Molnár Erik elvtárs,nésróléti miniszter tizenkétszeresére
emelte lel a magánalkalmazoiiak nyugdíját

R o h a m te m p ó b a n állítják h ely re
a k ö z lek e d ési h á ló z a to t

Rendezik az OT1 és a MA61 aradékokal is

Gerő elvtárs tájékoztatója a vtöziekedesügy időszerű kérdéseirő

B u d a p e s t r ő l jelentik: A tegnap délután tartott minisztertanács elfogad
ta- a nyugdíjas magánaikelreazottak (özvegyek, árvák) nyugellátására vonatkozó
rendeletet, amely szerint ezeknek a nyugellátását nov. 1-től, az októberinek
12-szeresére emelik fel A rendelet az alacsonyabb összegű nyugdijakat nagyobb '
arányban emelik, azt a korábbi eljárást pedig, amely szerint a többi belyró
kapott nyugdíjat és keresetet össze kell számláltatni, a rendelet megszünteti
A kormány ezt az emelést is csak átmenetinek tekinti mert dr. Molnár Erit
elvtárs ezt a rendezést nem tartja kielégítőnek, hanem kívánatosnak tartja
hogy mielőbb méltányosabban rendezzék ezt a kérdést, Éppen ezért Molnai
elvtárs a napokban, az érdekeltek bevonásával, értekezletet bív egybe, hogv
ezeknek a nyugdíjasoknak a helyzetét kielégítően rendezzék. Ugyanakkor >
mai helyzetnek megfelelően kívánja rendezni az OT1 és MAB1 járadékokat ír
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Budapestről jelentik: Szombaton dél
előtt 11 órakor a gazdasági főtanács
Tildy miniszterelnök elnöklésével ülést
tartott. Az értekezleten résztvett Bán
Antal iparügyi. Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Rákosi Mátyás, Szaka-

sits Árpád és Dobi István áilámminiszterek, Bárányos Károly közellátásügyi
miniszter és Balogh István miniszterelnökségi állam titkár Az értekezlet a
megoldásra váró gazdasági problémák
kal foglalkozott, különös tekintette) a
közellátási és pénzügyi helyzetre

B u d a p e s t r ő l Jelentik: Gerő tiraó
közlekedési miniszter tájékoztatást adott
a minisztérium időszerű kérdéseiről Ki
jelentette, hogy a Kossuth-hiu pillérei
elkészültek és a vasszerkezet telbelyetését U megkezdték Minden remény
megvan arra, hogy a Kitűzött idő előtt,
tehát meg januárban elkészül Az első
véglegesen helyreállított aid a Ferenc
József-hid lesz, amely 1946 nyarára ké
szül el. Lázas munka tolyik a vidéki hi
dakon is A vasúti hidak közül 33 épül
újjá A vasúti forgalomban bevezetett

A

korlátozás oka a szénhiány. A vasút en
nek ellenére korlátozás nélkül szállítja
a fűtőanyagot November 17-ig 535 moz
dony készült el. Ezenkívül 550 vasúti
kocsit hoztak rendbe. A magyar hajó
park nagyrésze amerikai megszállás
alatti területen van és jó kilátásunk van
arra hogy visszakapjuk őkeL A szovjet
katonai hatóságoktól visszakapunk 12
repülőteret A közutak terén is nagy
munkálatok tolynak. A kiadott gépkocsi
engedélyek száma már elérte a 20 ezret.

