
Ár.,

60 fillér Magyar Nemzet Szombat
1956. november 3
XIX. év, 257. sz.

A l a p í t o t t a : P E T H Ő S Á N D O R

Összeült a Biztonsági Tanács Magyarország ügyében

Békességet
kfván ma az országban min-
den becsületesen gondolkodó,
Józan ©mbar. Az anyáik, akik
gyermekeiket siratják, a íele-
eAgek, akik férjüket gyászol-
ják, a gyermekek, akik solha
nem látják viszont a magyar
szabadságért életét áldozó ap-
jukat.

A békességet hirdeti az éter
hullámain keresztül a kor-
mányzat minden felelős poli-
tikusa, a pártok vezérei, s a
békességért emelte fel a sza-
vát a csak néhány nappal ez-
előtt börtönéből szabadult
Mindszenty József bíboros her-

Békességet a vidéken és a
fővárosban. A forradalom, már
megvívta harcát. A szabadság
eszméi, ha hatalmas véráldo-
zatok árán is de győzedelmes-
kedtek. Békesség kell ahhoz,
hogy a kivívott győzelmet
megtarlíhassulk s az egész ma-
gyar nemzet élvezhesse annak
áldásait. Haladéktalanul és a
legsürgősebben meg kell in-
dulni minden vonalon a mun-
kának, mert csak ez biztosít-
hatja a magyar szabadság vég-
leges és állandó győzelmét.

A vitíék több városában, kü-
.l&nösen pedig a falu népe, a
magyar paraszt már megkezd-
te a munkát. Az élelmiszert
hozó autók utasai beszámol-
nak arról, hogy a községek ha-
tárában sok helyen dolgoznak
nnár a perasztok. E*;,v-k<H vi-
déki valósban is megindultak
a gyárak,, kinyíltalc az üzletek.

Örömmel üdvözöljük a "bu-
dapesti -nagyüzemek mun-
kástanácsainak elhatározását,
hogy minden Vonalon 'azonnal
felveszik a munkát. Legyen ez
példa mindenki számára, in-
duljon el végre a munkás, új
magyar élet!

Békesség kell azonban ah-
hoz, hogy a munka minden vo-
nalon elinduljon. Meg kell
szűnni a most már céltalan és
oktalan tüntetéseknek, a tör-
vénytelenségeknek és nép-
ítéletnek, mert minidéin rend-
zavarás cEak az ellenség javát
szolgálja. Éveken keresztül ta-
pasztalhattuk mit jelent a tor-

hiánya. A saját

bőrünkön éreztük ezt és most
mégis ugyanebbe a íiib'"
esünk.

Hat napja, !hogy a rádióban
elhangzott a kormány rendel-
kezése: íüzet szüntess! A fő-
város utcáin mégsem némul-
tak el teljesen, a fegyverek. Vi-
lágos nappal és késő este hal-
latszik itt is, ott is a fegyver-
ropogás. Az amúgy is renge-
teg megpróbáltatást kiállott,
idegileg meggyötört emberek
aroára kiül ilyenkor a rémület.
Ml ez, meddig tart még és
miért?!.. ;

A magyar nép ebben a sza-
badságharcban megmutatta,
hogy kész életét is bátran ál-
dozni a szabadságért. Mezte-
len testtel állt a halált ontó
szovjet tankok és ávósok fegy-
vertüzében. Ezt a dicső emlé-
ket nem szabad bemocskoini.
Ha senkinek, de nekünk, akik
a Ráikosi-önkényuralom hosz-
szú éveiben megjártuk
ávós kínzókamrák és börtö-
nök minden gyötrelmét, akik
végigszenvedtük a recski ha-
láltábort, s a különböző bá-
nyák borzaimatt, nekünk van
Jogunk odaállni és megmon-
dani: állj és ne tovább!

Az özvegyek és árvák sze-
mében még nem száradtak
fel a könnyek, s bár a szívünk
tele van fájdalommal és ke-
serűséggel, a múlt borzalmai
még lelkűnkben kísértenek,
nincs beimilTik sem bosszú.
sem gyűlölet. Nem akarunl;
újabb sebeket ejteni, gyógyí-
tani akarunk; letörülni a
könnyeket, "begyógyítani a még
sajgó sebeket.

Aki bűnös, nyerje el méltó
.büntetését, de nem az egyéni
Önbíráskodás alapján, hsaiéin
állítsák a most már függeüen
és pártatlan magyar bíróság
elé. Mi pedig vessük :atba
minden erőnket és igyekeze-
tünket, hogy meginduljon a
munka, az élet, hogy otthont
kapjanak, akik azt elvesztet-
ték, s gondoskodni tudjunk
azoknak a hozzátartozóiról,
akik életüket adták hitükért,
a magyar szabadságért.

Kemény András

Gazdasági kérdések a kormány előtt
A kabinet november

ülést tartott. Az ülés na
2-án

•end-
jén fontos gazdasági kérdések
szerepeltek. A tárgyalások so-

" " " közüzemi

izolgáltatások, gáz, villany, víz,
valamint fűtési ég ellátási

foglalkoztak.

Kormányfeihívás
az ávósok haladéktalan jelentkezésére

A kormány felhívja az ál-
lamvédelmi hatóság és a bel-
ügyi államvédelmi szervek be-
osztottjait, hogy saját érde-
kükben haladéktalanul jelent-
kezzenek V., Marlíó utca 25.

bizottság elé kerülnek. Azokat,
akiket felelősség nem terhel,
ügyük kivizsgálása után haza-
engedik. A felelős személye-
ket a független bíróság törvé-

Bzam alatt, ahol felülvizsgáló > vonni.
nyes úton fogja felelősségre

A nemzetközi Carítas szövetség elnöke
Magyarországra utazott

Rámából jelenti a DPA:
Ferdinando Baldelli, a nem-
zetiközi Caritas szövetség
elnöke, pénteken Rómából
Budapestre utazott, ahol XII.
Pius pápa megbízásából fel

akarja venni a kapcsolatot
Min&szenty bíborossal, hogy
megtárgyalja vele, miként le-
hetne legjobban segíteni
magyar lakosságon.

Csak nemzetőrök viselhetnek fegyvert
Pénteken a fővárosban meg-

alakullak a kerüleü rendőr-
kapitányságok. A Forradalmi
Karhatalmi Bizottság folytatja
a felkelésben vészt vett harco-
sok további felfegyverzését.
Ezek az alakulatok alkotják a
nemzetőrséget, amely a rend-
őrséggel és a honvédséggel
karöltve biztosítja a főváros
•polgárságának személyi és va-
gyonbiztonságát. A nemzetőr-

. Bég íeliegyviizése a budapesti

rendőrkapitányságon folyik. A
szabadságharcosok a saját te-
rületükön működő forradalmi
bizottságok igazolásával jelent-
keznek a rendőrségen. A rend'
őrség a nemzetőröket nyiLván-
tartásba veszi és karhatalmi
alakulat okhoz osztja be. Azo-
kat a fegyvereseket, akik nem
jelentkeznek •nemzetőrnek,
karhatalmi alakulatok lesze
lik.

A% ENSZ szólítsa fel a nagyhatalmakat '
Magyarország semlegességének elismerésére
Nagy Imre miniszterelnök távirata az ENSZ főtitkárához
Az Egyesült Nemzetek Szer-

vezete főtitkárának, Dag Ham-
marskjöld úrnak

New Y o r k
Excellencias Uram!
A Magyar Képköztársaság

Minisztertanácsának elnöke,
mint megbízott külügyminisz-
ter az alábbi kiegészítő Infor-
mációkat kívánja Excellenciád
tudomására.hoznl:

November 1-i üzenetemben
már említettem, hogy újabb
szovjet katonai alakulatok vo-
nultak be Magy^arszágra,
hogy erről a. magyar kormány
értesítette » szovjet nagykö-
vetet, felmondotta a varsói
szerződést, kinyilatkoztatta
Magyarország semlegességét és

az Egyesült Nemzetek Szerve-
zetéhez fordult az ország sem-
legességének garantálására.

November 2-án a Magyar
Népköztársaság kormányához
újabb pontos értesülések sze-
rint honvédségi jelentések ér-
keztek, amelyek szerint jelen-
tős szovjet egységek lépték át
az ország határat, Budapest
(elé vonulnak és útközben bir-
tokukba veszik a vasútvonala-
kat, vasútállomásokat, vasúti
biztosító berendezéseket stb.
Jelentések érkeztek arról is,
hogy Nyugat-Magyarország te-
rületen kelet-nyugat Irányú
szovjet csapatmozáulatok ta-
pasztalhatók.

Fentlek alapján a magyar

kormány' szükségesnek tartot-
ta, hogy tudomására hozza a
budapesti szovjet nagykövet-
ségnek és a Budapesten akkre-
ditált külképviseletnek a nép-
köztársaságunk ellen irányuló
lépéseket. AMagyar Népköztár-
saság kormánya egyben konk-
rét javaslatot tett a szovjet
kormánynak a Magyarorszá-
gon állomásozó szovjet csapa-
tok visszavonására, valamint a
varsói egyezmény felmondásá-
nak végrehajtására vonatkozó
tárgyalások színhelyére és kö-
zölte a magyar kormánykül-
döttség tagjainak névsorát.

A magyar kormány ezen túl-
menően javaslatot tett a buda-
pesti szovjet nagykövetség-

nek: alakítsanak vegyes bizott-
ságot a szovjet csapatok kivár
násának előkészítésére.

Kérem Excellenciádat, szó-
lítsa fel a nagyhatalmakat Ma-
gyarország . semlegességének
elismerésére és utasítsa a Bi»-
íonsági Tanács a szovjet éfl
magyar kormányt a tárgyalá-
sok azonnali megkezdésére.

Kérem Excellencládat, is-
mertesse a Biztonsági Tanács
tagjaival a fentieket és fogadia
őszinte nagyrabecsülésem klfe-
jezését.

NAGY IMRE,
a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának elnö-
ke és meghatalmazott kü>

iigyminisztere.

Azonnal kezdjék meg a tárgyalásokat
a szovjet csapatok kivonásáról

A magyar kormány pénte-
ken három szóbeli jegyzéket
intézett a Szovjetunió buda-
pesti nagykövetségéhez.

Az első Jegyzék emlékeztet
arra: a magyar kormány més
a múlt héten. (elkérte a Szov-
jetunió kormányát, kezdjen eh
azonnali tárgyalásokai a Ma-
gyarországon tartózkodó szov-
jet csapatok kivonására, A
Szovjetunió kormánya annak
idején ezt helyeslőén fogadta
és hasonlóképpen nyilatkozott
a szovjet nagykövet is a ma-
gyar miniszterelnöknél tett
látogatása során.

A fent ismertetett megbe-
szélések ellenére azonban —
közli a szóbeli jegyzék — ok-
tóber 31-én és november 1-én
sajnálatos módon újabb szov-
jet egységek lépték át a, ma-
gyar határt. A magyar kor-
mány minden tőle telhető
erőfeszítést megtett, hogy el-
érje e csapatok visszarende-
lését, lépései azonban hlába-
ralóknak bizonyultak. Bőt a

szovjet csapatok tovább foly-
tatták előnyomulásukat, egyes
egység-ék pedig Budapest k8-
riü vonultak fel. Mindennek
következtében a magyar kor-
mány 1956. november 1-én
felmondta a varsói szerződést,

A magyar kormány vélemé-
nye szerint a magyar—szov-
jet viszonynak a magyar sem-
legesség tiszteletbentartásán,
valamint a teljes egyenjogú-
ság, a szuverenitás, az egymás
belügyeibe való be nem avat-
kozás elvén kell alapulnia. A
magyar kormány ennek érde-
kében javasolja, hogy a fenti
ílvek alapján azonnal kezdőd-
Jenek meg a tárgyalások a
Magyar Népköztársaság és a
Szovjetunió kormányküldött-
ségei között a varsói szerző-
dés felmondásának végrehaj-
tásáról, különös tekintettel a
Magyarországon állomásozó
szovjet csapatok haladéktalan
kivonására. A magyar kor-
mányküldöttség tagjai: L o-
s o n c z y Géza állammlnlsz-
ter, a küldöttség vezetőié.
K ő v á g ó József, M á r t o n
András, B. F a r k a s Ferenc.
Z e n t a l Vilmos.

