy é§ áldá§os Irtiinkái lejtünk
ki. A hatcfui oNo§ok az iskolás gysmekeket, íigyeléínmél
a k€dlr€zőtlen éprálr.oiá§i viézonyokra, az előrá§,tól élteró€n lravonta
lirÁgá]ják íelül .§ ha szitks€€s,
kór}Lizi kezelé§t i§ kie§z}öz}iink
re§zükre,

P6 6 Nosldd mesre Á]bmr LdenáE, glsDÁil ,al,}i oJráéll!és r!§.
c) Gödbllő:
KépviselőLe§tüer úgy határorotL, hogy arnemyibeD a lebórb
úgy intéáedik, bogy az etdőigaz4arÁi rakást a közs€s
igónyb€ veieti, azt napkt i ottlon cájára biztosítia.

het&§ág

*áyz6róDyvé,

mesyé Árre1 lévéllá..,(tó.löuó
Br. 4íI§ylr$l rdg.

!.ö*a! &élirlg€ró€*ordr

105,

Az utca
(

I

945,

helyéta napliirib€n

nÁjus,

n o

I)

tltáln§k otthont a ilolgórók c},erDelei

embzf .)

Május hónapban megindr t a nyári napköiohhoook szewezése,
Ezekét úszint a kiitönböző tár§adalrni €y€§ületek,
ré§zint a községek tartoták íenn, s€élyezésütre a Népjó}éti miniszter 680.000
peneőt bocsáiott rendelkez6eúe, 84 ákezteté§€§ .aPkóá otüon
39 ákeztetés nélkiili cyeímek menedék-házái álttották íel jocha_
tó§ágom tériileten, máyekbeD naponta át13g ?000 gyermek íé§r€§üI
étk€.r.etésben, ü€tóleg €esalapi gondozásban. A nyári napköá
otthonok m]úködé§tik€t oktober 15_éD feje.dek be.
A nyá.i napközi otthonokai a tár§gdá]olq bevoná§ával tát !a}.
közi otthonokká kívánom átalatdtani. ErTe a cara á Nepjóiéti kormányzai ezideig {.o00.00o peng6 euálmányl bizrosíiotl,. A mai napig

54 téü napközi otthon feláürÁss biztos
m€s7ervezé§éF ván kilátás.
Pe & Nó!!ád m€fyo Atliml

6

még legalább

50_bek

n. 9rr.pá!t É9néEifitB1.1á-

,l19

]0(

A Pest h.glei Nerr2€ai Bjzotíság hatáíózat.
a fóti kastély kiuialásáról á,nsgyár i§kolászanáióIiunt reszit.

],
l;

i

]915. július j0. a1ldalPsl
,1 Ügllezetó beje]Énli hog.! ! io].1nive]ésügr_l r!ii!_i2lel ú!rá]
1,aió ne€bcszélés ahpjjn a vá.m.€yei !'ö]dbú1olrlendez.j Tanacs
!]y élle]múhaiáio7atoi hozoLl. hogy i ]{ag"\,al Isko]|szdiaióliunr
Egyesülei száoára uiailassók ki a Gróí Ká|o]}.i uradal.m {óti kas-

' ,l,"
,ó
rium ügyvezető
"-

e]nijk

\

"-

, ],d :-./"j r,'1,, holob p.,,h
L. iiszGégéled.. GorZó Nándo.t kéitékfe],

a ]p , l, \ o pdl oi, ,

J

o-], ,

|.

Egyesúlet áts2er.,,e2séhe2 a párr.rk 2 2 nregbizo|lat ".",.d,j'U,,
de]egÁijanak.
azónkivu] kéLjük íel a pállok legmaea§lbb vezetói! afia. hogv
a,

-r -,

k:,Ulo

1(o jüe< n. ég..A§_I- ej^k_

ségébÉ2-: vezető taggal veg}enek .éSzt
,1 r - ,o, , uo na, ll ,7 ,|E ,:
ligyzókóiy,éi,

10;,

YecséseD szo.iáli, oiihon és egészségház létesü] ,

,\ Lrbo.ü e]ó1[ a Ye.séli r kath, f!]ut]i egyházköZség k€ze]éléb--n sz.sényhllz vo]t. ehe]v 3 kultúlház nrásodik eme]etén vo]i
eihe1!.Zv.. -8?i az épli]erer a héhetek fe]gyújtották a magukkal
tehelei]en idós személyek résrben ]laÉhaltak. részben továbbra is a
község és egyházközsée gondozását vs2ik igénybe Parancso]ó szük_
sóeesség í!,ja eló. hogy ebben az évben ugyanc§ak az egvházközség,
p l.Ljka' ,",-Je ] *. ,öl'\ , ',:", .s l
", ,,z-.",vI a"' ezr -z

András!, re]ePen ]évó ],Iária 'ferézia korabe]i kasiélybah s?e.€iDén].
elhe]r.Zni 6 rnive] az épúletelég nagv, ugvancsak á nlgy palkjá.a
tekintei].e), a vecsés! egés,sécházat is

]

i\)

iil

{oEjtLk

elhelyézli ('-)

l0[,

Á de

ok!áriktls.D !á|sj2ioa{ kép§iÁelőlestüle.ek gondo§kcdás.

,

mtrn}láképtelen.kről

i94ő, aklóbel 20, Du|Okes2i
Duheker2i kij7ség dcn1.1kratlkusan viila§7!.i1 Képvlsejő|esiü]ei..]
lethátalnazza ., ve2.,ii'ieqyról. hog1, j kózség e]iggl)ii, magukkai
1.hel_-L]en §2egé.lei1. akiknck i](j i5 k--.e§óképe! hozzétarlozója
nin!'s.!. vaev ellátásukat n€d, í:i]]eljik h.v; 200 !.trgóve] ha pédi!
í pér? ...)],N ennek .rá.!ib!. naeasábh óssz--l]ge] scgó]_lezzt,
lerl jeg!:ljk,i:,r.j ] . .L:.

lizr.!nebn!.]iiÉlii]'

2]

,]n!

Pes. meele 1,]kóházákal ópiilll }tudap.ill jpa}i nnlíkásság! !óS2ér.
r94j, iúlúLsJ. Büdo!€sl
_\ P_.n!árnlegJ,ei ](özjólóii sznlel,ke2e1 legy súl-\1 he]ve2 ar.:l
hog)' az e]nrúlt óvbe. lé]be!2aka.il békásn]!$,erj é|ítkezesek,b.l.
Jezód].nek. mcn €2ekel ii L]t/i]kal a bldA,pesli ff(]i]ki§stis rés2é..
nNe2i és a háznk le]ópji.ső.e] ! székPsfőváloslrin lé!ó nalt 1ákás,
hián! mé.§ék:eséh.]] szeler5én]t .émi]e§ hrz,ajuulni,
n:, rÉi ]ul[J 1

.|!.

]5

,,-,l-",l,,":,
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