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Elítélték az összeesküvés! biiniigy 
negyvenhárom vádlottját 

Lévai Bélát 15 évi fegyházbüntetéssel, dr. Ketler Tivadar! 
nyolcévi kényszermunkával, 

Mélykúti Bétát hátévi kényszermunkával sújtották 
Két hétig tartó tárgyalás 

után pénteken hirdetett íté-
letet a szegedi n én bíróság 
kü'óntanácsa Kiss Dezső el-
nökletével Lévai Béla és 42 
Vád'ott-tlrsa összeesküvést 
ügyében. 

Mint ismeretes, a szegedi 
államvédelmi osztály ez év 
áprilisában derített renyt ar-
ra a nagyszabású összeeskü-
vésre, amely Lévai Béla, a 
Balogh-párt volt országos 
titkára vezetésével a köztár-
saság és a demokrácia meg-
döntésére irányult. Robba-
nóanyagokat, pisztolyokat 
reitottek el, hogy alkalom-
adtán. szerintük egy hábo-
rú kitörése esetén, maguk-
hoz ragadják a hatalmat és 
a hivatalokban előre meg-
szervezett, megbízható ele-
mekkel-átvegyék az iránvi-
tást. Erre a célra röpcédu-
lákat is gyártottak, amely-
ben a IcgutszéÜbb hangon 
ócsárolták a demokratikus 
köztársaságot. 

A kéthetest tárgyalás fo-
lyamán a vádlottak legna-
gyobb része beismerő val-
lomást 'e'l s a különtanács 
erre figyelemmel hozta meg 
ité'e'ét, amit Kiss Dezső ta-
náree'nök a törvényszék 
zsnfoit esküdtszéki termé-
ben hirdetett kft. 

A különtanács bűnösnek 
mondta ki 

Lévai Béla vádioltat a 
köztársaság megdöntésére 
irányu'ó szcrvezkeslősben 
és ezért 15 évi fegyház-
büntetésre. 10 évi jogvesz-
tésre. teljes vagyonelkob-
zásra és Szegedből örök 
kitiltásra; 

dr. Kc'ler Tivadar volt 
városi jegyzőt nyolc cv! 
kényszermunkává, lftéri 
joaVesztésre, teljes va. 
gyonelkobzásra és Szegedi-
ről örök'kitiltásra; 

Mélykuli Béla főhadna-
gyot hét évi kényszermun-
kára, 18 évi jogvesztésre, 
teljes vagyonelkobzásra és 
Szegedről örök kilitásra; 
Horváth Márton voU kis-

gazdapárti alelnököt két évi 
fegyházra, öt évi jogvesztés-
re .fele vagyona elkobzá-
sára. Csornák Elemér kar-
nagyot öt évi fegyházra, 10 
évi jogvesztésre, teljes vá-
gyó; ekobzásra, Szegedről 
őrök kitiltásra; Somlyód! 
(Schmutzler) Ferenc keres-
kedőt őt évi kénvszermun 
kára, 10 évi jogvesztésre, 
teljes vagyonelkobzásra, 
Szegedről őrök kitiltásra, 
Konrád József egyetemi 
hallgatót egv évi börtönre, 
őt évi jogvesztésre; Tóth 
Pál máv. főtisztet öt éri 

fegyházra, 10 éri jogvesztés-
re. teljes vagyonelkobzásra, 
feleségének özvegyi nyug-
dija épségben tartása mel-
lett; Illés Károlyt négy éri 
kényszermunkára, 10 éri 
jogvesztésre, Szegedről őrök 
kitiltásra; 

Taraszorits ödiön volt 
népbírót két és fél éri fegy-
házra, 10 éri jogvesztésre, 
fe'e vagyona elkobzására ; 
Széke'yhidy Antal bírósági 
tisztviselőt két évi fegV'ház-
ra. 10 évii jogvesztésre, fél 
vagyona elkobzására, fele-
ség© özvegyi nyugdijának 
éőségben tartása melleit, dr. 
Vass Béla volt kisgazdapárti 
titkárt három éri kényszer-
munkára, 10 évi jogvesztés-
re, fele vagyona elkobzásá-
ra; dr. Szomora József tőr-
vényszéki jegyzőt két évi 
fegyházra, 10 évi jogvesz-
tésre; 

Galambos Ferenc és Fo-
dor Lajosli kereskedőket egy-
egy évi börtönre, 5 évi jog-
vcszlésre és fél vagyonuk 
elkobzására. Tamási Gyula 
kereskedőt 10 havi börtönre, 
öt évi jogvesztésre, fele va-
gyona e'kobzására :ldr. Hoff-
mnnn János gazdálkodót 10 
hónapi börtönre, öt éri jog-
vesztésre, fele vagyona' el-
kobzására; Lukács László 
volt Sulyok-párti szervezői 
két és fél évi börtönre. 10 
éri jogvesztésre, fele vagyo-
na elkobzására és Szegedről 
örök kitiltásra; 