A másik szóbeli jegyzek
ugyanennek a kérdésnek ka-
tonai oldalát közelíti meg éa
indítványozza, hogy a szovjet
csapatok kivonását előkészíts
vegyes bizottság 1956. novem-
ber 2-án, tehát azonnal kezd-
je meg munkáját a magyar
országgyűlés épületében. A
magyar kormány az alábbi ta-
gokat jelöld az előkészítő bi-

ittságba: E r d e i Ferenc ál-
mminiszter, M a i é t e r ~ "

— jarasolta a magya* kormány
vezérőrnagy, K o v á c s Ist-
ván vezérőrnagy,
Miklós i

S z ű c s

A harmadik szóbeli jegyzék
Ismét a szovjet csapatok ma-
gyarűrszágj hadmozdulatai el-
len , t\ltaJto74i. Ismeteltén
megállapítja, hotfy november
8-án, teb&t a mai napon te

újabb szovjet egységek lépték tartotta, hogy a Magyarorsrfg
* *-* " - * - ' ' - •" ellen Irányuló lépésekről újraát a határt, birtokba véve út-
közben vasútvonalaikat és

állomásokat, Nyucaí-
Maryarorszflff terület Én kelet—
nyugat Irányú szovjet csapat-
mozdulatok tawvszlalhatók.
Ex a tiltakozás kiemeli: a ma-
gyár kormány szükségesnek J nyékre.

tájékoztassa . a Budapesten
akkreditált külképviseletek v«*
tetőit s egyben határozottan
felhívja a Biztonsági Tanact
figyelmét az "újabb feJtí-Jáié*'

Maiéter Pál vezérőrnagy a magyar hadsereg álláspontjáról
Pénteken nyugati újsáfrfrók

keresték fel főhadiszállásán
Maléter Pál vezerönnagyot, a
felkelés katonai vezetőjét, a
honvédelmi miniszter helyet-
tesét. Kérdésekre válaszolva,
Maléter Pál mindeneké Lőtt kö-
zölte a külföldi újságírókkal:
a magyar hadsereg álláspont-
ja az, hogy minden néppel ba-
rátságban kívánunk élni. Had-

Qünknek azonban van
fegyvere és ha kell, tud véde-
kezni a betolakodók eUen. El-
mondotta ezután, hogy a had-
sereg a kormány további tá-
mogatását attól teszi függővé,
hogy ígéreteit megvalósltJa-e,

kilép-e a varsói szerződésből.
Kérdés; Milyen tárgyaláso-

kat folytatott eddig a kormány
«nmek érdekében? — hangzott
ez újságfcók kérdése.

Vála«: Tíldy Zoltán szer-
dán Mütojan úrral tárgyalt,
aki megígérte, hogy azokat a
csapatokat, amelyek nem a
varsói szerződés alapján tar-
tózkodnak • hazánk földién, ki-
vonja az országból.

Kérdés: Ez ezt jelenti, hogy
a varsói csapatok maradnak?

Válasz: Szó eem lehet róla.
Tíldy közölte MikojamisO, hogy
a varsói szerződést minden kö-
rülmények között felmondjuk.

Kormányunk követelte, hogyajc
erre vonatkozó tárgyalások ml"
nél hamarább induljanak meg.

Kérdés: Mi történik azok-
kal a csapatokkal, amelyek
most jönnek Magyarországra?

Válasz: Azokat természete-
sen a varsói paktumon kívü-
lieknek tekintjük éa velüfc
szemben így Járunk eL De meg
kell mondani, a magyar nép
palitLkailag érett annyira, hogy
az egyes kíÜÍEHdi vezetők ígé*
rete körüli lassúságot nem te-
kinti rögtön provokációnaki)
A fegyvert azonban a nemzeti
függetlenség teljes győzelméig
nem tesszük le.

Pénteki jelentések a szovjet csapatmozdulatokról
Az MTI értesülése szerint

pénteken délelőtt Záhonynál
két p&ncélvonst jött át a ha-
táron. Szovjet vasutasok át-
vették a záhonyi vasútállo-
mást. Kisváráéra az elmúlt éj-
szaka nagyobb páncélos egy-
ség jött be és Debrecenből Is
állandóan érkező szovjet csa- I
patokat észlelnek. Szolnokon |
az elmúlt 24 órában nagyobb •
szovjet alakulatok, elsősorban
harckocsik és páncélkocsik vo-
nultak át nyugati irányban.
Szolnok és Abony körül, ahol
több napon át mintegy 200
harckocsi ásta be magát, a
harckocsik most nyugati irány-
ban sorakoztak fel. A szolnoki
és a pécsi repülőtéren nincse-
nek szovjet csapatok.

Ujabb jelentés szerint
Gyöngyös környékén, Halmaj-
ugra községnél nagyobb egy-
ségekből álló szovjet páncélos
osztag állomásozik. A csapatok
egyes alakulatai beásták ma-
gukat. Nagyréde környékén is
szovjet csapatok ütöttek tá-
bort. Ezekben a helységekben
az elmúlt években egyetlen
szovjet katona sem tartózko-
dott.

A Dombóvár alatt állomá-
sozó szovjet páncélos hadtest
csütörtökön este körülzárta
a Kaposvártól néhány kilo-
méterre tefavö tamxéxi repü-

lőteret. A szovjet csapatok
felderítöi a város külső pere-
méig hatoltak. Összetűzésre
nem került sor.

Az esti órákban érkezett je-
lentés szerint Záhony felől
15—20 kocsival szovjet gya-

logság fótt Nyfregyhazára, 0
szállást kért az állomáson a»-
zaU hogy reggel továbbindul*
nak. Beregsurány felől déj-
után 40—50 sztálinyeccel von-
tatott tüzérüteg keli ót a ha-
táron.

/ A Kisgazdspárt " 1
[koalíciós kormányt sürgetj

Jvíeglkerdeztük dr. Csorba Já- azt, amit elértünk. A hosszQm
most, a - Független Kisgazda- | nyúló és ma mér értelmetlen
párt Ideiglenes Intéző bizott-
ságánaik ebiökéOmit tart most
a legaktuálisabb kérdésnek.
Véleménye annál is érdeke-
sebb, mert ő volt Budapest pol-

sztrájk nem szolgálja a nem-
zet érdekeit,
[Az utóbbi időben törtónt bá-

tor kormányzati mteskedéseJ^
a varsói szerződés felmondása,

gármesrtere 1945 januárjában, a semlegesség kinyilvánítása,
amikor a pesti utcák képe, s a i az ENSZ-hez való fordulás
lakosság ellátása sokban ha-1 után az ország egységesen áll
BOiilított a mostanihoz. Nagy Imre külpolitikája mö-

Csorba János a következőket gött Ha azonban a kormány
mondotta: | olyan férfiakból állna, akik az

— Amilyen végtelenül fel- • elmúlt tíz év szerencsétlen po-
emelö volt a magyar ifjúság I litikájában nem vettek részt,
páratlanul hősi küzdelme,! s akikben a tömegek bíz-
olyan lehangoló most a csőn- '• nak. akkor a nyugalmi helyzet
desség, a céltalan sztrájk. Ma már helyreállott volna.
még hordjóik a városokba az. | Nagy Imrének nem sizabad
élelmet a teherautók. De ha a , késlekednie és a legsürgősebb
vonatok továbbra sem járnak ben életre kell hívnia egy olyan
és az élet szabad vérkeringése \ koalíciós kormánytt amely
nem indul meg, abból előbb- ' megfelel az ország belső poíiü-

ótrt ti én k i i
g,

utótrt) nemzeti szerencsén et kai viszonyainak. Minden kés*
ség veszedelme bontakozhat lekedéa sailyoa
ki, amely veszélyezteti mind-



A Biztonsági
erélyesen védik

A MAGVAn HELYZETTFX K4PCSOL ATIMtN azelmúlt
hiMaöilnégy óra epyííe legfontosabb eseménye volt a Kínai
Népköztársaság kormányának közleménye a Szovjetunió kor-
mányi'nak október 30-1 nyttatfcewJtiitíftl kapcsolatban. Az UJ-
Kína hírügynökség jelentése szerint a Kínát Népköztársaság
>nigy véli, hogy az öt elv, mégpedig az állami szuverenitás
és a területi épség tiasteUíhen tartása, a meg nem támadás,
az egymás belügyeibe való bs netn avatkozott, a* egyenjogú-
ság, valamint a békéé egymás mellett élés kel) hogy az egész
vJíég országai között a kölcsönös vteBony megteremtésének és
fejlesztésének alapja legyen.

A továbbiakban a közlemény megállapítja, hogy a Kímai
Népköztársaság kormányának véleménye sserimt a legutóbbi
események során s lengyel ás « magyart- nép követelte a de-
mokrácia, a függetlenség és az egyenlőség szilárdítását és a
nép anyagi jólétének fokozását a termelés fejlesése .alapján
él ilgy véli, Iho&y ezek a követelések tiljewrt helyesek. E kö-
vetelések kellő kielégiiéae nemcsak a népi demokratikus rend
BílIéKiitáaát B6RÍU ©16 erében &z orazágokrban, de a szocia-
lista országok kitett összetartást is kedvezően befolyásolja,

A kínai állásfoglalás magyar szempontból azért is jelen-
tős, miután közismert tény, hagy Kína ia a maga sajátod kö-
rülményeinek megfelelően keresi a szocializmus felé vezető
utat; A magyar kormány semlegességl nyilatkozata, B álta-
lában a magyarországi helyzet tárgyalása az ENSZ fórumai
előtt tovább folyUt. A?. AFP jolemtáse szerint csütörtök MIK,
miután az ENSZ rendkívüli közgyűlése letárgyalta ax egyip-
tomi kérdésben benyújtott amerikai javallatot, Leonardo
Vítetti, OlasanMíág ENSZ-delegátusa nyomban az amerikai
hataroxati javaslat feletti ezavazás után rátán a közgyűlésben
Nagy Imre magyar mitnisrt-er elnök levelére, amely levél az
BjVMíÜt Nemxeték közreműködését kéri a magyar semle-
gesség Ttieovédésére. Az olasz küldött kéri, hogy a rendkívüli
közgyűlés intézkedjék a fél:hfvasra adandó választ illetően. Az
AFP ensel kapcsolatiban azt jelenti, hogy miután a csütörtök
esti közgyűlést azért hívták össze, hogy megvitassa az egyip-
tomi helyzetet, a szabályzat értelmében nehéz lett volna rög-
tön vitára bocsátani olyan témát, amely nem volt naplTenden
A Blztonsáigí Tanácsnak a feladata, hogy foglalJtozzélc azzal a
felhívással, amelyet a magyar miniszterelnök csütörtökön az
ENSZ-hez intézett. Abban az esetben, ha a Szovjetunió vétót
emelne egy olyan határomt ellen, amely Magyarország függet-
lensége és semlegessége mellett jog-lal állást, a meg nem sza-
kított rendkívüli közgyűlés feladata lesz megvitatni a magyar
kérdést. Ha a Biztonsági Tanács a vétó következtében nem tud
határozni az elébe terjesztett ügyben, akkor lehet Összehívni
a közgyűlést rendkívüli Ülésre, mint ahogy az jelen esetben az
egyiptomi kérdéssel kapcsolatban történt.

Entezam, a Biztonsági Tanács elnöke kijelentette, hogy
péntek délután, sőt esetleg szombat előtt nem tudja összehívni
a Biztonsági Tanács ülését. Abban az esetiben, ha a vétó a
Biztonsági Tanácsban hamarosan elhangzik, a közgyűlés rend-
kívüli ülésének azonnal össze kell ülnie, tehát lehetséges, hogy
szombaton vagy vasárnűp kerül sor a magyar ügy tárgyalá-
eáraj

SZUEZ ÉS A KÖZEL-KELET. Az esyiptoml és az e|
Itözel-keleti helyzet mind politikai, mind katonai szempontból
m«-K,liehctfis zavarosnak látszik. Az ango'—francia hadijeűrn-
tések szűkszavúak, és lulajdcmikép-pen csals az egyiptomi re-
pülőterek bombázásáról adnak tiírt. A?, izraeli hadije'.en tőnek
ezael Bzemiben arról számolnak >be, hogy a Sinai-félszigeten a
izraeli csapatok mindenütt, megtörtek a? egyiptomi ellenállást.
Az egyiptomi jelentéseik ezzel szembon változatlan heves
harcokról tudnailc

Külpolitikai awmíxmllböl ez egyiptomi események kfivet-
fcestében előállott helyzetet a következő szempontok jellem-
zik: Az aaigol alsóház viharos ülése, amelyen az Edén-kor-
mány ugyan 69 főnyi többséget kapott, de utóbbi Időben a
vita fiaenvedélyességére alig volt példa a brit parlament éle-
tében;

Az angol—francia álláspont veresége az ENSZ rendlfcívÜU
közgyűlésén, ahol Anglia és Franciaország melleit csak né
hány állam szavazott, míg a szavazástól tartózkodók közfttt
ott találjuk Kanadát és a Délafrikai Uniót is; tehát a brit
nemzetközösség két tagállamat.

