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ELŐSZÓ

Négy füzetre tervezett bibliográfiánknak ezzel a 3. számával 

befejeztük programunkat, amellyel a baranyai - pécsi munkásmozga

lom múltjának kutatását kívántuk elősegíteni.

E bibliográfia rendszere azonos az 1. és a 2. füzetével, vagyis 

kronologikus. Az önállóan megjelent munkákat sem választottuk el a 

napilapok és a folyóiratok cikkeitől, tanulmányaitól.

A címfelvételek 1929 októberével kezdődnek. Az előző három

negyed év anyaga a 2, füzetben keresendő.

Az anyag közzététele — hasonlóan az előző 3 füzethez — a 

Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének és 

Pécs város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztályának érdeme. A gyűj

tők és összeállítók mind a négy periódussal kapcsolatban tapasztal

ták a Magyar Történelmi Társulat erkölcsi támogatását.

Az első három füzet címfelvételei szinkrónban állanak a Bara

nya megyei Tanács részéről elindított monográfia-sorozatnak azzal a 

három kötetével, amelyek a baranyai - pécsi munkásmozgalmat túlnyo

móan levéltári iratokkal - dokumentum-jj.ellegüen mutatják be.

Bibliográfiánk 4. füzete, amely megelőzte a harmadikat, terüle

tünk munkásmozgalmát - visszatekintésképpen - az 1945 - 1971 évek

ben létrejött irodalommal világítja meg.

A szerkesztők





RÖVIDÍTÉSEK
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1929

Kétezerötszáz bányamunkás sztrájkol a pécsvidéki bányatelepeken. 
N 1929. október 4. 5. p.
25 fo-os egyszeri segélyt követelnek.

Pécs és Csepel munkásságának készülődése a törvényhatósági vá
lasztásokra. = N 1929. október 6. 18. p.

Pécs város törvényhatósági bizottságának hattyúdala. = N. 1929. ok 
tóber 6. 22. p.

i
A pécsvidéki bányatelepeken tovább sztrájkolnak a munkások. = N 

1 929. október 6. 6. p.

A pécsvidéki bányatelepeken változatlanul tovább tart a sztrájk.
= N 1929. október 9. 4. p.

A pécsvidéki bányatelepeken kiszélesedett a sztrájkmozgalom. =
N 1929. október 11. 6. p.

A DGT bujósdija a bányamunkásokkal. = N 1929. október 16. 9.p. 
Győzelemmel végződött a pécsvidéki bányamunkások sztrájkja. =
N 1929. október 19. 2. p.
25 %~os segélyt kaptak.

Egy püspöki és egyetemi város életéből. = N 1929. október 2 0.
11. p.
Szociálpolitikai kérdések Pécsett.

A pécsi sasok véres támadása szociáldemokrata munkások ellen.
= 1929. október 20. 14. p.

'Törvényhatósági választási mozgalmak Pécsett. = N 1929. október 
25, 2. p,
A munkásokat több üzemben a kormánypárti lista aláírására 
akarják kényszeríteni,

A DGT bányászai között. = N 1929. október 31. 5. p.
Pécsett ismét emelkedett a munkanélküliek száma. = D 1929. 
november lO,

Községpolitíkai Szemle. A pécsi városi választásokat meigpeticio- 
nálják. = N 1929. november 24. 23, p.

Kraft levele a bányafelügyelőnek, amelynek annak a véleményének 
ad kifejezést, hogy ők a ker.szoc. vez. a tőke mellett állnak, de 
ezt a munkásságnak sejteni nem szabad. = 1929. december 19.
JPM.HO. A68/273/9.

''Embervédelem és szociálpolitika.— ' Előadás a Szociáldemokrata 
Pártban. = PN 1929» dece mber 19.
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Pécs városa a jövő tükrében. = PN 192 9. december 25.
Többek között Dick György szoc.dem. párttitkár nyilatkozata is.

Kraft jelenti a kér. szoc. szövetség új vezetőségének névsorát. 1929. 
december 27. = JPM. HO. 68/273/6.

Háromórás tárgyaláson foglalkoztak az együttes gazdaságügyi és pénz
ügyi bizottság tagjai a munkanélküliség megoldásának kérdéseivel.
= PN 1929. december 28.

Pécs munkássága a közmunkák megindítását és a munkanélküliek se
gítségét kérte a várostól. = N 1929. december 29. 6. p.

A szászvári bányaüzemre vonatk ózó kimutatás a munkások létszámá
ról és kereseteiről 1926—1929 között. 1929. december 31. JPM.HO.
A .68/6 91. 15::

' 1930

Tapasztalatok egy bányakórházban, = Bányamunkás. 1930. 19. évf.
4. sz. /január/.
A pécsbányatelepi bánya kórház szomorú és elhan.yagolt állapo
tának leírása.

Pölhivás a pécsi munkanélküliekhez. = N 1930. január 1.
A pécsi szakszervezeti bizottság elrendelte a munkanélküliek 
szakmánkénti összeírását.

Pécs város közgyűlése a munkanélküliség ügyével foglalkozott. =
N 1930. január 5.
Az /^gráripar RT. sertéshizlaldájának megszüntetése tovább fokoz
ná a munkanélküliek számát a városban.

A munkanélküliek száma Pécsett 1905... = PN 1930. január 8.
Önálló szakmunkás 86, időszaki és állandó napszámos 743, segéd
munkás 575 van kereset nélkül.

Az éhezők frontjáról. = N 1930. január 12. 5—6. p.
Tömeges kivándorlás. Pécsett 4 nap alatt 1505 munkanélküli jelent
kezett.

Munkáselőadások Pécsett. "Miért erősebb és hatalmasabb a munkás- 
mozgalom a nyugati államokban...? címmel. = N 1930, január 14.
13. p.

Munkanélküliek küldöttsége a Dunántúl szerkeS'^tps.égében. = PN 
1930. január 19.
Kisebb tüntetést rendeztek a munkanélküliek Pécsett. A tüntető
ket a rendőrség oszlatta szét. A polgármester szerint minden le
hetőt megtesznek a munkanélküliség leküzdésére.

Munkanélküliek tüntetése Pécsett. = N 1930. január 19. 12. p.
Kétezer a munkanélküliek száma. A szükségmunkáknál csak 280 
embert foglalkoztatnak.

Pécs város inségenyhitő akciója. = N 1930. január 2 9. 2. p.
A törvényhatóság ingye n kenyeret, teát oszt, melegedőt létpsit.
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A bányászok ügye a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián Genfben.
= Bányamunkás 1930. 19. évf. 5. sz. 1. p.
G-enf. 1930. február.

A belügyminiszter megakasztotta a pécsi munkanélküliek segélyezé
sét. = N 1930. február 2, 25. p.
Pécs város törvényhatósága megszavazta az 50.000 pengőt, 
de a határozatot a miniszter nem hagyta jóvá. t

Pécs város törvényhatóságában elvtársaínk a hadirokkantak, hadi
özvegyek és hadiárvák segélyezésének rendezése és a hadi— 
kölcsönkötvények méltányos valorizálása érdekében indítványt 
nyújtottak be. = N 1930. február 5. 2. p.

Nem engedélyezték a pécsi Somogyi—Bacsó gyász ünnepélyt és a 
május 1-i gyűlést. = N 1930. február 23.
Pécsett, Kecskeméten és Kaposvárott,

Pécsett megkezdődött a választók névjegyzékének kiigazítása. =
N 1930. február 27» 11. p.

Évi közgyűlés Mecsekszabolcson, = Bányász 1930. 5. évf. 15-16. 
sz. 2. p. /március/.

Szabadságjogokat és több szociális gondoskodást követelt Bonyhád 
és k örn-^ékének lakossága a kerületi értekezleten. = N 1930. 
március 5. 6. p,
A munkásság is vegyen részt a községi választásokon. Meg 
kell alapítani minden községben a pártszervezetet.

A vidék munkássága is tüntetett a szabadságeszrmék mellett. =
N 1930. március 19. ÍO. p.

A vidék munkássága is hitvallást tett a márciusi szabadságeszmék 
mellett, = N 1930. március 20. ÍO. "p.
Pécsett a Vigadó nagyterme zsúfolásig megtelt a márciusi eszmék 
megünneplés éré.

Pécs város munkássága tiltakozott a Társadalombiztosítóban terve
zett jogfosztások ellen. = N 1930, március 2 2. 2. p.

Küzdelem a pécsi munkásság új otthonáért, = N 1930. március 23.
25. p.
A pécsi szervezett munkásság otthona kicsinek bizonyul, kibő
vítéséről kell gondoskodni.

A munkanélküliek küldöttsége a pécsi városházán. A város vezető
sége munkát ígért. = N 1930. április 3. 6. p.

Csend van Pécsett... = D 1930. április 4,
De a munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt.

A közmunkákat és a házak tatarozását sürgették elvtársaink Pécs 
város közgyűlésében. = N 1930. április 13.
25. p.



Pécs város vezetősége husvétra egypengös "segéllyel" támogatta a 
munkanélkülieket. A pécsi szociáldemokrata községi frakció to
vább harcol a murlkaalkalmak teremtéséért. - "Egypengös" segé
lyek beváltása élelmiszer utalványra. = N 1930. április 23. 2. p.

% *' * *"' **■ • ' v 
A pécsi munkanélküliek küldöttsége a polgármesternél. =

D 1930. április 25.

A pécsi munkanélküliek küldöttsége a polgármesternél. - -  Nöttön nő 
a munkanélküliség és nyomor. Az elbocsájtottakat jogerős Ítélet
tel még a szolgálati lakásból is kilakoltatják. = N 1930. április
26. 5. p,

A kommunisták a főkapitányság elötÄ szórták el izgató tartalmú röpcé
duláikat. = D 1930. április 30.

Tapasztalatok a pécsvidéki bányatelepeken. - A munkásokat rengete
get túlóráztatják. - "Pótmüszak" — nyolcórás munkanapból 16 órás. =
N 1930. május 1. 15. p,

I

"Május elsején a pécsi rendőrség is permanenciában lesz". = D 1930. 
május 1.
A belügyi kormányzat általános rendelete a május 1-ére vonatko
zóan.

A munka népe megint kilépett az utcára Pécsett. = N 1930. május 2.
3 .  p .

Pécsett is megünnepelték a munkások a május 1-ét. A Munkásotthon
ban és a Mecseken ünnepeltek. A Népszava és a Májusi Emléklap 
példányait is le akarták foglalni.

"Május elsején a pécsi munkásság 75 %-a dolgozott." A rendőrség
kora hajnaltól késő éjfélig permanenciában volt. = D 1930. május 3.

Baranya megye közgyűlése elutasította a hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadiárvák segélyének fölemelése és a hadikölcsönök valorizá
lása érdekében benyújtott szocialista indítványt. — Az alispán elutasí
tó javaslatához csatlakoztak a kisgazdabizottsági tagok. = N 1930. 
május 4. 26. p.

A munkások minden zaklatás ellenére lelkesen tüntettek a májusi gon
dolatok mellett - Bonyhádon a Pétermann és Glaser cipőgyárban 
sem dolgoztak a munkások május J-én. = N 1930, május 6. 4. p,

Pécs város közgyűlésén a közmunkákat és a munkanélküliek segélye
zését sürgették elvtársaink. ~~
A füteret tízezrekért díszítik, de a külvárosi részeken nincsenek 
rendes járdák és ivóvíz sincsen. — Közmunkák tanoncnyúzással.

= N 1930. május 18. 30. p.