Radek György egyetemi 
hallgatót nyolc havi bőrtön-
re. öt évi jogvesztésre; Kiss 
László egyetemi hallgatót 
nyolc havi börtönre és őt 
évi jogvesztésre; Zsótér (Saj-
gó-) Imre hírlapírót másfél 
évi börtönre öt éri jogvesz-
tésre; Papp Ferenc egyetemi 
hallgatót egv évi börtönre, 
öt évi jogvesztésre; 

Jeney György alezredest 
három, dr. Rónai Sándor ál-
latorvos alezredest öt, Bó-
z,só Lászlói őrnagyot egy, La-
katos Béla századost egy, 
Vidá László századost há-
rom, dr. Nagv Czíirok Ká-
roly városi aliegvzőt kettő, 
dr. Biacsy Béla városi 'egv-
zőt kettő', dr. Simon József 
városi jervzőt kettő, dr. 
Vastagh Ferenc városi jegy-
zőt három, dr. Csaba Sán-
dor törvényszéki b'rót fele-
sébe özvegvi nyugdija ép-
ségben hagyásával hat. dr. 
Hamar Sámuel pénzügyi 
igazgatót hat. Soányi Ernő 
máv. vasúti fő'e'ügyelőt há-
rom. Bokor Ferenc máv. fő-
fe'ügvelőt három, Bajor-
hegyi Lászlói máv. főfelügye-
lőt kettő, Rácz Gvula föka-

lauzt három, dr. Csurr Ist-
ván ny. postafelügyelőt hat-
Kovács Kornélia egyetemi 
hallgatónőt egy, Gaát Fe-
renc lakatosmestert négy 
havi fogjházra és valameny-
nyit három éri jogvesztésre 
itélte. 

A közel egy órás indoko-
lásban hangoztatta Ktss 
Dezső tanácselnök, hoo" az 
ország a dolgozó népé es ez 
az ország olyan lesz, ami-
lyennek a nép építi. Azt 
akarjuk, hogy hazánk a 
nép erős, biztonságos haj-
léka legyen és az is lesz. 

A dolgozó nép bhrtk a 
népi deinokráe'ában és 
megveti- etüzfl azokat, akik 
összeesküvéssel, hazaáru-
lással ellene támadnak. 

Lévai Bélácknak nem si 
került elárul awés aláásni né-
pi demokratikus kőztérsasA-
gjunkat. 

Nem ülhetnek többé a 
nép nyakára a letűnt világ 
áruló "ellenségeit. 

Államvédelmi osztályunk 
éberen örköclik az ország 
biztonsága felett, lecsap 
minden árulóra, mint ahogy 
népbiróságunk keményen és 
kíméletlenül bánik el min-
den hazaárulóval 

Augusztus 15-től 
napi 25 deka a kenyérfejadai 

Finomlisztből mindenki már e b b t a 
a hónapban 1.30 fcltogramof kap 

A Hivatalost Lap pénteki számában kóző't főbbat-
v©t&üisyí miin]szterl rendelőt alkonyéi-fejadagot afcortób 
egész területén augusztus 1-tői 15-ig napi 20 dekában, 
ettől kezdve pedig napi 25 dókában állapítja meg. ifi 
finomliszt fejadag augusztus 1-tőt kezdve az onmto 
egész területén hari l!20 kg. ' 

A gabcnallsztből készült száraz tésztaféléket csak 
finomliszt fejadag terhére lehet kiszolgálni, illetve vá-
sárolni. 

RíSv'desen megkezdi működését 
a Tudományos Tanács 

három szakosztálya 

Keresse feli Olcsósági verseny! Győződjön meg' | 
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Szendréuyi Gáza és Társai cégnél 

D u g ó n c s- t é r 11. F i ó k : H m v & s n r h e S y 
ízléses! Megbízható; 

E'edménvesen 

zárullak a magyar-

hollandheres'iedeími 

tárgyalások 

Budapest, augusztus 8. A 
holland kormány és a magyar 
kereskedelmi küldöttség . kö-
zölt ju ÍJus 19-én megkezdett tár-
gyalások jó eredménnyel zárul-
tak. A Hollandia és Magyaror-
szág közötti 1947 decemberé-
ben létrejött kereskedelmi meg-
állapodást lényegesen kiter-
jesztették, ami néhány millió 
többretet jelent. 

Támadás a torinói 
rádióállomás ellen 

Torinő, AFP. Ismeretfen tet-
tesek támadást kíséreltek meg a 
torinói rádióállomás épülete el-
len. Az éj lepte aJatt megközelí-
tették az épületet és tüzelni 
kezdtek az őrködó csendörökre. 
Azok viszonozták a tüzet és ké-
zigránátot dobtak a támadók 
felé, aldík elmenekültek. Hét 
embert letartóztattak. 