A többi arab állam mindeddig tartózkodott attól, hogy a
konfliktusba fegyveresen is beavatkozzon, noha az Arab Liga
szövetségi szerződése következtében erre tulajdonképpen kö-
telezve volna. Az arab államok sorra tesznek rokonsaenv-
nyüatíkozataikat Egyiptom mellett, vezérkari megbeszélések és
közös parancsnoki kinevezések ia folyamatban vannak, de
tényleges beavatkozásra Egyiptom oldalán mind ez ideig mem
Került sor:

Az Egyesült Allamok szilárd elhatározása, hogy a kemf-
Uttusba injem avatkozik be és hogy mindent megkísérel, hogy
az egymással szemben álló feleket visszavonulásra kénysze-
rítae.

Mindezek a felelt ama mutatnak, hogy bár az egyiptomi
angol—francia intervenció rendkívül súlyos- éa veszélyes hely-
zetet teremtett a Közel-Keleten, de éppen azért, mert a közel-
keleti politikában mind a nyugati szövetségesek, mind az arab
államok között nézeteltérések uralkodóiak, lehetséges, Biogy
megfelelő erőfeszítéssé] a konfliktus nemcsak lokalizálható, de
esetleg felszámolható is lesz. Az elkövetkező napok alighanem
ebben a kendéében is meg fogják hozni a végleges döntést.

Wesselényi Miklós

A Biztonsági Tanács rendkívüli ülése

Tanács tagjai
a magyar ügyet

New Yorkból jelenti az AP:
Entezam iránt küldött, a Biz-
tonsági Tanács november havi
elnöke pénteken — magyar
idő szerint — 23.00 örára
rendikívüli ülésre hfvta össze a
Biztonsági Tanácsot, hogy fog-
lalkozzék a magyarországi
helyzettel. Erre azután került
sor, hogy csütörtökön éjjel
olyan jelentések érkeztek,
amelyek szerint űj szovjet
egységek léptek Magyarország
területére;

Henry Cabot Lodge ameri-
kai nagykövet a Szovjetunió
magyarországi ka tan ai lépé-
seit pénteken este -megdüb-
bentöeknek*< minősítette és ki-
jelentette, hogy az ENSZ nem
lehet téilen szemlélő.

Az ENSZ Biztonsági Taná-
csának sürgősen összehívott
ülésén mondott beszédéten
ZÍ amerikai 'küldött felkérte
kartársait, vegyék fontolóra,
mit tehet most tenni, hogy

"•támogassuk a bátor magyar
népet a szabadságáért vívott
•küzdelmében*.

Lodae azu tán emelkedett
szólásra, miután Szvboljev
szovjet küldött — sikertelenül
— igyekezett megakadályozni
a magyarországi helyzet meff-
vi tatását. A tanács 10:1
arányban megszavazta az ügy
tárgyalásait. Egyedül a Szov-
jetunió szavazott a kérdés
megvitatása ellen.

Az Egyesült Allamok kép-
viselője kijelentette: a ta-
nács nem teheti meg, hogy fi-
gyelmen kívül hagyja a
HammarskjÖld főtitkárhoz
csütörtökön megérkezett fel-
hívást, amelyben Nagy Imre
magyar miniszterelnök azt
kérte, (hogy az ENSZ védel-
mezze Magyarország újonnan
kinyilvánított semlegességét*

Lodge hangoztatta, hogy
hasznos lenne, ha a magyar
kormány külön megbízottat

kíüldeno New Yortkfbn a vitán
való részvételre

LodQe és más nyugati kül-
döttek a korábbiadban kotség-
bevonták a Magyarország kép-
viselőjeként « tanán a«ztalil-
nai helyet foglaló saobií Já»
nöi megblzólevettMk hUrtw-
eégét. Stabú J&noa tagja r-z
ENSZ mellett működő állandó
magyar küldÖttsé«nek. LodQe
— értesülés szerint — ait kí-
vánta, hogy Nagy Imre ktüd-
Jöun valakit köavetlenüii Buda-
pestről, olyasvalakit, aki nem-
csak első kézből származó ada-
toJtat tud szolgáltatni, hanem
Bitinek Naay Imre ixinti Jfiya-
litAtában hinni tó lehet.

Emillo Nunez-Portuondo ku-
bai küldütt triBűlaUaábu ki-
Je]ftniette, nem tudja elliép-
selini, ho«y akár egy küldött
Is — beOoértve a izovjet kül-
döttet — kifogásolhatoá, hagy
az BNSZ tépéaefcet tegyen a
magyar nép törvényes Jogai-
nak megvédéséért. Azt mon-
dotta, hogy a magyarok meg-
segítése végett a lehetfl leg-
korábbi időpontban határouti
javaftlat-tarvezetet kellane a
tainécs elé Urjeutml. Tájéko-
zott körök szerint az Egyesült
Allamok, Nagy-Britannia éa
Franciaország dolaoiik üy«n
határozati javaslat tervezeten,
de az még nem készült el,

Nuntz-Portwmdo a tovéb-
biaMban indítványozta, hogy az
Ügb k é í t e d ő h /

yota,
Ügyben készítendő h.
t k ábbtervezetnek az alábbi előíráso-
kat kellene tartalmaznia:

1. Haladéktalanul szólítsák
fel a Szovjetuniót, hogy vonja
ki csapatalt Magyarország ta-

iletéröl.
2. Ismerjek el a magyar nép-

inek azon elvitathatatlan jo-
gát, hogy tetszése szerinti kar-
mányformát válasszon.

3. A Biztonsági Tanács állít-
son fel bizottságot, amely el-
lenőrizné azoknak az intézke-
déseknek a végrehajtását,
amelyeknek célja a maigyar
nép nemzeti függetlenségének
biztosítása.

A2 AFP jelentette, hogy az
Egyesült Királyságot képvi-
selő Sir Pierson Dlxon volt a
következő felsaólaló. Kijelen-
tene, hogy a Jiüzép-keleU' hely-
zet nem feledtetheti ol a ma-
gyarországi eseményeket. Ez-
után annak a reményének
adott hangot, hogy a szovjet
kormány végül is oá íbg jön-
ni: a fegyveres beavatkozás
politikája megbukott.

Az angol küldött hangoztat-

ta, Nagy-Britannia Örömmel
üdvözölte Nagy Imrének az
a nyilatkozatát, hogy haxéj
kilép a vaiisói szerződésből él
az a szándéka, hogy semleges

t l ngy
LouU de GitiriMgantA fran-

cia ftUidött kijelentette, hogy
•egyrészt ut dllamltön kapcso-
latok terén a magyar függet-
lenség ás szuwerevtöás flag-
rdtva meoairtéséról von wit

J é t d l ó kt
pedig, atnl « nóp«k

k<5zött4 JíapCBolatOkat illeti, a
nípelí ellfimert önrencíeEfcezáai
jogénak megsértéséről". 1
írancda küldött végül hangoz-
tetta: abban az esetben, "ha
vétó mtatt nem lehetno a hely-
zetnek megfelelő határo;
hoanl, »tervlje kell vefflVÜTOí a
randkívült \'J.y^ynM«
összehívását^

A francia küldött g
te: most már nyilvánvaló,
hogy külföldi beaixtfkiozás tör-
téni és van folvti'matban Ma-
gya,ror»»áiQQn, ez pedig —
íflzte hozzá — a népeit Önran-
delkezesí Jogának a megsérté-
sével egyenlő.

Dr. VIctor Andres Beknm
át, Peru k*pvia*l6jo kljGlen-
tette, a tanácsnak van joga
határozottan utasítani
Szovjetuniót, hogy azonnal
vonja vissza csapatai és en-
gedje meg, hogy a magyarok
maguk döntsenek sorsukról.

Stoboljev szovjet küldött
azt mondotta, hogy Nagy Im-
rének azok a kijelentései,
amelyek szerint újatob szovjet
iegyverés erÖk léptek Ma-
gyarország területére. taU
mórtékben alaptalanok

Csang (nacionalista Kfna)
küldött ekkor féLbes2akította
Szoboljevet és rámutatott,
hogy a magyar kormánytól
újajbb közlés érkezett az ENSZ-
hez, amely megerősíti, hogy
további szovjet csapatok ér-
keztek az országba. Louis de
Cuirlngaud írancia küldüti
pedig hasonló értelmű hírügy-
nökségi jelentéseket olvasott
feL

ezután hozzáfűzte
a tanács Ülését azért hívták
ttasze, hogy ^leplezzék az
Egyiptom ellen Intézett an-
gol—francia támadásokat*.

A B litanaáigl TaaAca heOyi
Jdö BEtsPÍat 20.4R árelkca- (ma-
gyair jdö BTerlnt szombaion
hajnalbein 2.48 órakor) elna-
polta a magyarországi helj-zet
niftgvitatósAL Az ülést Mom
baton délután helyi Id5 eze-
rlnt 3 órakor (magyar idő sze-
rint este B-korJ lolytatják^

Glsenhower htisxmlllló dollár értékű segélyt
ajánlott fel Magyarországnak

miszert és más segélyszállCt- J

A Borba a magyarországi helyzetről
A Borba pénteki számában

a magyarországi eseményekhez
fűzött kommentárjaiban a többi
között azt írja, hogy a helyzet
ma számos tekintetben sokkal
tisztázatlanabb, mint néhány
nappal ezelőtt. A lap hangoz-
tatja, hogy a különböző szocia-
ízmnjsellenjes elemek antiazo-
:iallsta irányba akarj'áfe terel-
ni ez ország fejlődését. A lap
ennek megállapítása meUett
kiemeli, hogy ezek az erők ki-
sebbségben vannoík a. magyar
munkásosztállyal szemben, de
kihasználják « Rákosi- és
Gerö-féle vezetés súlyos hi-
báit, kézbe akarják venni e
.atalmat é» Magyarország am-
isztálinifita fejlődését antiszo-

cialista irányba akarják terei-
ni.

A lap a továbbiakban arról
Cr, hogy ezekazanitiszocialteta
csopertok élémk politikai tevé-
kenységet fej tenek fci, különbö-
ző prograimoikai; és követelése-
ket hoznakoiyilvánoSBégra, ame-
lyekkel nyomást gyakorolnék
a kormányra. Nem szabad le-
becsülni azt a veszélyt, amely
a magyar munkásmozgalmat
a regi magyar politikai élet
ezen reakciós ep&i részéről fe-
nyegeti. A Borba kifejezi azt
a nézetét, hogy nem vezethet
semmi poz*Mv eredményre, hfl
engedne-k ennek a nyomás-
nak, mert ez csak tovább bo-
nyolíthatná az ország helyze-
tét. Kétségtelen, hogy a ma-
gyar munkásosztályé az a tör-
ténelmi felada*, hogy ezt
megakadályozza.

Mlkojnn rfeizaérkezelt Moszkvába
Moszkvából jelenti az AFP:

Budapestről jövet, Moszkvába
érkezett Mlkojan, aki pénte-
ken már jelen volt a szovjet—

belga közös közlemény aláí-rá-
sánal. Feltehető, hogy Szuszlov
•ugyancsak visszaérkezett a
szovjet fővárosba;

Kairóból jelenti
egyiptomi fő
ékpénteken délelőtt kiadott hadi-

jelentése szerint a legutóbbi
24 órában a francia és angol
églerő repülőgépei negyven-
két ízben intéztek támadást
egyiptomi városok ellen. A
Szuez városa elleni Légitáma-
lás során a csatorna bejáratá-
iál elsüllyesztettek egy egyip-
;omi halászhajot. Ezáltal el*
•orlaszólódott a csatorna be-
járata. Az egyiptomi jelentés
izerint kilenc támadó repülő-
gépet lelőttek;

Az angol—francia szövetsé-
ges erők csütörtökön éjiéikor

léffllárnadá* Egyiptom ellen
egyetlen nnpon

több mint ötvenre becsülik a
szövetséges légierő által a föl-
dön elpusztított egyl.nomi re-
pülőgépek számát és x esyven-
re a súlyosan megron^ál'aikét.

NBVS Yorfc&óJ jelenti az AFP,
hogy Egyiptom ENSZ-k'lldöbt-
ségének szóvivője csütörtökön
New Yorkban újságírókkal kö-
zölte: az angol és jrancia bom-
bázások következtében eddig
tdbo mint harminc egyiptomi
polgári személy vesztette éle-
tét. A szóvivő szerint eztít a
bombázogépefle izraeli repülő-
terekről szálltaik fel és Izraeli
repülőgépekkel közösen har-

;iadott taözJeméinye fizcránitiooltak a ^dnai-BÖMatagiban,

XII. Pius körlevele a püspökökhöz
cifcdmMlrMttfi }*l«vU *

AFP; A »La*ta-mw aámodum*
című és a í egem világ pU&po-
kelhez intézett kttrlevelében
XII. Pius pépa egyfelől kífo
jűr/tre Juttatta ör&met, hogy
Leíigyelonszág és Magyaror-
flaág néíw számára, úgy lát-
leik, ««i dgasséfon alapuló bv-
ke új hajnala derengett*, más-
felől ugytuiakkor aggódik.
hogy a »Köré-p-Keiei*n, n«m
messze a Szen-tszé'lítDL újabb
háború tüze aángol fal fenye-
getöem*.