A proletárszolidaritás és áldozatkészség megnyilatkozása Pécsett. —
A szervezett munkások díjtalan munkára vállalkoznak, hogy Ottho
nukat megnagyobbíthassák. = N 1930. május IS. lO. p.
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A város leszállította a kőbánya munkások órabérét. = D 1930. május 
2 7.
A munkások a munkát nyomban be akarták szüntetni,

A pécsi pártszervezet évi rendes pártértekezlete. = N 1930. június 3. 
Az országos pártkongresszusra Dick és Herr elvtársakat küldték 
ki.

A pécsvidéki bányamunkások a társaspénztárak átalakítását követelik. 
— A beteg munkás gyógyítása ne függjön a vállalattól. — Szüntes
sék meg a túlmunkát és juttassanak mindenkit munkához. A DGT 
igazgatói szét akarják rombolni a bányamunkások csoportjait. = N 
1930. június 4. 2. p.

Letartóztattak egy munkanélküli ä.uhancot, aki elvágta a Ferenc Jó
zsef és Szent István aknák közötti telefonvonalat. = D 1930. június
6. 11 T

'—̂  ̂ * r s
A 19 éves fiatalnak felmondtak és letartóztatták.

Miből élünk? A ©unántul holnaptól kezdve cikksorozatban tárja fel a 
vergődő pécsi ipart, kereskedelmet, közép- és munkásosztályt. =
D 1930. június 6. és 8.

A keresztény szocialisták pécsi naggyülése munkát és munkanélküli 
biztosítást kért és a kartellek megrendszabályozását sürgette. = D 
1930. június 24.

A pécsi téglagyári munkások visszaverték a kartell támadását. = N 
1930. június 27. 9. p.

Ha a törvényhatósági bizottsági tag városi építkezést vállal. —
Pécs igazolóválasztmánya és az összeférhetetlenség. = N 1930. 
július 6. 24. p.
A szociáldemokrata párt külső és belső kritikájára, éber ellenőr
zésére van szükség.

Pécs városa leszállította kőbányájában a munkabéreket, —
Az iparostanulók kizsákmányolása és a vízszolgáltatás mizériái 
Pécs törvényhatósági bizottságának közgyűlésén. =
N 1930. július 13. 19. p.

Kommunista röpiratokkal árasztották el július 31-én a pécsi laktanyá
kat, felszólítva a katonaságot az engedelmesség megtagadására.
= D 1930. augusztus 1.
Propaganda "A vörös augusztus" érdekében.

A pécsi városi vezető tisztviselők fizetésének leszállítását indítvá
nyozták elvtársaink. = N 1930. augusztus 15. 5. p. Az állami és 
községi adók elviselhetetlen mértékben nehezednek a munkásság
ra és a kispolgárságra.

Pécsi elvtársaink akciója a város személyi kiadásainak csökkentésé
re. = N 1930. augusztus 17. 21. p.
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Inditványozták a főtisztviselők fizetésének csökkentését és a kis
tisztviselők fizetésének rendezését.

A szervezett munkásság nagy lendülettel készül a szeptember 1-i or
szágos tüntetésre. = N 1930, augusztus 24, 11. p.
Pécs munkássága nagy lelkesedéssel fogadta a Szakszervezeti 
Választmány határozatát.

Pécsett is betiltották a szociáldemokraták népgyülését és tüntető fel
vonulását. = D 1930. augusztus 30.

Kommunista röpiratokat szegeztek a peterdi eperfákra. = D 1930. au
gusztus 31,
A mezőgazdasági munkásokat szó-litőtták a párthoz való csatlako
zásra.

Szeptember 1-i tüntetésre a kommunista párt agitációt folytat.
= D 1930. augusztus 31.
A belügyminiszter sem engedélyezte az elsejei tüntetést.

1500 munkás tüntető sétája Pécs utcáin. = D 1930. szeptember 2.
A Zrínyi utcánál gyülekeztek d.e. 11 órakor és l/4 1-kor a sétálva 
tüntető tömeg szétoszlott.

Kommunisták röpcédulákkal árasztották el Pécs városát és környé
két. = PN 1930, szeptember 6.
Sok röpcédulát találtak a hirdi országúton.

A pécsi vasutasok tiltakozó gyűlése... = D 1930, szeptember 23.
Követelik az automatikus előléptetést, ne emeljék fel a szolgálati 
időt és tegyék egyenlővé a nyugdíj és nyugbér ellátást.

Baranya vármegye takarékoskodik. = N 1930, szeptember 28, 25.p.
11 munkáscsaládot megfosztottak a kenyérétől,

A baranyamegyei Szentlőrincen nem szabad gyűlést tartani. = N 
1930, szeptember 28. 4. p.
A főszolgabíró nem tűri a szociáldemokrata pártszervezet megala
kítását.

Letartóztatták a budapesti kommunisták szervezkedésének pécsi irá
nyítóját. = D 1930, szeptember 28. október 1.

A rendőrség letartóztatta Vass János géplakatost, a kommunisták pé
csi megbízottját, a pécsi mozgalom szervezőjét. = PN 1930. szep
tember 30,
Lakásán ezer darab kommunista lázitó röpíratot találtak, melyekből 
kitűnik, hogy a kommunisták nov. l-ére Budapesten újabb tüntetést 
terveznek.

Pécs város közgyűlésén elvtáirsaink a polgármester és a főtísztvise- 
lők fizetésének leszállítását indítványozták. = N 1930, október 7.
6 ,  p„

Őszi tapasztalatok Baranyában. = N 1930. október 26. 9, p, 
Munkáscsalád egy telkesgazda pajtájában.
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Pécsi elvtársaink indítványa a munkanélküliek karácsonyi segélye ér
dekében, = N 1930, nov. 1. 29. p,

Teljes csendben, minden rendzavarás és tüntetés nélkül telt el Pé
csett a november elseje. = PN 1930. november 4.
A rendőrség még szeptember végén őrizetbe vette Vass Jánost, 
a pécsi kommunisták vezetőjét, aki beismerte, hogy forradalmi pro
pagandát végzett Pécs és környéke, a bányavidék lakossága kö
zött, és hogy november 1-ére éhségfelvonulást szervezett. Pécsett 
Vass János elfogásával sikerült a kommunista szervezkedést csi
rájában elfojtani.

A pécsi munkások és polgárok népgyülése fölszólította a kormányt a 
lemondásra. = N 1930. november 18, 5. p.

Pécs városnak "nincsen fedezete" a munkanélküliek karácsonyi se
gélyére, = N 1930. november 30. 25. p.

Pécsett szigorítják a sütőipari törvény ellenőrzését. = N 1930. decem
ber 4, 12, p,
A szakegyleti munkaközvetítés a bérletörés megakadályozását szol
gálja.

A munkások és alkalmazottak nem bírnak el újabb adóterheket.
= N 1930, december 5, 11, p.
A pécsi munkások és alkalmazottak tiltakozása a kereseti adó fel
emelése ellen.

y
A munkanélküliek "népjóléte" Pécsett. = N 1930. december 14. 26. p. 

Az 1859 munkanélküli munkás családtagokkal együtt 7500 személy. 
— A munkanélküliséget ingyenleves osztásával nem lehet megolda
ni.

Pécs munkássága ünnepli a szociáldemokrata párt negyvenéves fönn
állását, = N 1930. december 14. 22, p,

A Bányász tudósítása a komlói kér. szoc. bányamunkás gyűlésről. =
A Bányász. 1930, december 15.

1931

A Dunagőzhajózási Társaság bányamunkásainak ügye a képviselőház
ban» = Bányamunkás 193L 20. évf. 4, sz. 1-2. p.

Tagértekezlet Komló-Kőbányán. = Bányász 1931. 5-6. sz. /január/
Kőbányai munkások szénbányászoktól független csoportjának meg
alakulása.

Tíz vagon szén. = Bányász 1931. 6. évf, 1-2. sz. /január/ 1-2. p.
A munkából kiesett dolgozók terhére szenet ajándékoz a nincste
lenek részére a DGT.

A Szociáldemokrata Párt kerületi értekezlete Pécsett. A megnyitó után 
Esztergályos János orsz, gyűlési képviselő ismertette a politikai
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és gazdasági helyzetet. Általános titkos választói jogért való 
harcra szólította fel a hallgatóságot. = PN 1931. január 21.

A szociáldemokrata párt kerületi értekezlete Pécsett. = PN 1931» 
január 2 7.

A Dunántúl népe szervezkedik a Bethlen-féle reakció ellen.
= N 1931. január 28.
Szociáldemokrata pártszervezetekbe tömörülnek a dunántúli mező
gazdasági munkások és kisgazdák.

Meg kell indítani a harcot. = Bányász 1931. 6. évf. 9-lO.sz.
/február/. 4. p.
A DG-T pécsvídéki bányamunkások lakás és szénjuttatása.

Vass János kommunista vezér tárgyalása alatt tüntetést rendeztek a
törvényszék folyosóján, a hét tüntetőt átkisérték a rendőrk apitány- 
ságra. = PN 1931. február 6.
Három évre fegyházra Ítélte a törv<5hyszék Vass Jánost, aki kom
munista szervezkedést folytatott Pécs és környékén.

A pécsi munkásszervezetek a munkanélküliség ellen. = N 1931. febru
ár JO,
Pamunkások, élelmezési munkások, ácsok, épitőmunkások keresték 
fel kéréseikkel Pécs város vezetőit.

Pécsett tízezerre rug a munkanélküliség miatt ellátatlanok száma. =
N 1931. február 15.
Pécs lakosságának 15 %-a munkanélküli.

Tüntető egyetemi hallgatók a Pécsi Napló szerkesztősége előtt. Ot 
egyetemi hallgatót előállított a rendőrség. = PN 1931. február 26. 
Február 2 5-én az egész világon tüntetést szerveztek a kommunis

ták.

A bányamunkásság nyugb ér éveinek összevonása. = Bányász 1931. 6, 
évf. 17-18. sz. /április/ 2-3. p.
A népjóléti miniszteri rendelet ismertetése a bányászok elkesere
dettségének indokolásával.

Beszámoló a pécsi nyomor enyhítéséről. = D 1931. április ÍO,
Nagycsaládu Ínségesek részére élelmiszer és tüzelőanyagról gon
doskodott a város. A természetbeni segélyt le kell dolgozni. A 
napszám 2,50 P. Az igy munkások jan.—márc.-ig 6675 munkana
pot dolgoztak.

Kizárják a pécsi városi munkákból azokat a vállalkozókat, akik le 
akarják rontani a munkaviszonyokat. = N 1931. április 12.

Pécs város törvényhatóságának nyomorenyhitő bizottsága. = N 1931. 
április 26.

A szoc. dem. pártnak megengedték, hogy a Zrínyi munkásotthonban 
ünnepélyt és majális tartsanak. = D 1931. április 30.



- 17 -

A vidéki munkások májusi seregszemléje. = N 1931. május 3.

A pécsi munkásküldöttség a Dunántúl szerkesztőségében azt kérte, hogy 
ne engedjék, hogy a falvakból beözönlők elvegyék előlük a munkát.
= D 1931. május 14.

Pécs város rendkívüli közgyűlése. = N 1931. május 24.
A város nem hogy csökkentené a munkanélküliséget, hanem a mun
kabéreket is letöri.

Az államtitkár fontosnak tartja a közmunkák megindítását Pécsett, mert 
enélkül őszig őOOO-re növekedne a munkanélküliek száma. = D 
1931. június 18.

Izgatás miatt letartóztattak három kommunista földmunkást. = D 1931. jú
nius 19.

Választási hirek. = D 1931. június -23.
Pécsett az egységes párt 8787, a szociáldemokrata párt 1702 sza
vazatot kapott.

Pécs város képviselői: Esztergályos János elvtárs és Vargha Imre 
pénzügyi államtitkár. = N 1931. július 2.
A választók 46,3 százaléka szavazott a szociáldemokrata listára.