miniszterelnök nyilatkozott
a nemzetiségi oktatásról

A magyarországi nemzetiségek gyermekei

anyanyelviikön tanulhatnak az iskolákban

A Magyar Közlöny október 30-iki biztosítja a hazai nemzetiségek szabad
számában közölte a kormány 10.Ü30/V45. ságát a nemzetiségi iskolák mellett fel
sz rendeletét a nemzetiségekhez tartozó állítandó tanulóottbonok tekintetében és
tanulók nemzetiségi oktatása tárgyában. a tanterv, valamint a tankönyvek ki
A rendelet részletesen szabáiyozaz a adásán^ is A nemzetiségi iskolákat a
kérdést, hogy ho1 és mikor vao bsiys magyar Kormány ugyanolyan feltételek
nemzetiségi -oktatás bevezetéssének. — mellett és ugyanolyan arányban része
irat — élesen elválasztjuk a brit nép
B e l g r á d b ó l jelentik: Az angol
Külön érdekessége a rendeletnek, hogy síti államsegélyben, mint a hasonló jel
ama rétegétől auielv nem tanúsít
Kommunista Pán 18. kongresszusa alkal
kellő megértési Jugoszlávia jogos - a tanítási nyelv meghatározásának el legű magyar állami iskolákat.
mából a jugoszláv Kommunista Pár* üd
döntését az illető nemzetiségű szülők
— A rendelet kiadásával a magyar
követeléseivel és demokratikus vív
vözlő táviratot küldött Angliába A táv
döntésére bízza ott is, ahol különbet) 5 kormány biztosan reméli hogy Magyarmonyaival szemben
iratban mély elismerésüknek adnak ki
fejezést a brit dolgozók iránt, akik tel A két nép demokratikus elemeinek szö rendeletben előírt számú tanuló jelent országnak ez a példát mutató intézke
jes győzelmet vívtak ki a fasizmus elleni vetsége rendkívül fontos a béke meg kezik az iskolába való felvételre A ren dése a szomszédos államokban is meg
őrzése és a fasizmus maradványainak delet további részleteinek ismertetésébe értésre és követésre talál és a határo
harcban
nem bocsátkozunk, ellenben leközöljük kon tú! élő magyar véreink any any eivén
A brit dolgozókat — mondja a táv
kiküszöbölése szempontjából.
a miniszterelnöknek a MTI munkatársa folyó oktatást az illetékesek, ugyanolyan
előtt a rendelet lényegére vonatkozó i megértéssel fogják elősegíteni, mint
nyilatkozatát amelyben a következőket J ahogy ezze; a rendelkezéssel a hazai
mondotta:
*nemzetiségek oktatási szabadságát biz— A magyar kormány újra rendezte tosítottuk
- magyarországi nemzetiségek anyanyelvéu folyó oktatásának kérdését A ren
A második statáriálls tárgyalás Pécsett
delet a korszerüeség és * demokrácia
V
A pécsi töirvnéyszék rög lön í Dió b író  hattak magukénak
annál is inkább. iivetelményeinek jegyében készült
A nemzetiségek oktatásának ügyé
ság a statárium kihirdetése után má mert azt mondták nekik ezeket a hol
be! tehát
sodszor ült össze szombaton, hogy mikat elvihetik
nyolc szalatnaki magyar telepes ügyé
ha voltak is a múltban serelmek
A bizonyítási eljárás során több ta
ben döntsön Az ügyészség ugyanis Ko nút hallgatott ki a rögtönítélő bíróság
ennek okai nem a jogszabályok ren
vács József. Kis Góza. Horváth István, Ezek azonban olyan zavaros, egymás
delkezésében, hanem a helytelen
szerelési anyagok, viszontelárusltők ré
szére is. V é te l, e l a d á s , b íz ó m é n »
végrehajtásban keresendők
Horváth László. Ferenczi P József. aak is, saját maguknak is ellentmondó
Darvas István és Meskó Gyula sznlat- vallomások voltak, hogy csak kuszái - A most kiadott 10.030 04b .-,z. rende-et O e rő S á n d o r . Budapest. V ' 1 v
naki telepeseket rablás bűntettével vá tabbá tették az ügyet, ahelyett, hogy alapján már tíz nemzetiség) szü'ő kéré II— —
■■«1111 liililll »
dolta meg és statárium elé vitte. A tisztázták volna
sére elrendelik a nemzetiségi tanulók
szombati főtárgyaláson szóbelileg elő
A vádbeszédben az államügyészség szüleinek megszavaztatását Ezek titkos
terjesztett vádindítvány szerint ugyanis
szavazással döntenek arról, hogv gyer
rablás büntettél követték el azáltal, képviselője beigazoltnak látta a vádat mekeik számára tisztán anyatiyefven
és
szigorú
büntetést
kért,
a
vádlottak
hogy november 2-án nz első három
folyó tanítást kivánnak-e, a magyar
vádlott együtt és közösen Fledrich An védői elelnben azt vitatták, hogy mind nyelvnek mint tantárgynak tanításával,
azok
a
minősítő
körülmények,
amelyek
tal szalatnaki lakostól karókkal fel
vagy pedig az anyanyelvet csupán mint
Magyai Testvéreink!