Miután hálát ed
Ihagy meghallgatta a hivök
hoízá intéitett itnétt WyílfJ/tiifcí
és Mindstenty bCboros kissa- \
tbadülásáért, a római egyház :

feje így folytatja: "Heméljük, \
hegy ez szerencsés előjel Len- •
gyelország és Magyarország
egészségesebb elvek é» jobb
törvények szerint, Öe főként
e« Isten ás ei egyház jogainak
tlgzteleijhen tartata alapján
történő átalakulása és békéje

ából

Teljes szabadságot kíván ass egyház a tanításban
Virág Ferenc pécsi megyéspüspüh körlevele

A pécsi egyháamegye temp-
lomaiban mdmdazentdltJior ol-
vasták fel Virág Fsrenc püs-
PÍWÍ Körlevelét, amely rámutat
arra, hogy a papság Igényt
tart & teUea vaaáaseabads&gra
és aura, hogy &z egyház bel-
ügyeib* leJietöeéghez képest
ne avaukozzunak be. Teljfls
szabadságot a vaüáatanltáaban

és az ©gyhaz komiányzásábain;
TeHjes lelki ismereti szabadsá-
got és a vallás sxabad gyakor-
lását.

A pécsd egyházmegyében öt
év óta ex az *U6 pÜtpSH kör-
levél, melyet az Állami Egy-
házügyi Hivatal' cenzúrája nél-
kül adtak M.

A politikai helyzet pénteken este
Péntekéin este politikai kö-

rökben elterjedt ö híre, hogy
a Szociáldemokrata Párt rém
vesz a szűkebb kabinét mttn-
fcájdban. A Petófl Pórt viszont
a szovjet csapatok kivonnlaftá-
tól teszt függővé részvételét. A
rádiónak az a közlése azon-
ban, hogy esetleg már pénte-
kem, átalakítják a kormányt,
még korainak bizonyult. Meg-

bfaható forrásból nyert értesü-
lések iwrint olyan elképzelé-
sek vannak, hogy a szűkebb
kabinet tagjainak Idvú'elfivel
a miniszterek lemondanak, 6
az egyes tárcák ügyeit ajorra-
dolmí bizottságok által java-'
íolt politikai áUamtítkárok ve-
zetik a váMsztAsoiklg, vafíy B
rend helyreálltáig.

A magyar írók segélykiáltása
A Magyar Pmn Club falhlváta a Pen Club Vllég$x6v*ti**

londoni központidhoz

A magyar írók segélyklal-
tóssai lortíulnaik a világ írói-
hoz. Kérjük, szánjanak időt és
fáradságot arra, hogy megta-
lálják a leghatásosabb módot
szabadságunk ügyének támo-
gatására, Hívjáik fel a világ
közvéleményét, hogy a győztes
forradalommal kivívott füg-
getlenségünkneflt és országunk
semlegességének

szörnyű katesztrófáhta vezetne.
Sorsunk nem politikai kérdés,
hanem élet és halál ügye. A
magyar írók teljes egységben
arra kérik fötiökár urat, hogy
mindezt közölje táviratilag a
Pen-centrumokkal. Hálás kö-
szönettel

a magyar Pen Club elnök-
sége nevében
Képes Gésa

Több üzembon már pénteken
megindult a munka

Az Országos Nenvtetl Bi-
zottiág felhívást intézett s me-
gyei, a Járási, a városi és a
kösségi nemaeü Wzottsá-gök-
hoz, melyben ha^gsúlyozTa,
hogy mo&t a legfontosabb fel-
adat minden üzemben azonnal
felvenni s munkát. A Jcormfoiy
teljesttette a felkelő nóp kö-
veteléseit. Forradalmunk gy6-
•BUmét éa eredményeit veszé-
lyezteti, ha nem kezdjük meg
mindenütt azonnal a munkát.

A beérkezet* hírek saerinta
mai napon a Ganz Vagon- é$
Gépgyárban körülbelül 800
dolgozó foglalta el helyit a
re0g«ü órákban. A Láng Gép-
gyárban a gyári erőmű fel-
fűtéaíveiL kezdődött meg a
munka. Az Orion Rádiógyár-
ban megkezdték a gyár kazán-
jainak javítását, hogy a szük-
Eegea energiát biztosíthassák a

termelőmunka megkeztfésfthaz-
A Csepel Vas- és Fémművek
dolgozóinak csaknem 50 ezá-
zalékd Jelent meg pénteken a
munkahelyén. Az Ikarus Ka-
rosszéria- és Járműgyár ideig-
lenes munkástanácsa is elha-
tározta a munka haladéktalan
megkezdését. Az Vjtaki Tégla-
gyár dolgozód csatlakoztak a
nagyüzemi munlkásmnAcsok
felhíváséhoz és rövidesen
megkezdik a téglák & csere-
pek gyártásait

A Könnyűipari Minisztérium
felhívása

A Könnyűipari Min\svtéHv.m
forradalmi bizottsága a nagy-
'üzemi dolgozók fölhívása után
ülést tartott és ijgy döntött,
hogy felhívja a könnyűipari
üzemeket, haladéktalanul in-
dítsák meg a termelómuiüiátr

Tiltakozik az önbíráskodás ellen
az ügyvédi kar

A Magyar ügyvédség Ideig-
lenes Forradalmi Nemzeti Bi-
zottsága közleményt adott ki a
magyar ügyvédség nevében,
amelyben szigorúan elítéli az
Önbíráskodást, amellyel egye-
sek megtorolni igyekeznek a

emzetellenes magatartást,
vagy egyéni sérelmet. A ma-
gyar ügyvédség hangoztatja,
«ogy szigorúan a törvényes-

ség elvi adapján állva, Hltefco*
zlfc minden olyan kísérlet el-
len, amely bármilyen vonatko'
zasban veszélyezteti a nemzeti
forradalom vívmányait. Hang-
súlyozza, hogy az igazságszol-
gáltatás elöl senkit elvonni
nem kíván, s ezért felhívfe anemzeti társadalmat, hogy fe-
gyelmezettségét éa higgadtsá-
gát őrizze meg.

A Béke-Világtanács összehívását kérik
hazánk ügyében a magyar írók

és értelmiségiek
A Magyar Értelmiség Tótra-
lmi Bizottsága a Magyar

írók Szövetségével karöltve a
övetkező táviratot küldte a

Béke-Vilagtanáesnak, Jollot
Curte elmére Párizsba:

Az egész magyar nép teljes
egységgel nyilvánította ki aka-
ratát, hogy ragaszkodik nem-
zeti függetlensége és ÖUamt
szuverenitása teljes helyreál-
lításához, az összes szovjet
csapatok mielőbbi kivonulásá-
hoz az egész ország területéről.
Ennek megtörténte a békéi j.cicj-e nei
Kelet-Európában való biztosi- suth-címer
ásónak fontos aáJogaj [eászlőb ftűztefó

A Magyar Értelmiség Forra-
dalmi Bizottsága a Magyar
írók Szöveteégével karöltve
azzal a kéréssel íordul a
Béke-Világtanáesfhoz, hoay
ebben az ügyben Bécsben
haladéktalanul rendkflvffii
ülést hívjon össze.

Kossuth-flmeres zászló s londoni
magyar követség épületén

Isondonból jelenti az MTI; A
londoni magyar követség épü-
letére két nappal eneUStt Kos-

nemzetiszfiml
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[Föld alatti börtön a budapesti
kommunista pártház alatt

/Négy napja folyik a küzdelem H befalazott 147 fogoly
-Négy napja folyik « küsde*

Itm u Tii^a Kálmán téren A
-tér alatt htizódá t l toktttn
föld alatti labirintus foglyainak
JdaMbadításáért, Kedd délelőtt
tudval&vdlag háromórás tűz-
harc árén sikerült megtisztí-
tani a kommunista párt buda-
pesti pértblzotttótjéiiuit épüle-
tét ws oda beféukelddött ávő-
ttktöl.

Alig csitult el & harci zaj, a
tér különböző pontjairól je-
lezték, hogy a f&Ut ától dö-
tömbÖUit, arós Ütéttkot Hal-
knak. A feltörő hangokból
art* lehetett követkaitetiti,
hogy a tér aUitt nagy kiterje-
désű bunkarhálózat, földalatti
labirintus húzódik mea, amit
a torrorhatolom pribékjei va-
lószínűleg föld Alatti b&rtön
céljára építettek.

Napottc óta BŰÍŰ embertfjmeg
állja körül a tetet. TüreLmc
&en várjak, figyelik az Idő-
közben nagy számban érkező
műszaki katonai alakulatok,
mérnökök igyekezetét. A tér
számos pontján mely aknák
ásítanak. Több csoport a csa-
tornavezetékeken próbál tisz-
Bzeköttetéet találni a föld alatti
bunker&onraL Mindeddig ered-
ménytelenül. Az épület felöl
sem találják a lejáratot. C&u-
pám eQy három méter vastag
vaBbetonajtóra bukkantak, fel
is robbantották, de mögötte
Bemmit sem találtak,

Ualh uuttogáB a /Öld alól
A munka jelenleg la egy-

ezerre több szakaszom folyik.
Egy csoport az épület pincé-
jében, illetve liítaiknájábtm ke-
resi a lejáratot. A feltárást
irányító hatóságoknak a cél
érdekében figyelembe iteH
venniük minden kívülről Jövő
útmutatást, ami — ha legtöbb-
ször jóhiszemuLeg Is — gyak-
ran tévútra vezeti fiket. Így
most egy asszony után kutat-
nak — reméljük sikerrel —,
aki állítólag Ismeri az egyik
lejáratot. Állítása szerint a
liftaknából nyílik egy titkos
paálólejáró, majd tíz-tizenöt
lépcsövei lejjebb a máaik.
Mintha valami közáakari (rém-
történetet hallanánk, i q

Más egységek az Erkel Szín-
ház szövevényes,, tekervényes
pincéit kutatják át. Ismét má-
sok az aknák raját tartják
megszállva^

t Csütörtökön az egyik akná-
nál dolgozók végre halk be-
szédhangokra lettek figyelme-
sek. Messziről, nagyon távolról
hallatszott a eegélytkérö tzó.

' ^Szabadítsatok ki! Foglyok va-
: ovunkt £[nt akarunkh — hal-

lották tompán a mélybíü. »"'
nyan vagytok?-" »— kérdezték.
»r-r *Szaznegywnheten* — volt
B válasz;

Ugyanaznap este Tatabár
nyara küldtek egy autót geo-
déziai műszerekért. Azóta Is
többször hallottak beszéd-
foszlóny«kat a mélységből. A

• hangokból eddig még csak kö-
rülbelül tudták megállapítani,
18—20 méter lehet a mély, '
De a bunkerek elhelyezését,
fekvését még mindig homály
fedi. A rádiófeühívásokmak
Bem mutatkozott eredménye;
mindeddig nem akadt senki,
aki valóban Ismémé ezt
labirintust;

A péntek esti helyzet
Pénteken egész napon át

tartott a népvándorlás a té-
ren, Mérnökök, geodéták, bá-
nyászok, építészek is sokan
jöttek. Tanácsok (hangzottak,
feltevések születtek — konkré-
tum nem sok.

A munkálatokat Fícrere al>
ezredes, a szentendrei műszaki
katonai Iskola parancsnoka
vezeti. (Régi, kipróbált, lelkiis-
meretes szakember, ez 1954-es
íevíz mentési munkáiból is ki-
vette részét.) Véleménye i
rlnt & kör egyre szűkül, a han-
gok, jelzések alapján Jó úton
baladnak. Már kijelöltek egy
szűk területet, ahová a délután
folyamán fúrökocsi érkezett. A
gépet még az éjszaka üzembe*
helyezik. A jelek aura mutat-
nak: azon a pántom egy néfffr—
Ötméterté folyosó htlródtfc.

lan< iüálai nw—rfre nyúlhat-
nak,

— OaeJt egyszer, egy Tielyen
nyissuk meg a labirintust, alt-
isor mér Jtöftíiyeüb az egí'ss te-
kervényt felgöngyölíteni, &
erre most már minden reimé-
nyünk megvan — Uiangoatátja

lesaed

Az Igaatógü gy miniszteri um
Forradalmi Bizottmánya —
mint Iiim©rete« — lemondásra
é távozásra szólította fel
Molnár "Erik igazfiágügymi-
nlsztert, alíi két nap óta nom
jelent meg hivataléiban. Azóta
a Forradalmi Bizottmány vat-
t át a minitzter jogkörét és
kapcsolatban a bírósagok én
ügyészségek forradalmi bizott-
mányaival, teljes haiásiíörrel
intézi az ügyeket.