Pécs országgyűlési képviselői. = D 1931. július 2.
A szociáldemokrata párt jelöltje Esztergályos János Pécs egyik 
képviselője.

300 pécsi favágó munka nélkül. = D 1931. augusztus 13»

A társadalmi rend ellen izgatott egy szilvási földműves. = D 1931. au
gusztus 14, ” ”
Az a feljelentés érkezett a rendőrségre, hogy Páli József egy na
gyobb társaságban megrágalmazta a mai rendszert és Oroszorszá
got éltette.

A Pollák-féle bútorgyár munkásainak sztrájkja. = D 1931. augusztus 22.

Tüntettek a pécsi munkanélküliek. = D 1931. szeptember 1.
Esztergályos János, Pécs város szoc. dem, programmal megválasz
tott országgyűlési képviselője beszámolót tartott, A munkanélküliek 
felhasználva az alkalmat, tüntetéssé szélesítették a gyűlést, éltet
ték a III. Internacionálét és kivonultak az utcákra, ahol már lovas
rendőrök és kerékpáros rendőrök álltak velük szembe.

Pusztuló munkások — pusztuló városok. = N 1931. szeptember 6.
Pécsett csak a Társadalombiztosítónál van munkaalkalom.

A pécsi munkanélküli épitőmunkások százai munkát követelnek.
= Epitőmunkás 1931. szeptember 15.

A szalántaí képviselőválasztás epülógusa a pécsi járásbíróságon. =
D 1931, szeptember 30.
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Dick György szoc. dem. párttitkár és 11 szavazója ellen a csend- 
őrség választási vétség és engedély nélküli gyűlés tartása miatt 
eljárást indított.

Nincs változás a pécsvidéki bányamunkások sztrájkjában. = N 1931, 
november 4.
A DGTpécsi igazgatósága azt kívánja, hogy a munkások előbb 
kezdjék meg a munkát, és csak azután tárgyal.

A pécsvidéki bányamunkások tovább sztrájkolnak. = N 1931. novem
b e r 8.
Több mint 2000 bányász állja a rákényszeritett harcot.

A pécsvidéki bányamunkások tovább sztrájkolnak. = N 1931. novem
ber 11.
Az igazgatóság hajlandó karácsonyi segélyt adni a munkásoknak. 
A segély az ok tóberi kereset 20 %-a lenne.

"Nemcsak a Bethlen-kormányt kellene vád alá helyezni, hanem az 
egész kormánypártot le kellene csukni!" = N 1931, november 12.
A pécsi bányamunkások harca.

A pécsvidéki bányamunkások sztrájkjában az alispán uj békekisér- 
äletet tett. = N 1931, november 13.
A DGT pécsi igazgatósága nem akarja visszaállítani az 1924. é- 
vi béreket.

A kereskedelmi miniszter békét közvetít a pécsi bányász-sztrájkban,
= N 1931. november 14.
A szénjárandóság ügyében már megegyeztek.

A pécsi bányász sztrájk változatlanul tart! = N 1931. november 15.

A pécsi reakciósok nem engedték tárgyalni a titkos választójog kiter
jesztésére irányuló szocialista indítványt. = N 1931. november 17.

A pécsvidéki bányatelepeken tovább sztrájkolnak a munkások. = N 
1931. november 19.

A pécsvidéki bányatelepeken hétfőn megint megindul a munka. = N 
1931. november 22.
A négyhetes sztrájk a munkások győzelmével véget ért.

Ha a kormány nem tér rá a demokrácia útjára - elpusztul az or
szág. = N 1931. november 24.
Pécsett is ezrek hallgatták a szociáldemokrata képviselő beszá
molóját.

Községi választások a pécsvidéki községekben. = N 1931. december
2 .
Kiegészítő választások.

A pécsi rendőrség véres brutalitása a képviselőház előtt. =
N 1931. december ÍO.



Szociáldemokrata tiltakozás a budapesti diáktüntetés embertelen 
legázolása ellen.

1932

Szabályzat a DGT bányamüvein lévő lévő élelmitárakból élelmiszerek 
vételezésére való jogosultságról. Pécs, 1932. 3—13. p,

Pécsi kerületünkről. = Bányász 1932, 7. évf, 3-4. sz. /január/ 4. p.

Bolsevik! propaganda Mohácson, = D 1932. január 5.
Bosnyák János napszámosnál nagy mennyiségű kommunista röpcé
dulát találtak.

Pécs város tanácsa lO, 15 és 20 filléres élelmiszer utalványokat és 
ebédjegyeket hoz forgalomba, amelyet a munkanélküliek beválthat
nak. = D 1932. január 9,
Kérik a város lakosságát, hogy a kéregetőknek pénz helyett 
ilyen utalványt adjon.

Pécsett nem szabad a titkos választójogról beszélni. = N 1932, január
12. 7. p.
Pöloszlatták a pécsi szociáldemokrata pártszervezet évi pártérte
ke zletét,

Börtönre ítélte a pécsi törvényszék a dávodi kommunista sejtszerve
zőit, = D 1932, január 19,
Pásti József kovácsmestert, Takács István kőmüvessegédet, István 
István földművest, Horváth Mihály dávodi lakósokat börtönre ítél
ték.

Pártügyek. = N 19 32. január 2 2, 9, p,
^  pécsi pártszervezet január 24-én tartja rendes évi pártértekezle
tét,

Forradalomra és az adófizetés megtagadására izgatta a baranyai fal
vak lakóit 3 munkanélküli csavargó, = D 1932, január 22,
Azt hirdették, hogy Magyarországon kitör a forradalom. A vesze
delmes izgató kát letartóztatták.

Miskolcon és Pécsett nem szabad beszélni a békéről és a leszere
lésről, = N 1932, január 23,
Vidéken is betiltották a szociáldemokrata párt leszerelési gyűlé
seit,

A kommunizmust dicsőítette egy Pécsett élő orosz lány. = D 1932. 
január 30,
A 21 éves Usznarszka Gallina kijelentette, hogy Magyarországon 
is proletár uralom lesz. A bíróság a vádlottat elítélte.

Taggyűlés Komlón. = Bányász 1932, 7, évf, 7-8. sz, /február / 2-3,p, 
Szervezkedés problémáiról.
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Taggyülés Vasason, = Bányász 1932, 7. évf. 5-6. sz. /február/ 3. p. 
Beszámoló a szervezkedés jelentőségéről.

Sztrájk volt a pécsi szükségmunkánál. = N 1932. február 6. 8. p.
Az-alacsony bérezés miatt a munkások beszüntették a munkát. A 
polgármester leszállította a napi munkateljesítményt, amire a mun
kások újra dolgozni kezdtek,

Pécsi elvtársaink küzdelme az inségmunka-kizsákmányolás ellen, =
N 1932. február 7. 6, p.
Dick György felszólalt az ins égmunkás ok kizsákmányolása ellen.

Egy képviselői beszámoló epilógusa. = N 1932. március 4. 8, p.
Esztergályos János elvtárs beszámolója alatt elhangzott közbe
szólások miatt több munkást elitéltek.

4529 munkanélküli közül 3942 az Ínséges Pécsett, = D 1932, március
8,
2500 szegényt élelmeznek a közkonyhán.

Pártügyek. = N 1932. március 9. 9. p,
A pécsi szociáldemokrata pártszervezet március 15-én emlékünne
pélyt tart, amelyre mindenkit meghív.

A pécsi reakciósok "munkáspártja" a munkások ellen. = N 1932. már
cius 15.
Pécs város törvényhatósági bizottságának közgyűlése. Dick György 
a munkások helyzetének javítása érdekében. A polgármester éles 
kijelentéseket tett a munkásokra.

Szabómunkások sztrájkja. = N 1932. március 15, 11. p.
A pécsi Zrínyi Miklós hadapródiskola szabómunkásai bérük emelé
se érdekében sztrájkot kezdtek.

Tagértekezlet. = Bányász 1932. 7. évf. 13-14. sz. /április/ 2-3. p.
A mecsekszabolcsi helyi csoport panaszai s a vezetőség kiegé
szítése.

A bányamunkások országos akciót indítanak helyzetük megjavításá
ért. = N 1932, május 24. 6. p.
A pécsvidéki bányamunkások mecsekszabolcsi gyűlése.

A vidéki városok dolgozói is egymás után tiltakoznak az OT1-szolgál
tatások csökkentése ellen. = N 1932. augusztus 2. 5. p.
Pécsett Dick György mondott beszédet ezzel kapcsolatban.

Baranyai malmok megszüntették a sztrájkot és újból munkába kezd
tek. = D 1932. október 2,
Az államtitkár és földművelésügyi miniszter és a molnárok képvi
selőinek tanácskozására biztosítottak, hogy a kiőrlések ellenőr
zését enyhíteni fogják,

Nyigri Imre: Pécs kapuin kopogtat az Ínség. = N 1932. október 6.
Az ipari munkások fele nyomorog.
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Pécs város 62000 lakosa közül 20000 nyomorog. = N 1932, november 

4. 4. p,
A szociáldemokrata párt képviselői követelték a munk^étpk -^helyzeté
nek javítását. ""

Pártmozgalom. = N 1932. november lO.
November lG-én Kökényben pártgyülés lesz. Előadó Dick György.

Pártunk toborzó gyűlésein mindenütt nagy tömegek vonulnak föl.
= N 1932. november 27. 8. p.
A munkásotthonban tartott gyűlésről röviden.

Iktassák törvénybe a 40 órás munkahetet! = N 1932, november 29.
2 .  p .
Dick György beszéde.

A dolgozó rétegek mindenütt lelkesen csatlakoznak pártunkhoz.
= N 1932, november 29. 6. p.
Hosszúhetényben nyilvános népgyülés.

Dec. 5-én sztrájkba lépett 2000 pécsvidéki bányász. = D 1932. de
cember 6,
Az esti órákban a pécsi kőszénbányák valamennyi telepén szüne
telt a munka, csak az András akna van üzemben. A munkabérek 
napi 6 pengőről 5 pengőre, illetve 4,50-re csökkentek.

A DGT ma délután kifizette a bányászok novemberi munkabérhátralé
kát. = D 1932. december 7.
A munkásság a munkabérek teljes kiegyenlítését kérte, ma délután 
2 îg kifizették a teljes munkabért. Ennek ellenére a sztrájk nem 
szűnt meg teljesen, az összmunkásság 22 %-a eddig nem vette fel 
a munkát.

A földművelésügyi minisztérium módosította a malomsztrájkot kiváltó őr
lési rendeletet. = D 1932. december 23.

1933

'Tagértekezlet Mecsekszabolcson. = Bányász 1933. 8. évf. 3. sz. 
/január/ 2-3. p.
Szervezkedés, vezetőségi választás.

5400 munkanélkülit tartanak nyilván Pécsett. = PN 1933. január 5,

Pártmozgalom, = 1933. január 18. 8. p,
A szoc. dem, párt január 22-én megyei értekezletet tart.

Kerületi pártértekezlet Pécsett. = N 1933. január 27. ÍO. p.
62 falusi küldött is részt vett a Munkásotthonban tartott pártérte- 
kezleten. Gazdasági és politikai kérdések,

A pécsi Sophiana-gépgyár, a Dunántúl legnagyobb mezőgazdasági gép
gyára elbocsájtotta 50 munkását és beszüntette üzemét. = PN 1933. 
március 3.
Az üzembeszüntetés oka: a város a közmunkák kiadásánál mellőz
te a vállalatot.



- 2 2 -

PártmozgaJom. = N 1933. március 11. 8. p.
Pécsett március 15-én este 1/2 8 órakor márciusi ünnepély lesz.