fegyverkezve elvitt egy vasfúrógépet, az ügyet rögtönítélőbíróság elé utal külön tantárgyat kívánják tanítattni.
Közeledik a karácsony. Nehéis küzdel
illetőleg Helléktő' 10 kg zsírt, négy nák, nem állanak meg, tehát rendes
Uj nemzetiségi tanítás! nyelvű nép
mes telünkben az enyhülést vigasztalást
szoknyát, valamint egyéb ruhaneműt. bíróság Illetékes a bűnperben ítéletet
iskolát már akkor engedélyezni kell
ígérő szecetetüonep Soha sem volt fon
Továbbá november 3-án együttesen el hozni
ha az iskolában legalább 20 egytosabb, sürgősebb a társadalom össze
mentek Kollmann Antalhoz, karókkal
A pécsi törvényszék rögtönítélőbírónemzetiséghez tartozó jeentkezik.
fogási. mint most mert sóba sem volt
felfegyverkezve arra kényszerítették, sága rövid tanácskozás után magáévá
*hogv miután többször arcul verték, en is tette a védelem álláspontját és fél A nemzetiségi középfokú As középisko enny; didergő elhagyott gyermek éhe«
gedje elvinni ruhanem űit Ugyanakkor egy óra tájban kihirdetett határozata lai oktatást is engedélyezni kell, ha osz száj szétzüiiött otthon
A álagyai Nők Demokratikus Szövet
kiterjesztette az ügyészség képviselője ban a szalatnaki m agyar telepesek bűn tályonként legalább 3Ö tanuló beiratko
sége
vármegyei gyűjtést indít az ínsége
zik
A
rendelet
a
legmesszebbmenően
a főtárgyalásra tanúként megidézett perét a rendes bíróság elé utalta
sek részére Elvárjuk hogy mindenki
Rigó Im rére is a vádindítványt állítva,
támogasson benúnket Gyűjtünk pénzt,
hogy mint felbujtó szintén részes a
terményt, ruhaneműt lábbelit játéko
bűn esel ek mén yben.
kat. tüzelőt stb Nagyon kérjük asszony
A főtárgyaláson a vádlottak nem is
társainkat kutassák át szekrényeiket,
merték el bűnösségüket Mindenek előtt
már most szedjék elő azokat a nélkülöz
hangoztatták, hogy a községben kellő
hető hotmikat. amikkel egy-egy fázó
időben nem függesztették ki a rögtöninagyai gyermeket megmelegítbetünk.
bíráskodás elrendeléséről szőlő rende
Pozsonyból jelentik: A sr.lovák belügyi korm ányzat rändelet« értel Készítsék elő hogyha elindulnak nőtár
letet. A vád tárgyává tett bűneselek
eiében a jövőben a járási nemzeti bizottságok adják ki a politikai meg saink készen találják a szeretetadomenyt pedig nem követték el, mert
bízhatóság’. igazolványokat. Ilyen igazolványt németek és magyarok nem mányt (rossz selyemhansnyákat is ké
rsunán olyan holmit vittek el. ami
kaphatnak Megkezdték n már kiadott megbízhatósági igazolványok feliil- rünk telvágjuk és kötünk belőle).
Volksbund-vagyon lévén jogosan tart•'izsgálásáí is. Zsidóknak m egbízhatósági igazolványok
kiszolgáltatására
A Magyai Nők Demokratikus Szövet
vonatkozó kérését azzal utasítják <-l. hogy a zsidók évtizedeken át elnyom  ségének vezetősége minden igyekezeté
ók a szlovák n ép et
vel azon vau hogy a demokratikju-s pár
tok asszonya’ közösen együtt dolgozza
nak a komoly cél érdekében. Ne tart
son tehát senkit vissza az, hogy eddig
A Pécstől elhurcolt és visszatért zsidók statisztikája
nem vo! köztünk, ezután várjuk a se
legmagasabö napi áron veszi meg
Félévvel a. ném et fegyverletétel év közötti nő U28, összesen 2811, eb gítségét
Kérjük az egyesületeket, iskolákat,
után a pécsi izraelita hitközség veze ből visszatért 228 (8.11%) A gestapo
tősége összeállította az utolsó másfél- elhurcolt 44, visszatért 228. Munka vállatatokat üzemeket is, adományjukesztendő zsidó statisztikáját
mely szolgálatos elm ent körülbelül 750, visz kai támogassanak bennünket. A helyi
Király- és Kazinczy-utca sarok. sajnos már alig fost változni
szatért 348, máshonnan d ep o rtá lt vagy újságok lesznek szívesek a beérkező ado
Telefon: 21-14.
A pécsi deportáltak: 14 éven aluli nem deportált lakik itt 34 1944 január mányokat nyugtázni A MNDSz idei ka
gyerm ek 297, ebből
visszatért 2 elsején a lélekszám 3605 jelenleg 63y rácsonyfája legyen az igazi „Mindenki
Kicráecöcyfájkf ahcl örül ma jd aki adott
(0.66%). 50 éven felüli férfi 460, ebből
A keresztéus vallásu deportáltakról és boldog lesz aki kap
visszatért 4. 50 éven felüli nő 522, eb2 Ú J D U N Á N T Ú L j bői visszatért 3, 14 éa 50 év közötti pontos adatok nam állanak rencW éKaaarü Já n o sá é
férfi 404, ebből visszatért 13, 14 és 50 oésra.
elnök-
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