A Jogszolgáltatás sem bűn-
vádi, Bem polgári vonalon ter-
mészeteden még nem állt
helyre. A bírói és ügyéssi for-
radalmi bizottmány legfőbb
gondja most az, hogy azoknak
ügyeit vizsgálja felül és vigye
a bíróság elé, akik előzetes
letartóz tatáéban vannak. A
bírái tanácsokból a népi ülnö-
kök kimaradnak. Helyükéi; két
bíró veszi át és hármas taná-
csok ítélkeznek majd az eléjük
kerülő ügyekben*

Ai Államügyészség forradal-
mi bizottsága ma kiáltványt
adott ki, melyben többek kö-
zött leszögezi, hogy máris eltá-
volította az Ügyészt dolgozók
Borából azokat, akik a további
munka alkadályai lehetnek. Így
az ügyészi karból eltávolítot-
ták a mai napon: dr. Avar
Jenő, dr. Egri László, dr. Gön-
czi György, Marton Pélné,
Nagy Janosné, Kelemen Kél-
mán, Molnár Györgv, Németh
J ó f é P y i SÁiidor, dr.

Ezt várja most iígatoium az
egéaz budapesti közvélemény,
amely joggal kérdi: miért van-
nak kttépkori börtönök, föld-
alatti kamrák és folyoiók, s
főként, hogy kerülnek foglyok
egy biidapeflti páTEház pincéjéé-
be?

V6gh Oltó

Száz, disszidálásért elítéltet
helyeztek szabadlábra a Markóban

Az eltávolított ügyé izek névsora

AmncfXtiarendrlet
készül

Az g g y
Forradalmi Tanácsa 4m tör-

é e i í bisottséga ol-
a politikai 6s go*áa-

sdfli foglyok omnaKfíaretiöeJe-
téf. A renfleletet hatálybalépé-
se után valamemiyi •polHikai
és gazdasági foglyot EíaBadmn-
boc«áyák, kivéve azokat, aki-
ket emberek törvénytelen ki-
végzéséért itiJtik el. ÜJftbb
ítn-dellíeBéft értelmében c&Sk-
3tentenl íftgják & vagyon

ű l í é í

[ Radnóti György, Erdélyi
ván, Hasdók Jánosne, Halász
Györgyre, Doktor Jánoe
Kávai látván tigyéMBeliet,
nyomozok közül pedig Köteles
János, Ssabó látván, Jankai
István, Kovács János, Teleki
Ernő éu Mócsa Jánosmé nyo-
mozókat. EzenJtivül több
ügyészt és fotlsztviselűt levál-
tottak vezetűi áUá*ukból.

Az ügyesség íorradalmi bi-
aotlsága egyéüként a mai na-
pon megkezdte a Marka utcá-
ban fogvatanott politikai és
közönséges bűnösök ügyebiek
felülvizsgálását. Igen sok eset
van ugyanis, amikor az el-
ítélt bűncselekményéhez ké-
pest túl szigorú büntetést ka-
pott, vagy olyan bűncselelomé-
nyéu't tartóztatták le, amely
ma már nem 6záimit bűncse-
lekménynek, így például a mai
napon több mint száz fíatat-
!/wiíű bocsátottak szabadon a
fogházból, mert az volt a bű-
nük, hogy nem bfrva a nélkü-
lözést és a terrort, dijiszidálni
akartak az országból. Igen
sok izgatásért súlyosan elítélt
esetében is szüntettek meg el-
járást és az illetőket szabad-
lábra helyezték. Több olyan
elítélt is tölti jelenleg bünte-
tését a Markó utcában, akiket
az elmúlt (hónapokban tenne-
Iö3zövotkezetek elleni lazítás
és tagosítás elleni izgatáB cí-
mén vontak felelősségre. Ter-
mészetesen ezeket Is szabad-1
Lábra "helyezik.

y
büntetésiét is.

Megalakult
a magyar írók

forradalmi bizottsága
A Masratr írók ssöveuség

november 2-án taggyűlést tfir-

Ruhaneműt és ágyneműt
kér a IX. kerületi Vöröskereszt

A szabadságért vívott
harc legszebb fejezeteit a IX..
és Vlri. kerületben Írták. Mo&t |
a Magj-ar VÖTöskereszt IX. ke-
rületi Bzervezete a harcok
okozta nyonnoruságot szerelné
enyhíteni.

A Kinizsi utcai székílazba
egymásután érkeznek a jelen-
tések sürgís Begítségkérésröl.
Elsősorban ruhaneműt, ágy-

iű( kérnek az emberek,
akik a be-lövések elöl egy szál
ruhában, pongyolában mene-
kültek a pincékbe, lakásaik
pedig berendezéssel együtt a
gránátoknak és a gyújtólöve-
dékek tűiének estek áldozatul.

Sürgős segítséget kért a Mi-
halkovlCB utca 1—21., a Vágő-
híd utca 40., a UÜom utca 10.,
az Üai5i út 29., 95., 91., 109/b,
60/b, lll/b, 103., a Ferenc kör-
út 27. és 2B„ a ToLbuchin kör-
út II., a Bakáta tőr 6„ a 88-as
tömb, a Kálvin tér 8., a 95-öa
tömb és a Ráday utca 60.

A segítségnyújtás megkez-
dődött és az elsfi küldeménye-
ket a Ferenc körút 2S„ 26., 29.,
3L, 38., 39., 36., a Lenhossék
utca fl. és az Üllői út 61. számú
házban meg is kapták.

A IX. kerületi Vöröskeresz-
tet felkereste a Lámpagyár
forradalmi bizottsága is, mert

egyik mumkásnő' a harcok

során a gyárban szülte meg
gyermekét.

— A lehelfi leggyorsabban
Igyekszünk segítséget nyújtani
— mondja Szamosi Ferenwié,
a kerületi Vöröskereszt szer-
vezet új vezetője. — Amíg a
sebes Ülteket kellett ellátni, ti-
zennégy egységünk járta a ke-
rületet és nyújlott első segélyt
I*gíöbb sebesültet a Ferenc
téren a Jánüti-brigád és a Vám-
ház körúti csarnoknál lerfi ál-
lomásunkon a Kalocsai-brigád
látott el.

A Vöröskereszt központja az
első napokban csak a sürgős
kötazerszállatmányokat továb-
bította, a tegnapi nap folya-
mén azonban már zsír, vaj, cu-
kor, bab, szárított tészta, tojás,
kekszfélék, tejpor, kakaóból
álló külföldi küldemények ér-
keztek. Narancsot és citromát
is kaptak.

A küldött ruheadomárnyok
nagyon kevésnek bizonyultak.
Ágyneműjük és takarójiik már
nincsen. Több gyermekholmlira
is szükség volna.

A legelső segélycsomagok
egyikét Molnár Józsefné kap-
ta, akinek lakását gránát verte
szét és tizenhároméves kis-
lánya Katalin esett áldozatául
a srűlyos harcinak.

Mityen cikkeket szerez be külkereskedelmünk
az ország vérkeringésének megindításához
Szakemlberek nyiHatkoetak | és más áru vár továbbszállí-

külikereskedelntünk mostani ídsro, 24 tonna citrom érkezett
tevékenységéről. A tájékoz-ía-1 Jugoszláviából a fővárosba.
tás szerint felvették a kapcso-
latot Lengyelországgal, Jugo-
szláviával, Ausztriával, Nyu-
gat-Németországgal, Svájccal
és még néhány más országgal.
Lengyelországból az az üzenet
érkezett, hogy készek segítsé-
get nyújtani koksz, szén, élel-
miszer ée gyógyszerek ezáUit-á-
sával. Tizenkét vagon lengyel
gázszén Szabnál átgördült a
határon. A megrongálódott la-
kóházak helyreállításához Buí-
gárübőU Lengyelországból,
CseJiszIoudkUbőI éa az NDK-
ból rendeltek sürgősen ablak-
üveget. A jugoszláv hatéirállo-
másokon 900 vagon tűzifa, tzén

Bulgáriából szénnel telt uszá-
lyokat Indítottak el. Osztrák
üzletfeleinktől gyógyszereket,
Hntibiotikumokat rendeltünk.
Meg nem erősített hírek Bze-
rint a nyugatnémet cégek fel-
ajánlották, hogy lisztet, búzát,
takarmányt, fémeket tudnának
eladni Magyarországnak. Ka-
nadáből nagy búzaszellítmá-
nyokra számíthatunk. A görög
Vöröskereszt gyógyszereket és
konzerveket küld. A nyilatko-
zat végül hangsúlyozza a köz-
lekedés megindításának elen-
gedhetetlen szükségességét,
hogy az árukat eljuttassák
rendeltetési helytítare*

tott, amely
magyar írok forradalmi bízott'
Bégét. A bizottságba kerültek
a szövetség eliiökaégénísít ed-
digi tagjai, valamint Fej<t Gé*
za, Keresztury DezsÖ, Kodtííá-
nyi János, Lofeafos István, Ró-
iwtf György és Strofco István.

Az összegyűlitek határozatot
hoztak. »A taggyüJés — hang-
zik a határozat -— üdvözli és
lelkesen helyesli a november
lníin este elhangzott rrüniszte;r-
ekiiölsi nyilatliozatot, az ország
semlegességének kikiáltását.
Az írók, mini mindig, most is
a nép szavára hallgatnak:
meghallották a nagyüzemek '
egyes kerületek munkára f
hívó határozatában a mélysé-
ges nemzeti felelősség szavát.
Az írók minden erővel azon
lesznek, hogy tollúkkal,
vukikal, személyes példájukkal
közreműködjenek a forrada-
lom vívmányainak megőrzésé-
ben, a munka megindítása-

Mi történt
a Térés-templom előtt
A városban elterjedt a hír.hogy csütörtökön este Ismeret-len ooyónek & Toráz-íontplombölkijövő tömeg köíó lűttök. Csü-törtökön eale nyolc óra tájt aTeröz-templom környékén valfi-"aan eldördültek lüvősek, de nomlerült ki, hogy ki <5e hova lőtt.\ templomból kijövő tomeKbölianki sím eérlllt meo. Röviddelaz esemény utűn átkutatták atemplomtornyot öa n6h&ny k6r-~iyezO húz padldsdt, de «itikitem talállak. "

A magyar színészek
kiáltványa

Szakács Miklós és Molnár
Tibor ezínművészek pénteken
délelőtt a rádióban beolvastáik
a Magyar Színészek Forradal-
mi Bizottságának kiáltványát.
A kláltvámybsin hangsúlyoz-
zák, hogy egyetértenek - „
Imre, Mírtdszeníy József her-
cegprímás, Ravasz László püs-
pit , Kovács Béla és Maléter
Pál vezérónnagy előző este el-
hangzott rádiónyilatkozatával,
üdvözlik: a semlegességről szóló
bejelentést, majd felszólitanak
minden magyar színművészt,
hogy kapcsolódjanak be
Magyar Rádió, a helyi stüddók
munkájába;

„A CSÓCSELEK'
LEGENDÁJA

DSleiattl harc B RákóeEl úton.
Rombolt háMk. tört íájuicat ál-
ra tő Osal levelek.

Dübörög a tank. Agyüí
A hasak mélyét* mindenki ré-
mülten lapul. Caak a legrne
seebbek lean&k ki az ablaki
Vaunak még merészebbek is.
másik oldalon, egy vlrágker
kedéa előtt kéE tizennyolc, W
ívea puskás fia rohan a legkö-
zelebbi kapu alá. B pillanat!
megssölal' a gépfegyver,
egyik riatal höe BBseeeelk, A md-
3lk megtorpan. Agya hlrteli
nem la fogja fel, ml történt. Le-
hajol térsáhoe. s 3Elnl« hallani,
amint mondja:

— Pista gyerQnit. n« bölon
doail — de körül a sárga leve
leket pirosra festi a vér. A fiú
kétségbeesetten emeli Tel a mox
dulatlan fejet, aztán ráborul, zo
kogva Bsölltgatja. hiába. Barát
Ja? Testvére? Mind a kettő: har
eoe tlraa. Most vad elszántság
jíal emetl fel könnyöktől ázott
arcát, sseme a virágokra téved.
Belép B törtablakii kirakaton, ki-
emel egy koeiorüt, rátesel a Rá-
kOcBl üt bánatos levelein nyug-
vó hpsl halottra.