Márciusi ünnepség Pécsett. = N 1933. március 18, 2. p,

Tíz kaposvári kommunistát kisértek a pécsi ügyészségre. =
D 1933. március 28,
Budapesti utasításra tervszerű szervezkedést folytattak és ezért 
állami és társadalmi rend felforgatása miatt emel vádat a pécsi 
ügyészség.

Izgató tartalmú röpcédulák terjesztésével vádolnak egy pécsi ■ asztalos- 
mestert, = D 1933. április 9.
A házi nyomdát lefoglalták.

"Pécsett több mint 18 OOO a munkanélküliek száma, sorra csuknak be 
a legrégibb kereskedők, az iparosok tömegei mennek tönkre." =
N 1933. április 13. 4. p.
Beszámoló Pécs város közgyűléséről.

Kommunista szervezkedést lepleztek le Pécsett és Mecsekszabolcson.
= D 1933. június 25. 3. p.
A szervezkedés irányítója Haraszti István ötödéves medikus. Pé
csett csak kevesen, de a pécsi bányavidéken sokan beléptek a kom
munista pártba. 21 bányamunkás ellen indult el az eljárás,

Újabb kommunista letartóztatások. = D 1933. június 28.
A bányavidéken leleplezett összeesküvés szálai több baranyai köz
ségbe is elvezettek.

Beszállították a pécsi királyi ügyészségre a hosszuhetényi kommunis
tákat és előzetes letartóztatásukat elrendelték, = PN 1933. július 2".

A pécsi törvényszék megkezdte a délzajai kommunista bünper tárgya
lását, = PN 1933. július 4.
[Elítélték Dr, Heiner Ödön és bűntársait az állami és társadalmi 
rend felforgatására irányuló bűntett vádjával.

Előzetes letartóztatásba helyezték Haraszti István orvostanhallgatót és 
kommunista társait. = D 1933. július 6,
Haraszti irányítója volt a pécsi, drávacsehi, mecsekszabolcsi és 
hosszúhetényi kommunista szervezkedéseknek,

A pécsi pártszervezet kisugárzását mutatja egész Zala. megyéig, hogy 
Dr, Heiner Ödön perbefogott letenyei orvos és 16 társa a pécsi 
szoc. dem. párt tagja volt. = D 1933, július 7.

A drávaszabolcsi kommunista szervezkedés a bíróság előtt. = D 1933, 
július 2 0.
Ua, PN 1933. július 20.
Mohácsi Bajos drávacsehi klsbirót egy évi börtönre, társait 7 nap
tól egy hónapig terjedő börtönre Ítélték.
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A rendőrség befejezte a nyomozást a pécsi kommunista szervezkedés 
ügyében, A vizsgálóbiró elrendelte a vizsgálatot. = PN 1933. jú
lius 23.

Nemzetgyalázásért elitéit pécsi kőműves, = D 1933. szeptember 16. 
Paulovits Imre gyalázkodó kijelentéseket tett a magyar nemzetre.

Boros István dr-t, fiúkereskedelmi iskolai tanárt kommunista szervez
kedés vádja miatt felfüggesztették állásából. = D 1933» szeptember 
17.

Lobi Klárát az izraelita elemi iskola egyik tanitónőjét felfüggesztették 
állásából, mert bűnvádi eljárás indult ellene kommunista szervezke
dés miatt. = D 1933, szeptember 22.

Egyetemi hallgatók és bányászok kommunista bünpere a biróság előtt.
= D 1933. október 8, IO, 11.
Haraszti István, Losonczi Imre egyetemi hallgatók 46 társukkal 
nagyrészt bányászok kerültek biróság elé,

A pécsi munkások 43 %-a munkanélküli. = D 1933. október 12. 3, p.

A kommunista per végétért. = D 1933, október 13.
A per 18 vádlottját elitélték, 25 vádlottat jogerősen felmentettek.

Teljesen veszélytelen, = N 1933. október 13. 1. p.
Két provokátor leleplezése Pécsett egy bolsevista szervezkedés 
utján, < t ,

A Matusán Béla féle kommunista mozgalom pécsi és baranyai sze
replői. A mozgalom szereplőit a pécsi rendőrség elfogta, = D 
1933. október 23.

Pécsett 15 OOO emberre kell kiterjeszteni az inségmunkát. = N 1933. 
november 12. 18. p,
A Pécsett élő munkásság nyomorúsága.

Mikor vetnek véget a felelőtlen egyetemi heccnek? = N 1933. novem
ber 21. 5, p,
A pécsi egyetemen tüntetések és eltanácsolások játszódtak le,

1934

A komlói m, kir. kincstári kőszénbánya társpénzt|ájrának alapszabály
zata, Pécs. 1934, Dunántúl ny. 27 p.

Taggyűlés Pécsbányatelepen. = Bányász 1934. 9. évf. 1-2, sz. /ja
nuár/ 4. p.
Vezetőségválasztás»

Debrecenben készült röplapot osztogattak a pécsi egyetemi hallga
tók között, = D 1934. január 12,
Egyetemi beiratkozási sztrájk,

A pécsi egyetemen rend van, de az ifjúság nem hajlandó beiratkoz
ni. = D 1934» január 13.
A kultuszminiszter a bankvezérekkel tárgyalt az ifjúság elhelye
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zése tárgyában.

A pécsi egyetemen zavartalanul folynak a beiratkozások. A sztrájk be
végződött. = D 1934» január 14. 3. p.
Az Emericana megígéri, hogy elhelyezi az állástalan diplomásokat.

Nyolcszázan dolgoznak a városi szükségmunkáknál. A munkanélküliség 
nő. Az összmunkásság 44-45 %-a munkanélküli. = D 1934. január 
17.

Baranya megye dolgozói harcolnak a szocializmusért. = N 1934. január 
19. 12, p.
A Baranya megyei pártszervezetek értekezlete.

Kesztyümunkásmozgalom Pécsett. = N 1934. január 21. 20. p.
A Hamerli Kesztyűgyárban 19 ember beszüntette a munkát.

Pécs munkásai a munkaidő megröviditését követelik. = N 1934. január 
21. 5. p.
A szervezett munkások gyűlése a 40 órás munkahét ügyében.

A pécsi egyetem rektora január 27-ig meghosszabbitotta a beiratkozási 
határidőt. = D 1934. január 21.

Tizenkilenc kesztyügyári munkás sztrájkol Pécsett. = PN 1934. január 
21. 5. p.

Munkások küzdelme a rövidebb munkaidőért. Pamunkások nagy
gyűlése. = N 1934. január 25. 8. p.
Tolnai József 40 órás munkahét követelésére benyújtott nyilatkoza
tát örömmel fogadták a munkások.

Pécs kerületi összvezetőségi ülés. = Bányász 1934» 9. évf. 5-6. sz. 
/február/ 4. p.

Bérharcok Magyarországon. = Munkásélet /Páris/ 1934, február ÍO.
3» p.
A pécsi kesztyümunkások harca.

A pécsi vas- és fémmunkások bérmozgalma és sztrájkja. = PN 1934. 
február 18.

Kommunista lefogás Pécsett. Bp-ről jelentik, hogy Pécsett 7 férfit és 
három nőt fogott le a rendőrség kommunista propaganda miatt. = 
Munkásszemle /Páris! 1934. 1, évf. február 2 4 .

Kollektiv szerződés, 48 órás munkahét, szakszervezeti közvetítés a 
pécsi építőiparban. = N 1934. március 21. ÍO. p.

G-yőzelem a pécsi építőipari mozgalomban. = Munkásszemle /Paris/
193 4. 1. évf. március 30. 3. p.
A mozgalomban ÍOO % eredményt értek el. Kollektiv szerződést, 
amely szabályozza a túlórázást... Elismeri a bizalmi férfi rend
szert és a munkaközvetítést szakfer.zervezet utján.
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Aci minden áront titkár akar lenni. = Bányász 1934. 9. évf.
7-8. sz, /április/ 4, p.
Vasast szervezkedés története.

Szombaton délelőtt 11 órakor hirdet Ítéletet /a pécsi/ a Tábla Haraszti 
és társai kommunista bünperében. = PN 1934. április 7.

Újabb teroritéletek és lefogások Magyarországon. A szombaton hirde
tett uj ítéleten az elvtársak büntetését jelentékenyen felemelték. = 
Munkásszemle /Páris!/ 1934. április 14. 3. p.
A büntetftítaT-laraszti István orvostanhallgató, Taksonyi József, 
Kristofik András, Till József mecsekszabolcsi bányászok. Benczúr 
G-yula pécsi borbélysegéd, Schwarz Lenke bölcsészhallgatónő.

Lelkes Népszava-agitáció Pécsett. = N 1934. április 28. 11. p. Súlyos 
fogházbünto téssel sújtotta a törvényszék a fogházból kommunista 
szervezkedést kezdeményező Matécz Jánost és öccsét. = PN 1934. 
május 1. 4. p.

Vidéki májusi ünnepélyeken is tízezrek tüntettek a szociáldemokrácia 
mellett. = N 1934. május 3. 8. p.
A pécsi május elsejéről is.

ítélet a Haraszti féle kommunista per második részében. = PN 1934. 
június 2. 2. p.
A törvényszék felmentette Boros István dr. felsőkereskedelmi ta
nárt és Gergely Márta Mikszáth-dijas Írónőt.

ítélet a pécsi kommunista pörben, = Munkásszemle /Páris/ 1934. jú
nius 16» 8, p.
Bischoff Pál cipészt 1 hónapi, Babella László bányamunkást, Kul
csár Margit tanárjelöltet 2—2 heti, Boros István tanárt és Lusz- 
tig Mária Írónőt felmentette.

Kommunisták a bíróság előtt. A pécsi törvényszék 23 kommunista fe
lett ítélkezett. = Munkásszemle /Páris/ 1934. július 14. Zámbó 
László asztalost 2 évre, Donácz ^erenc asztalosmetert l/2 évre, 
Németh István földmunkást, Pintér Lajos földmunkást, Kutay Já
nos, Könczöl Ferenc napszámost 3-4 hónapra, Weisz István ma
gántisztviselőt 1 évre ítélte.

Több mint száz önálló szabóiparos készül Pécsett sztrájkra. = PN 
1934. augusztus 8. 2. p.

Bérviszály a pécsi szabóíparban. = N 1934. augusztus 11. A konfek— 
ciószabó kismesterek és munkások a nagykereskedőkkel szem
ben bérharcban állnak.

JlA Gömbös-éra alatt egy fillérrel sem emelkedtek a munkabérek."
= N 1934. augusztus 14.
A pécsvidéki bányamunkások gyűlése.

A bérmozgalmat indító pécsi pincérek beadványukkal az iparhatóság
hoz fordultak, hogy a 3,20 P heti bérük helyett 15 pengőt kapja
nak. = PN 1934. augusztus 23.
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Kommunista röpcédulákkal szórták tele a Mecseket ismeretlen tettesek. 
A tettesek valószínűleg pesti szervezők. = D 1934. szeptember 18.

Pécsvidéki bányászok memoranduma, amelyben kérik a szanált napok 
csökkentését és szociális helyzetük javítását, = D 1934. szeptem
ber 21.

A pécskörnyéki bányamunkások sztrájkba léptek. = N ‘1934. szeptem
ber 22. 2, p,
A munkabérek késedelmes kifizetése miatt.

Esztergályos János vasárnapi beszámolóján tüntetéstől félnek. Az ün
nepség előtt röpcédulákkal szórták tele Pécs városát. = D 1934. 
szeptember 23.

, í
Pécskörnyéki bányamunkások Vasárnap döntenek a sztrájk ügyében.

= 1934. szeptember 23. 2. p.
Az igazgatóság a jövőben megszokott napokon fizeti a béreket.