Reynaud kicsikarta 
tervei elfogadását 
Párizs, MTI. Három minisz-

tertanács volt szükséges ahhoz, 
hogv Reynaud pénzügyi terveli 
az egész kormány elfogadja. A 
vita annyira elmérgesedett, hogy 
Reynaud kijelentette végül, ha 
tervelt nem fogadják el, azon-
nal benyújtja lemondását 

Dus m ieiszerelt 
raktárával 
várja vevőit a* 

A Magyar Tudományos Ta-
nács, amelynek felállítását már 
megszavazta az országgyűlés, ér-
tesülésünk szerint rövidesen 
megkezdi működését. A Tanács 
a magyar tudományos életet 
tervszerűen fogja irányítani és 
azt a célt tűzi ki, hogy megerő-
sítse a tudománynak a gyakor-
lati életlel való kapcsolatait. A 
tudomány ne lebegjen többé el-
érhetetten magasságban min-
dennapjaink felelt, hanem va-
lóban szolgá ja életünk megja-
vítását, a nép érdekeit. 

A Tanács, amely a miniszter-
elnök felügyelete alatt áll, fel-
ügyei majd a tudományos ku-
tatás egész területére és hatá-
rozott irányt szab a fejlődésben, 
kijelöli az egves résztetfeladato-
kat. A belföld és a külföld 
eredményeinek figye'embevéte-
Iével, munkatervet készít. Tá-

mogatja az egyéni tudományai 
kutatásokat. Véleményt nytlvZ 
nit az egyetemi és főiskolai f a 
nárok kinevezésénél, javaslata* 
tesz a tudományos Intézetek vo 
zető áriásainak betöltésénél, f» 
fül vizsgálja a közcélú és állemf 
támogatást élvező kiadóvállala-
tok tudományos kiadványait. AI 
államt szervek részéről felveteSt 
tudományos kérdésekben véle-
ményt ad. 

A Tanács 27 tagiát, elnökét, 
társelnökét és az elnökség há-
rom tagját a köztársasági elnőM 
nevezi kl. Ez hamarosan meg-
történik. A Tanácsnak három 
szakosztálya lesz: a társadalom-
tudományi és nemzetgazdasági, 
a természettudományi és a mik-
szaki. Az ügyvezető titkárt és a 
titkárt ugyancsak a köztánus-
sági elnök fogja kinevezni. 

Mossa Isíván áivetíe 
az iparügyi sa ipsztér"™ vezetéséi 
Budapest, augusztus C. Kossá 

István Laprügyi miniszter pénte-
ken átvette hivatalát. A minisz-
térium dolgozói nevében Kar-
ezag Imre államtitkár üdvözölte 
hivatalbalépése alkalmából, 
majd László Aladár miniszteri 
tanácsos és Szakasits Antal ál-
lamtitkár köszöntötték az uj 
iparügyi minisztert. 

Kossá' István válaszában elis-

meréssel szólt arról a munkfr 

ról, amelyet a minisztérium dol-

gozói, különösen az állainost'ás 

végrehajtásával végeztek és ti-

jelentette, hogy mint Iparügyi 

miniszter tovább fogja erősíteni 

azt a szoros kapcsolatot, amely 

őt a munkásosztályhoz ffizL 

! m m w néü az h M h h helyreállítására 
nem smnátia az áMozaioi 
A „Dolgozók az Iskoláért" moxraiom s í k é r a 

Budapest, augusztus 6. A 
Dolgozók az iskoláért, mozga-

lom intéző bizottsága pénteken 
délelőtti a pedagógus szakszer-
vezetben értekezletet tartott 
Harustyák József elnöklésévet. 
Az értekezlet örömmel állapí-
totta meg, hogy a magyar nép 
az Iskolák helyreállítására nem 
sajnálja az áldozatot és a mun-
kát. A mozgalom immár orszá-
gossá vált. A falusi dolgozók, a 
vidéM városok ipari munkássá-
gának a segítségével többmfeit 
800 iskolát ál'itanak helvre a 
tanév kezdetéig. Ahol a felada-
tok meghaladják a helyi bi-
zottságok erejét, ott az orszá-
gos intézőbizottság gondosko-
dik megfetelő támogatásról. A 
mozgalom ál'andóan fejlődik és 
ujabb felajánlások történnek. 

Dögei Imre, az UFOSz főtit-
kára hangoztatta, hogy a ma-
gyar parasztság egyre nagyobb 
lelkesedéssel kapcsolódik be az 
akcióba. 

A bizottság végül elhatározta, 
hogy a mozgalom eddigi mun-
káját még nagyold) lendülettől 
folytatja és a társadalmi we-
vezetek bevonásával még Job-
ban elmélyíti. A közeljövőben 
sor kerül a helyreá'lltott 
Iák ünnepélyes átadására. 

fl c!pé«zsegéd ftkoft 
vágásai 

Tornyai Sándor vásárhely* 
cápészsegéd nagyszámú bá-
rányt, birkát és borjut vágott 
le a tiltó rendelkezések ellő. 
nére éts a húsúkat a polgárt la-
kosság részére eladta. Egyedül 
nem bírta a sok vágást és tár-
suti Kovács Sándor vásárhelyi 
tnészárossegéddel, aki a fekete-
vágásokban közreműködött éo 
az értékesítésben Is segítségééi 
volt 

Az ügyészség a fekete-'mé-
szárosokat« rövidesen btrótág 
elé állítja. 

neeyvenharomeves 
ióhirii üzletében 
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