Azután — Igen —. a sí lufin

VOSEI pdnrtárcdjút, klvees belS-
le egy huauet *o bedobja a

Magyar semlegesség
A magyar események fölráz- agyúk, de ki hitte volna «kár

tök a világ közvéleményét és még csak két héttel ezelőtt is,
felénk fordították ti hogy a m-agyar kérdéa megol-

íéaiyszóróinak danának mikéntje feUO. egv vé*
cBdv-ád't, hogy aat ELZ érdeklő- leményén legyen Mao Ce-tung
tb&rt még az időközben kLrob- és EUenhower elnök? N«n azt
bánt 8ü]yos kÖZel-kelet 1 válaág blzan^Wija-e ez, hogy az ©gy
sem tudla megsíiQíitetnJ. Tud- és ostthautlan világban a leg-
Juk éR büszkén tudjuk, hogy ki&ebb réralet is döntően tud
HÍ érd&klódés eltóorban an- kihatni a z egészre. Igaz, kis és
nsk a Jó ügytiek saólt, ame- gyenge állam vagyunk és vég-
1-yéi't foiTad&lmutilt harcolt ée z et«s tévedés volna lúlbe-
g>-özBtt. Eppeft ezírt nemcsak cstiln! jelentőségünltet, icUlönö-
Wiély nwwtlUetódísMl éa hála- sen a mai robbanásig feszült
val togadjutt az egész művelt m-mzetlraZi helyzetben De ép-
világ l^lAik áradó segítségét PCHI az, hogy ebbm a feszült-
és. szeretetét, hanem önteltség ségbeti a mi ügyünk közös ne-
naküi ügy ^ir.daljuk, hogy vezőre tudta hozni a nagyhe-
forredalmunk egyik nagy vív- talniakat a Sárge-tengertől az
mérnya, a magyar fiernlegessí* ,̂ A-tlaníi-tíccáni-g, ez is bis&omyít-
0 vtlátf szúrnám is jelent vala- ja, hogv túl forradalmunk
irat, többet armél a prózai nemzeti vívmányain, győzel-
tenynél. hogy Magyarorsaág niünk a nagyviláanoik is sdni
nemzetközi helyzeiébrai elöntő tudott valamit. Népünk, crazá*
véltozái álljon be. UEV gondol- gUnk békében és barátsáaban
Juk, nemcsak mi kwíilttink kö- akar Élni a szovjet néppel Ép-

pen úgy, mint
amerikai néppel.

kinai vagy
S hogyha

zelebb egy boldog é& békéé .lö-
vendő kapujához, de talán 'nem
jetentéktelenül hozzá tudtunk , . , - , »
járulni az áiíaíános béke meg- e z e k a ^ ^ a m> ^syünktm
tzílárdlíds&hois is. keresztül kezet tudnak fogni

Lehet, fuTcaén' hanflaik ez egymással, ez baktof? és büsz-
akkor, mldttn e pillanatban ke önludaltai tölt el mradan?-
Szuez mftllett még dörögnek az Tiyiunkat;

A Szociáldemokrata Párt
megbízik Nagy Imrében

— mondotta Bécsben Kéthly Anna
Bécsből jelenti

Kéthly Anna, a
S i á l d k t

y , g y g
Szociáldemokrata Párt elnöke,
aki cs-Üttirtökün, délben érke-
isett Bócsbe, hogy részt vegyen
a Saoclallsta InternHclonálé
irodájának Ülésén, sajtónyilat-
kozatában kijelentette, hogy a
jövendőbeli független Magycir-
orszég szocialt&ta jellegű ál-
lam leez. Hangsúlyozta, hogy
a SzocióldeinoJtrata Párt csak
akkor lép be a magyar kor-
mányba, ha a szovjet csapatok
távozására vonatkozó követe-
lése megvalósul.

— Nem szükséges, hogy Ma-

MTI: r gyai^>rszég akár az egyik, akár
igyarorszigi | a miistk oldalon lekösse ma-

gát — mondotta
Semleges államként a középein
kívánunk állni. Ügyelnünk
kell arra. hogy a mostani í

dégy
r3dalom eredményei
k

i
ne siüt-

amkit
r
kadjanak el úgy,
1019-beji történt.

A Szocialista Internacionálé
irodája által összehívott sajtó-
értekezleten, egy újságírónak
arra a kérdésére, vajon a ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt ineghiz&k-e Ncbgy Imré-
ben, Kéthly Anna igenlően vá-
laszolt.

A szovjet csapatok távozását
és Magyarország gazdasági újjáépítését

követeli a Szocialista IatGinacionálé
A SaocialiBta Inttírna

irodájának csütörtökön
ben tartott üléséről kiadott
közlemény a többi Jtözütt a ko-

t k ő k d

ionálé | té3ét. Az Jenno célsa
Bécs- I OÜEC. az eurüuai

mondja:
*Mag kell akadályozni, hogy

a magyar nép éhségben. és
nyomorúságban töltse a kü-
szöbönálló telet. Erről az e-uró-

gnadasági egy üt t nkodéBÚre
létesített, és évek óta eredmé-.
uyesen működd szervezet ha-
Uid-éktalanul intézkedéseiket
teiiin-tí Magyarország gazdasági
megúj hod fisánál: elősegítésérí
A Szocialista lntemacionálé

pal demokratikus államoknak | követeli, hogy a szovjet csapat
kell somdoskodnio-k. Minél tok a legröuidebb idő alatt

lőbb lhtőé tt í M ják l M Ó ű
s

előbb lehetővé Jcett íenní Ma-
gyarorsz&g gazdasági újjáépí-

g
hagyják el MagyarorszÓQ terű*
letét,"

Tömegesen jelentkeznek
az ügyészségen az Ávósok

és maguk kérik letartóztatásukat
A Markó utcai'törvényszéki I nos né, született Németh Mai*

palota III. emeletén nagy ! ~:1 ~x " l L
p gy
élénkség uralkodik. Fogház-
Őrök egész serege hozza a fog-
lyokat és állítja a soros ügyész
elé. A kihallgatások gyors egy-
másutánban folynak. Csakha-
mar kiderül, hogy a hatalmas
ügyforgalmat az ÁVH-sok tö-
meges Jelentkezése okozza,
akik valósággal ellepték a so-
TOB ügyészek előszobáit.

Már a kora reggeli órákban
ott szorongtak a folyosón. Va-
lamennyien polgári ruhában,
kezükben Idegesen szorongat-
ják igazoló irataikat és önként
teszik meg vallomástrkat.

A Magyar Nemzet munk
j l

gil néven mutatkozott be, 1928-
ban született, Budapesten a
VI., Vörösmarty utca 43. szá-
mú házban lakik, őrnagyi
rangot viseli az Avónál. Ki-
hallgatása után Pad Gyula al-
hadnagy jelentkezett. Bejeién*
tőlapja szerint a Damjanich
utca 44. számú ház lakója. A
jelentkezők legtöbbje terme- -;
&zetesen nem tesz nyomban
beismerő vallomás t̂

Dr. Nemes Sándor, a Buda-
pesti Államügyészség forradal-
mi bizottságának elnökéhez
jelentés érkezett arról, hogy a
XIII. kerületben, az Angyal-
földön a kora reggeli órákban

á h i lt AVH jtársa jelen volt az egyidí Avós már harminc volt AVH-s je-
endkíi'ül j lantkezatt. Hasonló • a helyzetjelentkezésénél, aki rem

tegat ottan lépett be a soros I
Ügyész előszobájába. Hcns Já- !

Ha y
többi kerületi ügyészsége-

is.

Orizetlen százasok a pesti utcán
A sok csoda, amelynek ssa-l A nyomtatott táblán egy

badságttarcunk napjaiban szilii- \ százforintost ragasztottak át
telenül szemtanúi voltunk, órá-\ ragasztószalaggal. Alatta a kí~

*ajd»o«rt iifíjaeu

ról órára új csodákkal gyarap-
szik.

A Tanács karút éa o Kossuth
Lajos utca sarkán, a nagy
gyógyszertár előtt találkoztunk
ezzel a legújabb csodával. A
gyógyszertár Kossuth Lajos ut-
cai kirakatában a következő
tábla függ: »Forrada lm unk
tisztasága megengedi, hogy
így gyújtsunk mártírjaink
családjainak. A Magyar hók
Szövetsége." A tábla aljában
ezt olvassuk: »A ládát a Ma-
gyar trák Szövetségének gép-
kocsija 5 éi 6 óra között szál-

g g g
rakat mélyedésébe

éd öld
esötól

védve, nagy zöld vasláda, 20,
10, 100 forintosokkai és fém*
pp nzzel. Másodpercen ként
újahb és újabb bankók, pénz-'
darabok repülnek a ládába. Az
arrajárók közül alig akad va-
laki, aki a mega kis adományát
ne helyezné el beniie. De olyan
sem akad, aki bűnös kézzel
hozzányúlna a sok ezer forintra
tehető, összegyűlt pénzhez.

Ebben és a többi ládában
több mint 100 000 forint gyŰit
össze az első napon. Ilyen jó*
szívű és becsületes a forradal-
mi BudavesL



Ismét Kővágó József a főváros polgármestere,
Bechtler Péter a helyettese

A Fővárosi Nemzeti Bizottság alakuló ülése
'A Fővárosi Nemzeti Bízott- ! ter helyei tesi teendőinek ellá- [ den munkaerőt és épitöanya-

ság pénteken megtartotta ala- ! tásával. Zajgővárt Károly ja- got irányítson Budapestre a
ülését a KÖzpc

ház&n. A FÜggetle
ti Város-

Kisgazda-
slatára a Nemzeti Bizottság

kimondotta, hogy a törvény-
hatóság hatáskörével ruházza
fel magát, illetve ilyen értel-
mű javaslatot terjeszt a Mi-
nisztertanács elé. Javasolta to-
vábbá, hogy csak azok az osz-
tályvezetők és osztályvezető-
helyettesek folytassák tovább
munkájukat, akiket ebben a
minőségükben a Nemzeti Bi-
zottság megerősít.

A forradalmi harcok, hősi
halottainak méltó módon tör-

•, iténő eltemettetését tárgyalták
a Dsmokrata Párt képvisel e- meg ezután, A javaslat szerint
tebe,n Búkéi Gorzá Nándor és j ideiglzw'fien a rákoskeresztúri

' temetőben, véglegesen a Ke-

párt részéről Potoczky Kálmán
és Varga István, a Szociálde-
mokrata Párt delegált iáiként
Bechtler Péter és Wiettner
Sándor, az iíjúság képviseleté-
ben Vázscmyi József, a Nem-
zeti Parasztpárt részéről Antal
Sándor és Bitai Sándor, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt
küldötteiként Baranyai János
és Lakatos Sándor, a Keresz-
tény Maavar Párt részéről Zaj-
Sóvári Károly és Störkl Rezső,

Máthé Á;kos. a Keresztény If-
i Szövetség é

Bárczay István és Kállai Fe-
rp"ic Te'+ek a Fővárosi Nemzeti
Bizottság tagjai:J

A Nemzeti Bizottság elnöké-
nek Bechilcr Péteri választot-
ták meg, aki megnyitó beszé-
dében kegyelettel emlékezett
mee a forradalom hősi halot-
tah-ól. A bizottság tagjai néma
felállással áldoztak emlékük-
nek. Ezután bejelentette, hogy
a Nemzeti Bizottság átvette a
Városháza ügyeinek irányítá-
sát és minden politikai és elvi
kérdésben magának tartja
fenn a döntést. A Nemzeti Bi-
zottság határozatilaK kimond-
ta, hogy o volt tanácselnök és
a volt tanácselnök-helyettesek
működése megszűnt.

Potoczky Kálmán, a Fii eset-
len Kisgazdapárt képviselőjé-
nek javaslatára a Fővárosi
Nemzeti Bizottság Kővágó Jó-
zsefet megbízta Budapest pol-
gármesteri teendőinek, Becht-
ler Pétert pedig a polgármes-

repesi temetőben, a KOL
mauzóleum környékén kiala-
kítandó hősi parcellában lesz
a forradalmi hősök nyugvó-
helye.

Dékány Sándor, a Közszol-
gáltatási Igazgatóság vezetője
elmondta, hogy az erősen csök-
kent gázfogyasztást a. Gázgyár
termelése zavartalanul ki tud-
ja elégíteni. Az Elektromos
Müvek szénhelyzete nem kielé-
gítő. Az élelmezési helyzetről
Sásdi Sándor, a kereskedelmi
osztály vezetője adott tájékoz-
tatót. Az élelmiszerellátás ki-
elégítő. Az élelmiszer készle-
tek mennyisége hosszabb idő-
re biztosítja a főváros lakos-
ságának ellátását.