A sztrájkoló bányászok hétfőn reggel munkába állnak. = PN 1934, 
szeptember 23. 4. p.
A munkások 82 %-a, 3500 bányász lépett sztrájkba.

Hétfő reggel óta /1934, szept, 23,/ zavartalanul folyik a munka a 
pécsvidéki bányákban, = PN 1934» szeptember 25. 4. p.

Véget ért a pécskörnyéki bányászsztrájk. = N 1934. szeptember 25.
A bányászok sztrájkja eredménnyel járt.

1932. óta egyetlen munkást sem bocsátottak el a pécsv.tijdéki bányák
ból. = PN 1934, szeptember 30. 5. p.
Két év alatt kétszázötvennel emelkedett a munkáslétszám.
- A bányászok memorandumban kérik az őszi segély kiutalását.

Kilenc hónapi fogházra Ítélt a törvényszék egy pécsi leányt, aki 
kommunista szervezkedést kezdett. = PN 1934. október 4. Q  
Prasznig Irén és két bűntársa, May Zoltán és Audi Sándor.

Pécsvidéki bányamunkások élete. = N 1934, október 4. 8. p.
A gazdasági válság hatása a pécsi bányamunkások soraiban.

Eöld alatt és föld felett tart a pécsi ^bányavidék nagy sztrájkja, =
PN 1934. október 6,
A megegyezés -létrejött: az őszi segélyt a munka megkezdése 
után azonnal kifizetik. Téli segély címén 57.30 pengőt fizetnek. 
Megtorlás nem lesz!

A Pécs környéki bányászok számszerint 3500-an 2 hete egy napon 
sztrájkolták ki nyomorúságos béreik kifizetését, = Munkásszemle 
/Páiis/. 1934. október 6. 3. p.

Ötvenötezer pengőt folyósít a Dunagődiajózási Társaság igazgatósá
ga 4600 pécsi bányászmunkás segélyezésére, = N 1934. októ
ber ÍO. ÍO. p.
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Otvenötezer pengőt osztanak ki őszi segély címén a bányamunkás
ság között. = PN 1934. október ÍO.
IJymódon a bányászok fejenként 10-17 pengő őszi segélyben 
részesülnek.

Háromszázötven pécsi bányász éhségsztrájkba fogott a bánya mélyé
ben. = N 1934. október 12. 1-2. p.
A megcsonkított téli segély miatt.

Kommunista pör Pécsett. A pécsi törvényszék a múlt héten tárgyal
ta Prasznig Irén, May Zoltán és Audi Sándor ügyét, akiket a- 
zért fogtak le, mert eszperantó nyelven folyó levelezésükben kom
munista szervezkedést kezdeményeztek. = Munkásszemle /Páris/ 
1934, október 13.
A bíróság Prasznig Irént 9 hónapi, Mayt 2 és Audit 1 hónapi 
fogházra Ítélte.

Ezer pécsvidéki bányász éhségsztrájkja, = D 1934» október 13. 870 
munkás leszállt a tárnába, s éhségsztrájkba kezdett. Sztrájk oka: 
az őszi segélyezés ne százalék alapján történjen, hanem arányo
san osszák szét.

Már ezer bányász folytat éhségsztrájkot a Dunagőzhajózási Társaság 
pécsi bányáiban. = N 1934. október 13. 1. p.

A Pécsvidéki munkásság sztrájkmozgalma, = Bányász 193 4. 9. évf.
9-11. sz. /október 13./ 2» p.
A pécsvidéki bányászok éhségsztrájkjáról.

A tárnák mélyén várja ezer bányász sorsának változását. Éhség
sztrájkot kezdtek a pécsvidéki bányászok. = PN 1934, október
13. 2-3. p.

A bánya éjszakájában, = N 1934. október 14. 1. p.
Vezércikk. A pécsi bányamunkások sztrájkja.

Ezer bányamunkás néz szembe az éhhalállal és a bányavállalat kö
nyörtelenségével. = N 1934, október 14. 1. p,
Vezércikk a pécsi bányász-sztrájkról.

Megszakadtak a tárgyalások a bányaigazgatóság és a munkások kö
zött. = PN 1934, október 14, 2-3. p.
A DGT kitart álláspontja mellett - Végsőkig kitartanak a munkások 
is.

Tovább tart a pécsi bányászok éhségsztrájkja. = D 1934. október 14.

Mikor e sorokat olvassuk, még javában áll a harc a pécsi szénbá
nyák munkásai... = Korunk Szava 1934. október 15. 401. p.

Létrejött a megegyezés a bányaigazgatóság és munkásság között. =
N 1934. október 15.

A pécsvidéki bányászok élet halálharca. = Bányamunkás 1934. 23. 
évf. 7, sz. /október 15»/
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Létrejött a megegyezés a munkásság és a bányaigazgatóság között.
= PN 1934. október 16. 2. p.
Negyvenhat bányász lett rosszul az aknában. A pécsbányatelepi 
munkásság is csatlakozott a sztrájkolókhoz.
Éhségsztrájk a bányában.

Több mint lOO órás éhségsztrájk után megvan a megegyezés!
= N 1934. október 16. 1-2, 9. p.
Visszapillantással az egész sztrájkra, és a szimpátia-sztrájkokra.

Maradhat-e ez igy? = N 1934. október 17. 1. p.
Vezércikk a pécsi bányász-sztrájkról.

A pécsvidéki bányamunkások 109 órás éhségsztrájkjának győzelmes 
befejezése. = N 1934, október 17. 5. p.

szabadulás órái. Drámai jelenetek a Thommen- és a Szent István- 
aknánál. = N 19 34. október 17. 7. p.

Végétért a pécsvidéki bányász sztrájk. A sztrájkok hajnali félhat óra
kor feljöttek a tárnákból. = PN 1934. október 17. 3. p.

Nyugalom van a bányákban, hol az igazgatóság erre a hétre felfüg
gesztette a szanált napokat. = PN 1934. október 18. 2. p.
A kormány félévre felemeli a Dunagőzöstől átveendő szénmennyi
séget,

A pécsi bányaterület még mindig az eredményesen befejezett harc ha
tása alatt áll! = N 1934. október 18. 3. p.

A pécsvidéki bányászok megkezdték a munkát. = PN 1934. október 19 .
2. p.
80 főnyi beteg és gyengélkedő kivételével az összes aknába le
szálltak a munkások.

A pécsvidéki bányászmegmozdulás utórezgései. = N 1934. október 19.
4, p.

Ezer bányász sztrájkolt a pécsvidéki bányatelepeken. = Munkásszem
le /Páris/ 1934. október 20. 1-2. p.
A szocdem. szakszervezeti vezetők megkísérelték leszerelni a 
sztrájkot, de nem sikerült.

A kokszmüvekből 20 munkást elbocsájtottak. Az elbocsájtás oka, a 
munkások nem voltak hajlandók hétnapi munkaidőben dolgozni. =
D 1934. október 21.

A pécsi bányászsztrájkkal kapcsolatos tanulságokat sürgősen le kell 
vonni! = N 1934. október 24. 1-2» p,
Peyer Károly parlamenti beszéde.

Ezer bányász 114 órás éhségsztrájkja. = Munkásszemle /Páris/ 1934. 
október 2 7» 1» és 3. p.

A pécsvidéki bányamunkások gyűléseit betiltották. = N 1934. október 
28, 5. p.
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Indokok: a lezajlott bányán zsztrájk felkavarta a hangulatot.

Az ezer magyar bányamunkás éhségsztrájkja ideiglenesen befejező
dött. - Munkásszemle /Páris/ 1934. október 31. 1. és 3. p.
A keresztényszocialista bányászok felvonulását a rendőrség széj
jelverte. Mit Írnak a magyar lapok a sztrájkról?

Kommunista izgatások a Pécs környéki bányatelepeken. = D 1934. 
november 7.
3. moszkvai agitátor érkezett az országba. Vezetőjük Hoffmann Ottó 
vezette a pécskörnyéki sztrájszervezést.

A bányászsztrájk amerikai visszhangja. = N 1934. november 9. 2. p.
A pécsi sztrájkról.

A klerikális aknamunka zavarokat okoz a pécsvidéki bányatelepeken.
= N 1934. november 9. 4. p.
Sztrájk a Szent István-aknán.

Újabb bányászsztrájk tört ki Mecsekszabolcson, A szakmánybérek
felemelését kérik a munkások. = PN 1934, november 9. 1. és 3, p,

Megszűnt a bányászsztrájk, az András-aknában is felvették a mun
kát. Teljes rendben folyik a bányákban a munka. = PN 1934. 
november ÍO.

Rendesen folyik a munka a pécsvidéki szénmedencében. = N 1934. 
november ÍO. 7. p.

Végleges megegyezés jött létre a bányamunkásság és a DGT között.
= PN 1934. november 17. 3. p,
Havi tizenhat munkanap lesz a pécsvidéki bányákban. Kelére 
csökkentették a társulati házak lakbérét és a világítási hozzájá

rulást.

A ^unagőzhajózási Társaság megegyezett a bányamunkásokkal. = N 
1934. november 28. 5. p.
Kölemelték a termelőnapok számát; Napköziotthonokat állít fel az 
igazgatóság a bányatelepeken,

A tábla jogerősen felmentette Boros István dr. felsőkereskedelmi ta
nárt. = PN 1934. december 1. 2. p.

A pécsvidéki bányamunkások monstre gyűlései, = N 1934, december
4. 5. p.

szervezkedés és a szolidaritás érdekében,

Pécsett elhalasztották a törvényhatósági választást. = N 1934. de
cember 16. 16. p,
A pártnak újra meg kell szerveznie az ajánlási ivekre az aláí
rásokat, mert az egységes párt taktikájára és nyomására a vá
ros vezetősége az összes aláírást semmisnek nyi Ivánitotta.

Büntetése kitöltése elől külföldre szökött Haraszti István, a mecsek- 
szabolcsi kommunista szervezkedés vezére. = PN 1934. decem-
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ber 28. 2, p.
Az ügyészség elrendelte körözését.

1935

Szabó László: Pécs sz. kir. város és Baranyavármegye ipari munkás
viszonyai. Szociálpolitikai tanulmány. Pécs, 1935. Szerző, 28. p. 
Baranya megyei és pécsi ipari munkások szociális viszonyai.

Az MSZDP vezetőségének jelentése a vidéki pártmozgalomról.
A szoc. dem. párt tevékenysége Baranya megyében és Pécsett 
1933—1934. = Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjá

nak XXX. évi jelentése az 1935. évi pártgyüléshez. Bp. 1935, Vilá
gosság ny. /2 2 p./

Szociáldemokrata előretörés a pécsi törvényhatósági választáson. = N 
1935. január 1. 2. p.

Vasárnap választott Pécs. - D 1935. január 1.
A városi párt teljes győzelmével végződött a választás. A polgári 
ellenzék vereséget szenvedett.

250 szükségmunkást foglalkoztat Pécs. = D 1935. január 4.
A szükségmunk ásókat a régi temető parkosításánál, a lámpási 
bányákban és a csatornázásnál foglalkoztatják.

Egy szilveszteréjszakai verekedés miatt bányász sztrájk tört ki Pécsett. 
= Pesti Napló 1935. január 5.

Háromszáz bányász sztrájkba lépettPécsbányatelepen. = PN 1935. ja
nuár 5. 2. p.
Egy újévi verekedés robbantotta ki a sztrájkot. Hosszabb szünet 
után ma Pécsbányatelepen részleges sztrájk tört ki,

Pécsbányatelepen tüntető sztrájk tört ki.... = D 1935. január 5.
A Széchenyi és András akna bányászai nem szálltak le dolgozni.
A sztrájkot egy verekedés robbantotta ki, megvertek egy szociál
demokrata bányászt.