A továbbiakban a megsérült
épületek helyreállításáról, el-
sősorban az életveszély elhárí-
tásáról tanácskozott a Nem-
zeti Bizottság. Javasolták, for-
duljön a Nemzeti Bizottság a
" * " " £pf-

min-
kormányhoz: utasítsa
tésügyi Minisztériumot,

helyreállítási
gyorsabb elvégzésére.

Megalakult a Városházán a
Független Kisgazda-párt hét-
ta-gú városházi vezetősége is,
amely megkezdte a páríszer-
vezés munkáját. Már az első
napon nagy számban jeleni-
keztek a párt hívei. (g. j.)

45 vonalon megindul
az nutóbuszforgalom

Szombaloi
eitel

gge-1 :iyolc órai
üaihatólag 16
í 300 autóbusz-
a forgalmat a

áráig 4S
szál megindítja
Fővárosi Autóbi
vetkező autóbuszjáratok indul-
nak meg: 2, 3, 5. 8, 10. 11, t8,
22, 28, 29, 34, 37, 3B 40, 49, 52,
54. 55, .56, 57, 63, 64. 66. 6, 19,
23. 7,9, ] 5.17. £0. 24. 25, 31, 32,
33. 35. 43. 48, 47, 51, 62. 85, 61.

A közölt vonalakon aa autfl-
buszok részben végig, rÉszben
az úttest használhatőgáírácól füg-
Röen, n 3 útvonal egy rfszén köz-
lekednek.

A VIDÉKI HELYZET - PÉNTEKEN
Heves megye. A földeken

csütörtökön mindenütt szán-
tottak-ve tettek. A városokban
és falvakban megkezdték a
volt demokratikus pártok újjá-
szervezését.

Dunapentele. A városban
és az üzemekben teljes a rend.
Pénteken délelőtt a 36 mét
rövidhullámon megkezdte

d
g

rendszeres adását a dunapen-
telei rádió.

Vác. Dr. Pétery József váci
é i i ö k kit k i b d í

Nemzeti Tanács a munkásság
sztrájkjogának elismerése mel-
Ittt a jelenlegi körüimértfék
között a munka azonnali fel-
tételét tartja indokoltnak. A
győri Magyar Vagon- és Gép-
gyár munkásainak tanácsa j
'áUalta a közlekedés, a bánya,

NA Pl KRÓNIKA
mnunuiiunuiininniiiuii niUKimnmm num

Színház-keresztelő
A Szent István körúton ál

az épület, amelyben felnevel
kedett a modern magyar szi
játszás. Rombadőlt ugyan
háborúban, de újjáépült s a
kor elnevezték a néphaásen
színházának. Talán azért, me
Moszkvában is van ilyen nev
színház.

'Az elmúlt évadban ózonba
midőn Magyar Bálint U
az igazgató, egyre meghökke
több ellentétet érezhettünk

Inhoz szelleme és neve ki
zött: a Szent Johanna
a Sirály, a Cyrano és
lé ma levente — 3 azutá;

Capek b&lrabb formájú dr
mája, a Fiaim. — nemifjí
illett a harcias névhez.

Jobban illett volna hozzá-
juk, s reméljük, az új évad
előadásaihoz méginkább, egy

az élelmiszeripari vállalatok, ré3l «»• amely emlékeket él
ir-alamint a dunántúli kisüze-

mak karbantartását és felújí-
tását. Ugyanakkor továbbra is
követelik C&ergő, Kossá, Czott-g , ,
ner és Apró miniszterek levál-
táát i á é i

megyéspiispök, akit kiszabadí-
tottak fogságából, hazatért tását, miután ez a négy mi-
Vácra. ] níszter feleíus az ipari csőd-

Győr megye. A Dunántúli ' gazdálkodásért.

Három amerikai tudósé
a fizikai Nobel-díj
Stockholm, november

(AFP)()
Három amerikai tudós, I.

Bardeen, W. Shockley és W. H.
Brattain kapta meg az 1956.
évi fizikai Nobel-díjat.

Az amerikai tudósok "-a fél-
•ezetökkel kapcsolatos kutatá-

saikért és az átvivő hatások
(Transistor eficcts) síkján el-
ért felfedezéseikért* kaptak
Nobel-díjat.

Felhívás a magyar
köz alk a 1 mázoltak hoz

Mag
Szabad S
ml idelgle
kiáltványt [ titéi

;zele

•Ualil

ban s
radal
és hivatali

adott ... _ .._
s. Ebben felh
iottakot, hogy

azt a r e n d helyreál ... .
ilakltsák meg a helyi íor-

bfíottságoka
ikáatan ácsokat,

leik a szakszervezet munltájá-
an reszt kivannak venni, Je-
ntkewenek a Szakszervezet
•rradalmi Ideiglenes Intéző b!
• us-ágAnal <VIII., Puskin u. 4.1

Kelenföldre befutott az első gyögyszerszállítö vonat
November 2-án megindultak a munkásvonatok

A budapesti Vasút igazgató-
ságtól kapott értesülés alapján
közöljük, hogy a budapesti pá-
lyaudvarokról tegnap délután
2—3 óra között elindultak már
az első munkás vonatok. Kizá-
rólag gyárak, üzemek dolg^-
- " " állítják. A vasutas elol-j a
gozók munkáját és
megindulását

á l

forgalom
éékben

gáíolja, hogy egyes helyeken
a forradalmi bizottságok ,-ka-
dályozzák a vasúti munka fel-
vételét. A vasutas dolgozók ké-
rik a helyi forradalmi bizott-
ságokat, hogy a vasúti forga-
lommal kapcsolatos kérdések
eldöntését bízzák a vasúti for-
radalmi bizottságokra, mint
ahogy azt például Cegléd vá-
ros Forradalmi Bizotteása tet-
te. Mint lapzártakor órtesü-
lünk, a MÁV Vezérigazgatóság
felszólít minden magyar vas-
utast, hogy azonnal joglalja el
szolgálati helyet.

Pénteken délben Hegyesha-
lomról a Keleniöldi pályaud-
varra megérkezett az első
pyógy szer szállító vonat.
kolcí jelentések ara-ól számol-
nak be, hogy a miskolci Vasút-

indult a jorgalom. Lapzárta-
kor értesülünk, hogy a csépel
gyorsvasút vonalán is megin-
dult a rendszeres forgalom- A
ferencvárosi és kelenföldi vas-
utasok közlik, hogy az élelmi-
szer szállító vonatok folyamato-
san érkeznek a fővárosba. A;
energia kirópontak: ellátására i_
szénszálJJtó vonatok is közle-
kednek.

További értesülések szerint
•megindul az első távolsági
autóbusz Budapest—Vác és
Budapest—Monor viszonylat-
ban. A járatok egyelőre 1
netrend nélkül indulnak,
ahogy az utasok száma meg-
kívánja.

A BEV dolgozói kérik a for-
radalmi bizottságokat: tegyék
lehetővé, hogy a gödöllői és
szentendrei vonalon is mielőbb
megindulhasson a jorgalom. A
vágóhíd—ráckevei vonalon ki-
sebb felsővezeték és pá^yajaví-
tási munkák után szintén meg-
indulhat a jendsaeres Irözlefce-

Szakasits Árpád nyilatkozata
Szakasits Árpád nyilatkoza-

tot tett a jelenlegi helyzetről
és az ország jövőjéről.

— Csak a legnagyobb csodá-
lat hangján szólhatok arról a
hősies küzdelemről — mon-
dotta — , amelyet az egyetemi
ifjúság, valamint a szervezeti
munkásság, a honvédség és az
öntudatos paraszttömegek vív-
tak hazánk igazi felszabadítá-
sáért és függetlenségiért.
Mélységes megrendüléssel haj-
tok fejet a szabadságharc di-
cső áldozatai előtt. Hiszek ab-
ban, hogy kiontott vérük, ez
az emberi, nagy áldozat örök

záloga marad nemzetünk és
népünk szabadságának, bol-
dog, gazdag, tiszta életének.
Nagy Imre miniszterelnök
nagy jelentőségű szózata után
legfontosabbnak tartom: ahogy
csak lehetséges, meginduljon a
a békés termelő munka és
helyreálljon az ország egész-
séges vérkeringése. Önálló,
független Magyarország, coha
semmiféle diktatúra, felszaba-

tulajdon életéi élő nép,dúlt,
a szabad demokrácia védő-
szárnyai alatt — fejezte be
nyilatkozatát Szakasits Árpád.

Könyv készül !
a magyar forradalomról

A Művelt Nép Könyv- és Lap-
kladó dolgozói megalakították a
kiadó rorradalmi tanácsát újjá-
alakították a kiadó vezetVisését
és eltávolították a kladőbűf a
sztálinista tudománycllenea és
Irodalomellenes módszerek kép-
viselőn.

Az újjászerveze
kiadványa képekben
meritumokban örökíti
fegyveres felkelés nap

kiadó első
É d k

külföldi lapok stb.
'keresse fel a kiadó
bet k

A magyar kisiparosok
követelései

Hírek az iskolai oktatás megindulásáról
és átszervezéséről

Szávai Nándor, a Fővá;
Tanács oktatási osztályának
vezetője a következőkben nyi-
latkozott a budapesti iskoláik
helyzetéről:

— A fővárosa iskolák
moly károkat szenvedtek,
ezek nagyságáról még nincs,
teljes képünk. F&leg a VIII. *
IX. kerületi iskolák viselik
harcok nyomait. A csepeli gim-
názium is erősen megrongáló-
dott. A jövő hét elején mégis
szeretnénk •megkezdeni c
nitást. A diákok is igen sokat
segíthetnek a romok eltakarí-
tásában.

— Bízom abban, hogy a
napközi otthonok és nevelőin-
tézetek ellátásában nem lesz
fennakadás. A téli. szünidő
hossza a szén'-tészlettől függ
— mondotta Szávai Nándor.

Az oktatás átszervezéséről

A forradalom szükségessé
teszi egész iskolai rendsze-

rünk felülvizsgálását, gyöke-
•es tanügyi reform kidolgo-
zását. A legsürgősebb intéz-

kedéseik: a hamis történelem'
könyvek kivonása a forgalom*
bői. A magyar irodalom-tan-
könyvekből a tanárok csak az
irodalmi szemelvényeket
használják fel, a szovjet iro-
dalomra vonatkozó részeket
kihagyják. Föld rajzban a
Szovjetunió földrajzát ugyan-
olyan mértékben tanítják
csak, mint bármely más álla-
vét. Megszüntetik az általá-

nos iskola VIII. osztályában
az alkotménytan oktatása
Az általános iskolák felső ta-
gozatában egy élő idegen
nyelv oktatása kötelező, de
megválasztása faJcultatíx
Me-pssíünnek az orosz tagozat
altalános iskolák és a Mak-
szim GorkiMskoJa. Ugran-
csafe megszűnik a légoltalmi
Ismeretek oktatása. Módosít-
j'ák az érettségi vizsgákat.

Felhívás ax iskolák nézetűiké

.7. Oktatásügyi Miniszté-
rium nemzeti forradalmi bi
zottsága kéri a minisztérium
dolgozóit, hogy ma t£z őrako
jelenjenek meg a munka fel
vételére. Ahol a feltételek
megy-an-neK hétfőn kezdjék
meg a rendszeres oktatás
Kedden megjelenik a KÖZÜL
-élés rendkívüli száma, amely

közli az első irányelveket az
iskolai munka forradalmi át
alakításához.

A moszkvai magyar diákok
távirata

A Moszkvában tanuló ma-
gyar diákok nyilat-kozatot jut-
tatnak el a Budapesti Egyete-
mi.Ifjúság Forradalmi Bizott-
ságához. Ebben bejelentik

a t l k k B dcsatlakoznak
j

Budapest-
F

a Budapest
Egyetemi Ifjúság Forradalmi
Bizottságának felhívásaihoz és
közlik, hogy a hazai diákok-
kal egy sorban akarnak küz-
deni a független Magyaror-

Öt és Cél exer politikai elítélt
szabadult ki péntek estig

1 Intéző

/eteléseft".

Az OKISZ Forrad;
Bizottsága üsszefogla
gyár kisiparosok
Követelik a kisipari
tek tényleges autonómiájának,
demokratizmusának biztosítását
a szövetkezeti tulajdon csoport-
tulajdonná tételét. Követelik lo-
'ábbá, hogy helyezzék hatály.vábbá,

kívül melésüket korlátozd
seket.

tdl lapok stb.) rendelkezik. József,
se fel a kiadót. (VII.. Erzsé- I László.
:rt 5.) hatván.