A DGT elbocsátott 114 bányászt, mert felszólítás ellenére sem vették 
fel a munkát. = D 1935. január 6.
A szoc. dem. párt ezért az általános harc mellett dönt.

A Dunagőzhajózási Társaság 115 munkát megtagadó bányászt bocsáj- 
tott el. = PN 1935. január 6. 2. p.
A kedvezőtlen szénpiaci helyzetre való tekintettel csökkentik a 
munkásság létszámát. - A bányamunkásság holnap dönt további 
magatartása felett,

Sztrájkba akarják kergetni a pécsi szénmedence bányamunkásait.
= N 1935. január 6, 2. p.

A Eunag5 zjaaj(5 z^sj Társulat 180 bányamunkást bocsájtott el szom
baton a munkából, és az egész kerületben bezáratták az élelmi
szerraktárakat.
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T>vább tart a részleges bányászsztrájk. = Pesti Napló 1935. január 6.
A DGT elbocsátott 115 pécshányatelepi munkást.

Elmúlt a sztrájkveszély a bányában. = D 1935. január 8.
A DGT igazgatósága hajlandó visszavenni az elbocsátott dolgozó
kat, ha ezentúl zavartalanul végzik a bányafenntartási munkát is.

Megszűnt a pécs bányaié lepi bányászsztrájk. = PN 1935. január 8.
Az összes bányákban zavartalanul folyik a munka, - Függőben 
maradt az elbocsátott 114 bányász visszavételének ügye,

A pécsvidéki szjénmedencében rendesen folyik a munka, = N 1935, 
január 8. 2, p.
A főispán megígérte, hogy amennyiben a bányamunkások a békés 
munkát biztositani tudják, rajta lesz, hogy a 114 elbocsátott munkást 
február elsejére visszahelyezzék a munkába,

Véget ért a pécsi bányászsztrájk. = Pesti Napló 1935» január 8»

A Baranya megyei pártértekezleten 84 küldött tanácskozott a politikai 
szervezkedésről. = N 1935» január 16» 12, p.

Hat vasasi bányamunkás a főispánnál tiltakozott a vörös terror ellen, 
mivel a szociáldemokrata párt le akarja törni a nemzeti alapon 
szervezett munkásságot, = D 1935. január 27.

A föld mélyében hétszáz pécsbányatelepi munkás sztrájkol. Elbariká- 
dozták magukat a munkások. = PN 1935» február 1. 2, 3. p.

A pécsi hajcsárok. = N 1935. február 1» 1-2. p.
800 ember sztrájkol, mert a visszavett 114 munkást alacsonyabb 
bérért akarják alkalmazni.

A pécsi tárnák mélyén sztrájkol hatszáz bányász. = Pesti Napló 
1935. február 1.

Az igazgatóság általános üzemszünetet rendelt el. A közvetítő 25 
keresztényszocialista bányászt és a. bizalmiakat fogvatartják a 
sztrájkolok.

Uj sztrájk tört ki a pécsi bányatelepen. = N 1935. február 1» 1» p.
Az András- és Széchenyi-aknákban.

Újabb sztrájk a pécsi bányákban. = D 1935. február 1.
Mivel a DGT nem akarja visszavenni az elbocsátott 114 bán--ászt, 
és újabb bércsökkentésre készülnek.

Feljöttek a tárnákból 36 órás sztrájk után a pécsi bányászok -- de 
a békéltető tárgyalások megszakadtak. = Pesti Napló, 1935, feb
ruár 2.

Még nincs megegyezés a pécsvidéki bányamunkás sztrájkban. = N 1935. 
febr. 2.

Megszűnt a pécsbányatelepi földalatti sztrájk. = PN 1935. február 2»
2. p.
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Végetért a bányászsztrájk, de megegyezés nem jött létre, = D 1935, feb
ruár 2,
Vasárnapra gyűlést hirdettek a szocdempárti képviselők, amelyen 
határoznak a bányászok további magatartásáról.

Megegyezéssel fejeződött be a pécsbányatelepi sztrájk. = PN 1935. feb
ruár 5, 2, p,

A pécsi bányavidéken hétfőn reggel megkezdődött a munka. = D 1935. 
február 5.
A bányászok elfogadták a DGT határozatát, hogy a 114 elbocsátott és 
visszavett bányász 3 hónapra alacsonyabb bért kap,

A pécsvidékí bányatelepen megindult a munka. = N 1935. február 5. 8.
P.
A bányamunkások megegyeztek az igazgatósággal, hogy a három 
hónapi időtartamra alacsonyabb kategóriába sorolják őket.

A keresztényszocialista Bánya- és Kohómunkások Országos Szövet
sége vasárnap tartotta Pécsett a VI. kongresszusát. = D 1935, feb
ruár IO,
Követelték a minimális munkabér me gátlap itás át és a munkaidő sza
bályozását.

A pécsi bányászsztrájk, = Korunk Szava 1935. február 15. 63. p.

Kik terrorizálják a pécsvidéki bányamunkásokat? = N 1935. február 21. 2,
P.
A felvigyázók a munkahelyeken a keresztényszociális ajánló ivek 
aláírására kényszerítik a munkásokat.

A jobboldal megsemmisítette a pécsi szocialista mandátumok egyharmadát.
= N 1935. február 22. 3. p.

A párt fellebbezett, sőt a sztrájk gondolatát is felvetették.

Pécsbányatelep 3935 szavazat — ebből 3177 szociáldemokrata. = N 
1935, március 12, 4. p.
A bányatárspénztárí választáson az igazgatósági hely túlnyomó többsége 
a szociáldemokratáké lett.

A választás hírei - Pécs. = N 1935, március 15. 7. p.
^  párt szerda estig a szükséges ajánlásoknak közel a kétszeresét 
szerezte meg.

/Választás hírei/ Pécs. = N 1935. március 17. 8. p.
Szombatra a szükséges aláírások kétszeresét gyűjtötték egybe Esz
tergályos a jánlólevelén.

/Választás hírei j - Pécs. = 1935. március 19. 7. p.
Pajvédő-előretörés a kereskedők rovására.

A választás hírei - Pécs. N 1935. március 23, 7, p.
Győr és Pécs ma, szombaton nyújtja be az ajánlásokat,mindkét 
helyen sokezer fölös aláírással rendelkezik a párt,



- 3 3 -

Pécs a szocia.ldemokra.ta. győzelem jegyében. = N 1935. március 27.
11. p.
A pécsi választás eredménye hatalmas erkölcsi vereséget jelent 
a kormánynak.

A NÉP vasárnapi nyiltszavazásos aratására a titkosan szavazó
Budapest környéke Győr és Pécs válaszol. = N 1935. április 2.
1. p.
A titkosan szavazó Pécs is megadja a méltó választ a nagy nyilt- 
-szavazásos NÉP aratásra.

Győr egyik képviselője Malasits Géza elvtárs, Pécs egyik képvise
lőbe Esztergályos János elvtárs. = N 1935. április 3. 2. p,

Pölavatták Dick György volt pécsi párttitkár elvtárs síremlékét. = N 
1935. május 21. 14. p.

A pécsi bányamunkások küldöttségileg kérték a miniszterelnöktől a 
munkabérek felemelését. = PN 1935. június 20.

Paconai Péter pécsi napszámost egyévi fogházra Ítélte a pécsi tör
vényszék. = D 1935. július 2.
Paconai részt vett a Haraszti féle szervezkedésben, és levelét 
a házkutatás alatt elfogták, melyben a szovjet nagykövetet kérte, 
hogy vegyék fel agitátor iskolába.

A pécsi épitőmunkások sztrájkra készülnek, mivel csak a kőművesek
nek akarnak némi emelést adni. = D 1935, július 20. július 22.

Budapest minden építkezésén áll a munka . . .  A pécsi épitőmunká
sok sztrájk előtt. = N 1935. július 26.

Még most sem akarják orvosolni a pécsvidéki bányamunkások sé
relmeit. = N 1935. július 2 7. 4. p.
A vezérigazgató megtagadta a munkabérek fölemelését, bár min
den árucikk megdrágult.

Vége tért a pécsi építőipari munkások bérmozgalma, = PN 1935. július
2 8.
A jelenlegi munkabéreket 50 fillérrel emelik

A németajkú szociáldemokrata munkásmozgalom seregszemléje. = N 
1935. szeptember 18. 9. p.
Az egyetlen helyes álláspont: tiltakozni az öldöklés ellen.

"Tíz százalék újabb béremelést kér az épitőmunkásság Pécsett.
= PN 1935. szeptember 20. 2. p.

A pécsi famunkások a 48 órás munkahét bevezetését és fizetésük 
rendezését kérik. = PN 1935. szeptember 28,

Pécs dolgozó népe a reakció ellen. = N 1935. október 15. lO. p.
A képviselői beszámoló után a közönség lelkesen ünnepelte a 
szociáldemokrata pártot.
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A pécsvidéki bányamunkások éhségsztrájkjának évfordulójára. = N 
1935. október 27. 12. p.
Emlékezés az 1934. évi sztrájkra. A bánya vezetősége mindent 
megtett a szervezkedés megakadályozására, a kizsákmányolás fo
kozására, de a bányászok hűek maradtak az SZDP-hez.

Tisztújító taggyűlés Pécsett. = N 1935. november 5. 14. p.
Értékelték a pártszervezet feltétlen hatékonyabb munkáját és ki
tűzték céljukat: a háború elhárítását,

A pécsi asztalos munkások a polgármesterhez fellebbeznek a munka
idő megállapítása miatt. = PN 1935. november 2 0. 3. p,

A pécsi törvényszék Szűcs tanácsa elítélte az ozorai kommunistákat, 
mert 1929—1935 közötti időben kommunista szervezkedést folytattak. 
= PN 1935. november 26.

1936

Három munkásdalárda együttes hangversenye a Zeneakadémián. =
= N 1936. január 5. 23. p.
Pécsett országos munkásdalűnnepély lesz.

Munkanélküliek tüntettek a délelőtt folyamán . . . = PN 1936. január 9. 
A rendőrség szétoszlatta a tüntetőket. Vezetőik követeléseit meg
hallgatták.

A pécsi munkanélküliek lapáttal és csákánnyal a városháza elé vonul
tak, mert nem állították őket munkába, = N 1936, január 9, 9. p.

Munkásdal. = N^1936. január 12. 16. p.
A tervezett pécsi Országos Munkásdalünnepségről.

A politikai ügyek száma Pécsett az 1935-ös évben emelkedett.
96 feljelentés közül csak 8 volt jelentős. PN 1936, január 12.

A bányaigazgatóság értesült, hogy a bányászság sztrájkra készül,
hogy ezt megelőzze, becsukta a bányákat, = P^ 1936. január 16.
3. p.

Kizártak 4400 bányamunkást a pécsi bányavidéken. = N 1936. január 
16,

Elutasították a munkásság követelését. bányát bezárták /Pécs./ =
N 1936, január 16.

Eokozódó izgalmak a pécsi bányavidéken. = N 1936. január 17.
A vállalat csak a"megbizható" bányamunkásokat szándékozik mun
kába állítani. Még mindig 3900 bányamunkás van kenyér nélkül.

Megszűnt a pécsi bányászkízárás. = N 1936. január 18.
A bányavállalat valamennyi munkását visszavette.
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Munkásdalok. = ' N 1936. január 19.
Plakátpályázat a dalosünnepélyre.

Munkásdalok. = N 1936. január 26.
Uj agitáció s munkás dal.

Munkásdalok. = N 1936. február 9.
Készül a pécsi dalversenyre a békéscsabai Munkás Dalkor is.

A mohácsi szövőmunkások sztrájkja. = PN 1936. február 16.
A sztrájkot az igazságos munkabeosztásért és a 12 órás munka 
mellett a 2 fillér óránkénti béremelésért folytatták.

Peloszlatta a rendőrség a szociáldemokrata párt gyűlését.
= PN 1936. február 25.
Az értekezleten megjelentek összlétszáma 250 volt. ^olna 
és Somogy megye küldöttei is megjelentek.

Munkásdalos. = N 1936. március 1.
Makó munkásdalosai is készülnek a pécsi dalosünnepélyre.

A DGT elutasította a keresztényszocialista bányászok béremelési 
kérését. = PN 1936. március 4.

Kérték a 8 fo-os, ill. 3 % - o s  bércsökkentés megszüntetését és 
a családi pótlék felemelését.

A keresztényszocialisták és a pécsi bányamunkások. = N 1936. 
március 4.
A keresztényszocialisták emlékirata, a szervezett munkások ré
gi közléseit tartalmazza. A szervezett munkások nem csatlakoz
nak a mozgalomhoz.

A pécsi bányavidék mozgolódása. = PN 1936. március 5. 2. p.
A levonás megszüntetése 8 % és a családi pótlék emeléséért.

A pécsi munkások 55 %-a munkanélküli. = PN 1936. március 8.

Vági István: mentsétek meg az antifasiszta harcosokat a magyar 
fasizmus karmaiból. = Szabad Szó /Páris/ 1936. április 4,

Munkásdalos. = N 1936. április 12.
Megalakultak a pécsi országos munkásdalos ünnepély szervező- 
bizottságai.

A szigetvári mandátumot a nepista vihar-grófnak juttatták. = N 1936. 
április 21.

Munkásdalos. = N 1936. május 3.
Nagyszabásúnak Ígérkezik a pécsi dalosünnepély.

Munkásdalos, = N 1936. május ÍO.
Ua. 1936. május 12.
Előkészület a pécsi dalosünnepélyre.
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Szakszervezeti hónap. = 1936. május 13.
Munka a vidéki városokban.

Munkásdalos. = N 1936. május 2 4.
Pécs felkészült a pünkösdi munkásdalos ünnepre.

I I
Jubilálnak a pécsi Természetbarátok. = N 1936. május 31.

Zászlóink alatt, lampionos menetben vonultak be a munkásdalosok 
Pécsre. = N 1936. május 31.

A munkáskultura és a szolidaritás pécsi ünnepe. = N 1936. június 3.

Munkásdalós. = N 1936» június 7.
A pécsi dalosünnepély után.

A komlói ipartelep szociális helyzete. = PN 1936. július 1.
Napi ÍO órai munka mellett a férfi munkás napi bére 3,80 - 4,20 
pengő általában.

Olcsóbb közszolgáltatásokat kapnak Pécsett a sokgyerekes csalá
dok. = N 1936. július 2 4»

A kőművesek Mohácson sztrájkba léptek. = PN 1936» augusztus 12,
A sztrájkolok száma 80.

Sztrájkba léptek a konfekciós üzletek részére dolgozó szabómesterek. 
= PN 1936» augusztus 25.

A szabómesterek kérése indokolt, mondja az egyik munkaady 
Az egyezkedés megindult.

Sztrájkba léptek a pécsi cipészsegédek. = *PN 1936. augusztus 6,
A munkabérek 40—45 %-os felemelését kérik.

Szakszervezeti mozgalom, = N 1936» augusztus 28,
Részleges megegyezés a pécsi cipőipari sztrájkban.

Pécsi cip|$ és bőripari munkás helyzetét tárgyaló közgyűlés,
= Bőripari Munkás 1936, november 26»

Szociális feladatok egész sora vár megoldásra Pécsett. =
N 1936» november 28.

Makay István, az új polgármester programja.

Választási eredmények, = D 1936» december 17.
A polgári egységpárt 6753, a szoc.dem. párt 5216 szavazatot 
kapott, 1348 szavazat érvénytelen. A szoc. dem. párt 1 képviselői 
mandátumát Esztergályos János nyerte el.

Szakszervezeti mozgalom, = N 1936. december 24.
A pécsi vas- és fémmunkások jubileumi közgyűlése.
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193 7

Vincze Erigyes: Szakoktatásunk múltja és jelene, A mezőgazdasági , 
ipari és kereskedelmi szakoktatás fejlődése 1750-től napjain
kig. Bp. 1937, Szepes és Urbányi ny, 142 p.

Kun Lajos: Egy baranyai falu földműves és bányásznépének szo
ciális hygiénéje. Bev. Penyvessy Béla. Pécs, 1937. Dunántúl 
ny. 128 p. / A pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem köz
egészségtani intézetének közleményei./

A Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara területére megállapított legki
sebb munkabérek. Pécs, 1937. Kultúra ny. 1-3, fűz. / A Pécsi 
Kér. és Iparkam. Köziem. 2-4. sz./

Az iács és kőműves iparban fizetendő legkisebb munkabérek.
Pécs, 1937. Kultúra ny, 3 p.
/Klny. a Pécsi Keresk. és Iparkam. Köziem. 6. s z./

Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjának XXXI. évi 
jelentése az 1937. évi párt gyűléshez. Bp. 1937. Világosság ny.
?2 8/ P. . . . . . . .
A szoc. dem. pártszervezet 1935. évi pécsi tevékenységéről.

Miskolczy Ágoston: A foglalásos sztrájk. = Magyar Szemle 1937. 
köt. 56. p.
M.A. államügyész az 1937-i Pécs vidéki foglalásos éhség- 
sztrájkról.

A pécsvidéki bányászok. = Szakszerv. Ért. 1937. 34. évf. 3. sz. 
/január/ 2. p.
Kézírások a pécsvidéki szénbányáknál.

A pécsi iparosok. = N 1937. január 5,
Pécsi kisiparosok tiltakozása a gazdasági javulás címén fel
emelt adók ellen.

Kommunista szervezkedésit lepleztek le Szigetváron. = PN 1937. 
január 19.
Hajós Imre, Pacona Péter és Vass János szervezkedése 
Szigetváron.

Bérmozgalom és néma csönd. = N 1937. január 20.
A pécsi orgonagyári munkások béremelést kérnek.

A mozgalom naptára. = N 1937. február 2.
A Munkásotthonban este l/2 ß órakor Csapó Sámuel:
"Az északi államok gazdasági és szövetkezeti mozgalma" 
címen tart előadást.
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Pécsi történetek. = N 1937. február 9.
Tiltott gyűlés miatt perbefogták a szociáldemokrata párt helyiségé
nek látogatóit, a társadalmi és állami rend fölforgatása cimén el
járást indítottak a látogatók és a vezetők ellen.

Lineáris béremelést kértek a pécsvidéki bányászok. = PN 1937. feb
ruár 11.

Bérmozgalmuk támogatását kérték a főispántól a pécsvidéki bányá
szok. = PN 1937. február 12.

A pécsi bányászok várják bérkövetelésükre a választ. = N 1937. 
február 14.
A DOT pécsvidéki bányáiban a munkásság megbízásából a tit
kárság tárgyalásokat folytatott az igazgatósággal a bérek feleme
léséért, majd emlékiratot nyújtott át. A tárgyalások nem vezettek 
eredményre, ezért a munkások a főispánhoz fordultak.

Elutasította a bányaigazgatóság a munkásság béremelési kérelmét.
= PN 1937. február 18. 2-3. p.

A nehéz gazdasági helyzetre való hivatkozással.

Kizárták a pécsi bányák 42 00 munkását. = N 1937. február 18. A 
munkások béremelési követeléseire áramszünettel válaszolt a 
DOT A kizárás a családtagokkal együtt 12 5 00 embert érint.
A vezetőség Somogybányatelepen összvezetőségi ülésen tárgyalja 
meg a helyzetet, és szabja meg a további feladatokat.

Végétért a vas és fémmunkások bérmozgalma /Pécsett/, = PN 193/7. 
február 19. 5. p.
Felemelték a munkások órabérét.

Pénteken megkezdik a munkát a pécsvidéki bányászok. = PN 1937. 
február 19. 2. p.

Pénteken megindul a munka a pécsi bányákban. = Dunántúl 1937. 
február 19.

A bányamunkásság az összes aknákban megkezdte a rendes mun
kát. = PN 1937. február 2 0.

Húsz százalékos béremelést és 48 órás munkahét bevezetését ké
rik a festőipari munkások. = PN 1937. február 21. 2, p.

Megszűnt a vasasi Thommen-akna munkásainak éhségsztrájkja.
= PN 1937. február 21. 2-3. p.
A sztrájkoló munkások valamennyien feljöttek a bányából.
Vasason helyreállt a rend.

Éhségsztrájkot kezdtek a vasasi bányászok. = N 1937. február 23. 
Eöld alatti sztrájk tört ki a vasasi Thommen aknában. = PN 
1937. február 2 4. 1. p.
450 bányász a föld mélyében várja bérkövetelésének teljesíté
sét. Általános üzemszünetet rendelt el az igazgatóság.
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Eöldalatti sztrájk tört ki a pécsi bányavidéken. = Pesti Napló 1937. 
február 2 4.

Thommen-aknában 2 75 bányász sztrájkol, s leállította a szi
vattyúkat.

Tudósítás a Pécs vidéki bányász sztrájkról. = N 1937. február 24.

Dunántúli butaság, = N 1937. február 2 4.
Válasz a Dunántúl 1937. február 21-én megjelent számának alábbi 
mondatára: "itt az ideje annak, hogy a Népszava megírja a tiszta 
igazságot, hiszen neki vitathatatlanul kitűnő összeköttetései van
nak Bokányi és a többi emigráns elvtárs révén a csóka hatalmas
ságaival."

Csendőr sortüz a Szent István akna előtt. = PN 1937. február 25,
1-3. p.
Két halott, több sebesült. Négyszáz főnyi tömeg akarta megostro
molni a Szent István aknát. A csendőrök fegyverrel támadtak, 
egy halott, Öt sebesült.

Csendőrsortüz a pécsi bányavidéken. = N 1937. február 25.
Tudósítás a pécsvidékí bányamunkásság éhségsztrájkjának tra
gikus fordulatáról.

Csendőrsortüz Mecsekszabolcson. Két halott, három súlyos sebe
sült, = Pesti Napló 1937. február 25. 1-2. p.
Egymás után lesznek rosszul az éhségsztrájkolók a bányában.

Éhségsztrájk a pécsi bányában, = Mország 1937. február 25.
Pécs. = N 1937. február 25.
A vezércikk a csendőrsortüz eseményeit összegezi.

Bányászok a föld alatt, = N 1937. február 26.
A vezércikk felelősségre vonja a DGT-t a Thommen-aknában 
történtek ért.

Jönnek fel a bányamélyből az éhségsztrájkolók. = Pesti Napló 
1937. február 26,

Kétszer kis érették meg a tárgyalást a földalatti sztrájk vezetői. =
PN 1937. február 26. 2-3. p.
Enyhült a feszültség a Thommen-aknán, 17 bányász jött fel 
az esti órákban. A sortüz áldozatainak száma 3-ra emelkedett.

A pécsi sztrájkot úgy lehet békésen és simán elintézni, ha vissza
adják a bányászoknak a nyolc százalékot, amit elvettek tőlük.
= Mország 1937 február 26.

Központilag szervezett bujtogatás eredményei ?̂z egyetemi városok
ban történt rendbontások. = N 1937. február 26. A pécsi rek
tor garanciái. Zsidóellenes tüntetés a bölcsészeti és jogi ka

ron. Zavargások a városban. A zsidó kereskedők kirajkatainak 
beverése.
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Még tart a péPsvidéki bányászok éhségsztrájkja. = N 1937. febru
ár 26.
Jelentés az éhségsztrájk folytatására. 1. Beszámoló a sztrájk hátte
réről. Az ipar ügyi miniszter és Peyer Károly nyilatkozata az ipar
ügyi miniszterrel folytatott tárgyalásról.