.tsag;
. . vála
Miklós.

herei
Tárnál

Forradalmi Intéző
elnökévé Móc
lotta. tagjai:
ross Gyulílné.
renci Tibor.

Békés
Erdős

Var«a

A Legfőbb Államügyészség
Forradalmi Bizottmánya közli,
" ogy a forradalmi esemény&k
során eddig 5416 elítélt szaba-
dult ki a különböző börtönök-
ből. Befejeződött a kiszabadí-
tás a váci és a szombathelyi
bíirtönökböl. íovábbá az orosz-
lányi, a tatabányai és a csol-
rifokl büntetés-végrehajtási
munkahelyeken. Folyamaiban

szabadítás a szegedi, a
kalocsai, a sopronkőhidai, a
szolnoki, az esztergomi és a
balassagyarmati börtönökben,
illetve a -nagyfái, a baracskai, a
pálhalmai, a herendi, az or-
Tnospusztai. a íiszapalkonyai,
valamint az edelényi büntetés-
végrehajtási munkahelyeken.
Ugyancsak folyik a szabadíLás
a "budapesti országos börtön-
ben (Gyűjtőfogház), a Markó
utcai börtönben, végül a bün-
tetés-végrehajtási kórházban.

Mivel a forradalmi esemé-
nyek következtében jelentős

I számú elitén szabadult a (kellő

iratok nélkül, a Legfőbb
Államügyészség felhívja az így
szabadultakat, hogy jelentkez-
zenek a lakóhelyük szerint il-
letékes megyei ügyészség for-
radalmi bizottmányánál.

Tájékoztatásul közli még a
bizottmány, hogy előterjesz-
tést tett a Minisztertanácshoz
az ártatlanul elítélt személyek
munkaügyi kérdéseinek rende-
zése és ezzel összefüggésben
nyugdíj-jogosultságának meg-
állapítása tárgyában.

Gyószünnepséc) a belgrádi
magyar nagykövetségen
Belgrádból jelenti az MTI:

A Maĝ fer Népköztársaság
belgrádi nagykövetségének
forradalmi bizottsága novem-
ber 1-én este rövid gyászün-
nopséggel adózott a magyar
függetlenségért és a szocialista
megújhodásért vívott harcok-
ban elesett hősök canlékénekt

reszt és művészi irányt mutai
Az egykori színház szeli

visszatért most a bújdosásbó.
nevezzük otthonát igazi m
vén. Legyen: V igszínhá

— Súlyos bányaszerencsét
lens-ég történt Kanadábar
Sprin.gh.ill közelében egy f
alatti robbanás 108 bány
zárt eJ a külvilágtól. Nyolcs
súlyos égési sebekkel sikerű!

.kimenteni.
f - A Keresztény Ifjúsági Szi

- - '--• naaodik
. délmán

: a rerormátus tec.
mében (IX. ker. H.

i csoportok küldjék
>ttaikat.
0 vagon és 93 teherqá|
iletmiszer érkezett pint
"Egyvásártolepro. A csa
:e!epi-e és a placokr
'-' • " ' " tkérfuv;gyannJík..

oldáru érlti zett.
— A dorogi bányászok

egészségügyi Intézmények
szere 50 vagon szenei a!ánlt.._
fel. Már megkezdték a szénszál-
lítmányok szállítását a főváros-
be.

— A Magyar FMmalkatrt
tak Szabad Szakszervezete fel
hívja a film- éa mozi vállalatok
nál megalakult forradalmi mm
Icíatanácsokat, hagy két meKb
zoltjukat november 3-án déleid
10 éa dílután 2 öra között kük.
Jék el a Szakszervezetbe (VI.
ÓorkLj-faaor 38.).

* ikus NApszttvetaér;' — A
•ize von t
ió tanörsi üli

ivzfl
zaió tanörsi ülést tartott
lyen öttagú Ideiglenes vcze:í>
régre bízta az ügyek Intézésé
i,,,-f™ ,.J._F »„• -_ jdeiglenr

lség ' •
csoport ve;

.. -ivétele végett si
gfl«n jelenjenek mes B NépE3PáJné u. 9. szár
ség" főtitkáránál.

— A Magyar Közlekedési _.
Szállítási Dolqozik Szabad Szak

ezetének forradalmi bli
„ felhívja a budapesti kfl

kedési ég szállítási vállala
íunkástanác sálnak elnökeit __
o. elnökeit, hogy november
•án. szombaton délelőtt 11 óra-
;or tanácskozásra Jelem jenek
ieg a szakszervezet székházá-
an (V[., Csengerl utca 6B.]. A
inácakosás célja Budapest kOz
fedésének hely re állítása és g
^ a l o m haladáklalan inegindl

— Dr. Zsebük Zoltán egyete
ii magántanárt Nagy Imre mi-
!sziereln6k, a Vöröskeresztre
érulő rendkívüli íeladatokrs.
aló tekintettel a Magyar Vürös-
eraszt kormánybiztosává
sitB ki,
— A Független Kisgazdapárt

)rszá(3os Rendőri «s Kőzlgazga-

pártközpontb&n működik"
a párttíiEok. akik ez

nem jelentkeztek, nyllván-
végett haladéktelanul ji

zzenek.

vényszéki tudósítóink ^ J t ó s z c
bája: Markó utca 27. II. 2. alatt
újból megnyílt.

— Az Állami Balettintézetben
egatakult a forradalmi l'
ig. Az Intézet november
ind az elméleti, rnmd a gya-
>r]atl művészeti oktatást 1
!Zdl.
— Volt Bnálló cukrász- es ....

_ska!ácso5 kisiparosok az Er-
iséhet szállóban találkoznak hét-
főn, 5-én 16 órakor.

— A Lapkiadd Vállalat felhEv-
dolgozóit. hogy a Forradalmi

LnSc3 megválasztására novem-
•r 3-án, szombaton délelőtt 11
ára a vállalat kultil-termében
enln krt. S—11. IV. eh. Jit) Je-
njenek meg. A munka;"""-ml js

.zpnnal meg akarjuk Indítani.

Lesz elég üveg
Budapesten

Zagyvapálfalván, az ország
egyetlen táblaüveggyárában
megkezdték a munkát. Eddig
10 000 négyzetméter vékony

80 000 négyzetméter vastag
iveget gyártottak. Naponta
>vábbi 12 000 négyzetmétert

gj'ártanak. Az üveggyár dol-
gozói bejelentik, hogy mind-
izoknak a szerveknek, ame-
lyek kérik, haladéktalanul át-
idják az igényeit üvegmeny-
[iy ifiéget.

I — KOMMENTÁR NÉLKÜL.
1 Bóha László, Klaniczay Tibor
és Tolnai Gábor a nemzeti
forradalom másaapján, októ-
ber 24-én Moszkvába utazott
a szovjet Irodalomtudomány
módszereinek tanulmányozó-

ldeigLer

alatt! re,
ikkották

székházukbai
Ipart staiet

= idalmi bizottsí.
gát, nhol 7-én, szerdán délelőtt
10 órakor taggyűlést tanának.

— A Magyar Cserkész Szövet-
ség felhívja a volt cserkeszcsa-
patok parancsnokalt éa vezetőit,
hogy a cserkészmunka megindí-
táséra haladéktí-lanul tegyék
meg a szükséges lépéseket. A
Cser készházban (V.. Nagy Sán-
dor utca 6.) állandö ügyeletes
szolgálatot tartanak. A caapalok
Itt jelentsék be ,megaiakuisau-

ÍB — A Keresztény Ifjúság Szö-
vetsége (november 3-án. szom-
baton tanácskozó gyűlésit tart A
gyűlés du, 2 órakor kezdődik a
Ráday utca 28. szám alatt. Kér-
Jűk. valamennyi keresztény ifjú-
sági szervezet vagy csoportosu-
lás küldje el megbízottait.

— A volt nyom dászk Is Iparo-
sok, a könyvkötök, a paptrfel-
dolgoző, a dobozkészftö és mű-
virágkcszftfí kisiparosok jelenle-
nek meg az e hó 6-én (kedden)
délelölt tíz órakor tartandó ér-
tekezleten (Bp., VI., Szegfű ti. 5.

n.).
— Szabadon bocsátottak két

szlovák püspököt. Jan Vojtassak
79 éves szepesi püspököt es Mí-
cheL Búza lka 71 éves nagyszom-
bati püspököt, akiket "katonai
árulás és kémkedés miatt 1051-
ben elítélteit. szabadon bocsa-

— TŰZSZERÉSZEK TISZTÍT-
JÁK MEG a pesti harcok szín-
helyét. Péntek reqqel a főváros
különböző pontjain, ahol harcok
folytak, megjelentek a tűzsze-
rész-alakulatok katonái és hoz-
zákezdtek a fel nem robbant lö-
vedékek összegyűjtéséhez. A lő-
szert homokba ágyazva gépko-
csikra rakják és elszállítok.
Megkezdődött a főútvonalakat
elzáró romok eltakarítása Is. A
romeltakarításban kiképzett fia-
talság V E M részt.

— Megalakult a Győr-Sopron
megyei Kisgazdapárt Kiss SárvJ — Tilndszentpusztal kiapazds

-séve], főtitkár dr. Modro-
vlcs István lett.

— Az építő- és bányászzászlA-
aljak volt sc-honvédel* jelenle-

f. ho 4-Én. vasárnap
. _ ikor a Közgazdasági

Enye:em (V.. Dimitrov tér) nagy-
termében tartandó gyűlésen.

— A régi sportrepülő-egyeíIl-
letek kiküldöttei megalakított ák
H Magyar Nemzeti Re p ül fisz & vét-
séget.

— A DAH VÖRÖSKERESZT
209 áovas kárhí
dán.

HIEEK
MAGYAR A52TALITEMISZE.

ZÖK AZ OSZTRÁK BAJN0K5Á-
ost keEdöciS osetrák
-„Jöket
Sidö, Gyetval, . .

Gizi. Jávornfi és Sin....
né képviseli.

GNHEPELTÉK A KISPESTET
BÉCSBEN. A Bécsbe érkezett
volt Hpnved Játékosokból ala.
íult Kispest labdarúgo-csapa-
át melegen ünnepelték az oazt-
•ák f divárosban. A magvar csa-
•-• 'igjai meaükön a Kossuth-

-el. kai
gal ját
ellen.

CSODALATOS VILÁGREKOR-
DOK. A Los Angelesben megtar-

meríkai ailötlkal bajnoksá-
irú.:\ csodálatos világreltor-
zülcttek. O'Brien, a súlylö-
.lágrekordját 19,25 m-re ja-

vította. Diimaa ma sas ugrásban
cm-rel új vlIágreJíordot állt-

fel. Kitűnő eredményt ért ei
Held gerely ve testien B0.18 m
— Az ausztrál Hőse az 150D

" ;ban állított
w. JUVUUILLU viláffr©lcordot;
.7:59.5.

Z MTK BÉCSBE UTAZOTT.
_ MTK labdarúgó-csapata csü-

:örtökön este 17 Játékossal Bécs-
se utazott. Az osztrák föváros-
)an több mérkőzést játszanak
najd onnan Angliába mennek a
Tár korábban lekötött mérliösí-
ík lebonyolílására.
MEGALAKULT A VrVóSZÖVET-

lÉG. AZ MLSZ mintájára meg-
ilakult a Magyar VlvószövetBég
s. Elnöke Rajcsdnyl László lett.

Vlvószövetség első intézkedé-
1 volt Prágából hazarendelni
: olimpiára utazó Bay Béla «-
ml edzőt.
SPORTOSZTALY ALAKUL A

:iSGAZDAPART3AN. Pönt&líen
igalakul t a Ktfipazriapört
irtosztölya. Az ügyek irányf-
át jelenleg egy ideiglenes bi-

ioltaág végzi. A véBlcgcs alaku>
sra vasárnap délelőtt tél
!-kor a Kisgazdapárt székháza-
in (Semmelweis utca 2.) kerül
•r. A Kisgazdapárt kéri a uört
iszea sportvezetőit és sportba-
ítait, hogy az - alakuló üléaBO
itétletiOl jelenjenek meg.
FTC — RAPID MÉRKŐZÉS. A
rencvárosl Torna Club levelet
tézett a Rapidhoz, a bocsi
Id-fehérekhez egy Budapesten
ftando mérkőzés ügyében. A

nérközés bevételét a pálya űjjé-
ipltésére ég a szakosztályod

" •ditják.

MagjarlVeiiizer
Független politikai naplfap

•rkeszti: a síierkesrtö blzottsíq.

enaetim nyomda.
: Soproni B4lo.