Eltemették a mecsekszabolcsi csendőrsortüz áldozatait. = N 1937. feb
ruár 27.

Gyilkol a darutollas fasizmus. Sortüz Pécsett. 1 halott 4 sebesült. = 
Szabad Szó. Libre Parole /Páris/ 1937. február 27. 2. évf. 9. sz.
1. p.
A pécsi bányászsztrájk.

A vasasi Thomen akna bányászainak éhségsztrájkja véget ért. = PN 
1937. február 27.

Véget ért a pécsi bányászok éhségsztrájkja = Pesti Napló 1937. 
február 2 7. 9. p.
Minden sztrájkoló feljött a Thomen aknából. Temetik a csendőrsor
tüz áldozatait.

Bányamunkások sorsa. = N 1937. február 28.
Összegezi az eseményeket. A jobboldali politika hibás a történte
kért.

Pöld alatt és fĉ d felett, = Pesti Napló 1937. február 28.
Vezércikk a pécsi bányász sztrájkról.

Kiért lőttek Pécsett? Osztrák, olasz és magyar részvényesek kezé
ben vannak a pécsi szénbányák. = Magyar Nap 1937. február 28. 
/Kosice, Kassa/.

Nyolcszázalékos béremelést kapnak a pécsvidéki bányászok. = PN 
1937, február 28. 2-3. p.
A követelt 8 %-os béremelést úgy oldotta meg a DGT igazgatási 
osztálya, hogy 11 agitátort és 135 munkást elbocsátott.

A pécsi bányászok megkapták a kért nyolcszázalékos béremelést. = 
Pesti Napló 1937. február 28. 15. p.
Hétfőn az összes telepeken megindulja munka. 146 bányászt elbo
csát a DGT.

Általános sztrájk a pécsi bányavidéken. = N 1937. március 2,
A DGT politikai bosszúra akarja felhasználni a munkáselbocsátáso
kat.

Becsület és kenyér. = N 1937. március 2.
Pécsett befejeződött a föld alatti éhségsztrájk. Semmiféle béremelés 
nem történt.

Négyezer munkás sztrájkol a pécskörnyéki bányavidéken. = PN 1937. 
március 2, 1-3. p.
A munkások szolidárisak elbocsátott társaikkal. A keresztényszoci
alista munkásság és a Nemzeti Munkásközpont bányász szerveze-
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te is csatlakozott a sztrájkhoz.

A sztrájk tovább tart, - A sztrájkolok és a sztrájkvezetőség kijelenti, 
addig nem lesz normális, békés munka, amig az elbocsátottakat 
a Társaság vissza nem veszi, = Mország 1937. március 2,

Újabb bányászsztrájk Pécsett a munkáselbocsátások miatt.
= Pesti Napló 1937, március 2,
A bányavidék 4oo munkása .lépett sztrájkba.

Ami nem lehetséges. = N 1937. március 4,
Vezércikk a pécsvidéki sztrájkkal kapcsolatban. Nem lehetséges, 
hogy a kormány tétlenül szemlélje, hogy egy vadidegen bányavál

lalat miképpen töri meg a magyar munkások ezreit.

A bányamunkások sorsa a föld alatt és föld fele#. Peyer Károly,
Kéthly Anna, Brogli József felszólalása a DGTPécs vidéki bánya
telep munkásainak ügyében, 1937. március 3~án. Bp, 1937, Világos
ság ny, 16 p. /Szociáldemokrata füzetek 15. sz./ A Pécs vidéki 
bányamunkás sztrájk ügyében elhangzott parlamenti felszólalások 
és interpellációk a szociáldemokrata párt részéről.

Egyre több bányász veszi fel a munkát Pécsett. = Pesti Napló 1937. 
március 3. 11, p,
3950 munkás közül 1073 dolgozott.

Március 2-án du. 2 órakor már nagyobb számban jelentkeztek munká
ra. A föld alatt és felett összesen 1073 ember dolgozott, = PN 
1937, március 3.

A Nemzeti Munkaközpont visszalépett a további bányász sztrájktól,
= PN 1937. március 3. 1. p.
A munkára jelentkezők száma emelkedett.

A pécsvidéki bányamunkásság a DGT minden terrorja ellenére kitart 
önvédelmi harcában. = N 1937. március 3.

Újabb izgalom a pécsi bányavidéken. = Magyar Nap /Kosice - Kassa/ 
1937. március 3.

"Álláspontom az volt, hogy elbocsájtásoknál szociális szempontok ér
vényesüljenek" - mondotta az iparügyi miniszter. = PN 1937. már
cius 4. 1-4. p.
Interpellációk a pécsi bányászsztrájk ügyében.

A pécsi bányavidék munkásságának önvédelmi harca. = N 1937. már
cius 4.
A DGThosszuhadjáratával terrorjával szemben.

Interpellációk sorozata a képviselőházban a baranyai közigazgatás
ról, a telefontilalomról, az engedélyezett lapokba csempészett röp- 
iratokról és egyebekről. = N 193 7. március 4.
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A pécsi szénmedence bányászainak gazdasági harcáról. = Rundschau 
/Báuel/ 1937. március 4. VI. évf. lO.sz. 410. p. Német nyelven.

A pécsvidéki bányászok drámai küzdelmének megrázó adatai a képvi
selőház előtt, = N 1937. március 4.
Szerdán is emelkedett a dolgozó bányászok száma Pécsett. =
Pesti Napló 19 37, március 4,
Sztrájkolok inzultáJták a dolgozókat.

Bolynak a tárgyalások a pécsi bányászok ügyében. = Pesti Napló 
19 3 7. március 5. 8. p.

Győzelemmel ért véget a pécsi Sophiana gépgyár munkásainak bér
harca, = N 1937. március 5.
10,8 %-os béremelést sikerült kicsikarniuk a gépgyár dolgozóinak.

Látogatás a DGT birodalmában. A pécsi bányászok szemben a halál
lal, = Magyar Nap /Kosice--Kassa/ 1937. március 5.

Március 4-én már 1662-re emelkedett a dolgozó bányászok száma.
De meg kell győzni a DGT-t, hogy az elbocsátottakat visszavegye. 
= PN 1937, március 5,

Bujtogató röpiratokat osztogattak a pécsi bányatelepeken. =
Pesti Napló 1937. március 6. 7. p.
A röpiratszerző Kraszkó Lajos pécsi orvostanhallgató.

A kormány vessen véget az osztrák társaság munkásellenes politiká
jának! = N 1937. március 6.
Peyer Károly beszámolója a pécrsi eseményekről a szakszervezeti 
bizottság ülésén,

A Thommen aknai sztrájk után. A bécsi urak másfélszáz bányászt
akarnak elbocsátani, = Szabad Szó /Páris/ 1937. március 6. 5. p.

Kétezerkétszázhetven munkás dolgozott szombaton a pécsvidéki bá
nyákban, = PN 1937. március 7, 1-3. p.
Egyszerű véletlenné zsugorodott a pécsbányatelepi fegyverhaszná
lat. Kraszkó János orvostanhallgató volt az izgató röpcédulák 
szerzője.

A pécsi sztrájkhelyzet. = Pesti Napló 1937. március 7. ÍO. p.
Kraszkó Lajos orvostanhallgató vallomása.

Rendületlenül tart a pécsi sztrájk. A diákság röpirata a bányászok 
érdekében. Miért takarékoskodik a DGT = Magyar Nap /Kosice - 
Kassa/ 1937. március 7.

I
Áll a sztrájk Pécsett, = Pesti Napló 1937. március 9. 4. p.

A csendőrség letartóztatta a vasasi éhségsztrájk négy vezérét.

Barabás Gyula: Példa. = N 1937. március 9.
A sokgyermekes bányászcsaládok helyzete.
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A második szigetvári petíció. = N 1937. március 9.
A viharsarkos gróf Pestetich Domonkos zsidózásai.

A pécsvidéki bányamunkások elszántan állják a harcot. = N 1937. 
március 9.
A sztrájkolok ellátása rendben folyik.

Az ügyészség szabadlábra helyezte Kraszkó János orvostanhallga
tót. = PN 1937. március 9. 5. p.
Négy bányászt vettek őrizetbe a vasasi éhségsztrájk ügyében 
/Márk Viktor, Steckl G-yörgy, Sauerwein József, Bózsa IX. Jó
zsef./

Az alispán Baranyában a pécsi sztrájkról beszélt. = N 1937. már
cius ÍO.
Az alispán szerint a szociáldemokrácia a sztrájkot hatalmi ok
ból kezdte és tartja fenn.

A bányászbérek minimálását kívánja Baranya megye közigazgatási 
bizottsága. = Pesti Napló 1937. március ÍO. 11. p.
Bischer alispán éleshangú bírálata a DGTbérpolitikájáról.

Nincs változás a pécsvidéki bányamunkásság önvédelmi harcában. = 
N 1937. március ÍO.
A bányászok ügye Baranya megye közigazgatási bizottságának 
ülésén.

A pécsvidéki bányászsztrájk a vármegye közigazgatási bizottsága 
előtt. = PN 1937, március ÍO. 1-2. p.

^écsvidéki mozaik. = N 1937. március ÍO.
Riport a sztrájk utáni Pécsről.

A bányamunkások sorsa. = N 1937. március 11.
A pécsvidéki bányászok helyzetéről a k épviselőházi ülésen.

Csökkent a dolgozó bányászok száma Pécsett. = Pesti Napló 
1937. március 11. 13. p.

Kétezeregyszáztizenjiét bányász dolgozott a bányatelepeken.
= PN 1937. március 11. 2-3. p.
Zavartalanul folyik a sztrájkolok élelmiszerellátása.

"Le kell számolni azzal a szellemmel, amely nem először vezet arra, 
hogy a pécsvidéki bányák földjét vér festettepirosra. = N 1937. 
március 11.
Interpellációk a bányászok érdekében.

A pécsvidéki munkásság állja a harcot. = N 1937. március 11.
A Népszava tudósítójának telefonjelentése a bányászok ellátásá
ról.

Ismét emelkedett a dolgozók száma a pécsvidéki bányákban.
= PN 1937. március 12. 1-2. p,
Befejeződött az ügyészségi vizsgálat a mecsekszabolcsi csen
dőri sortüz ügyében, = Nem sikerült kinyomozni a tüntetés
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szervezőit.

Nincs változás a pécsvidék i bányamunkásság önvédelmi harcában. 
= N 1937. március 12,

Felháborító brutalitások a pécsi bányavidéken. = N 1937, március 
13.
A DG-T fizikai és lelki terrorral akarja megtörni a munkásság 
ellenállását.

Az igazi éhségsztrájk. = Szabad Szó /Páris/ 1937. március 13.
5. p.

A Szabad Szó /Páris/ akciója a pécsi bányászokért. = Szabad 
Szó /Páris/ 1937. március 13,

A csoportok gyors gyűjtéseket szerveznek és helyi gyUjtó'iveket.

Változatlan helyzet a pécsvidéki bányamunkások önvédelmi harcá
ban. = N 193 7. március 14.
A DCrT terrorral és megfélemlítés sei dolgozik.

A pécsvidéki bányamunkásság sztrájkja véget ért. = N 19 37. március 
17.

Végétért a pécsvidéki bányászsztrájk. A DGT nem alkalmas re tor
ziót a sztrájkolókkal szemben. = PN 1937. március 17. 3. p.

Nyugalom a pécsi bányavidéken. = N 1937. március 18,
A munkások dolgoznak.

Nem alszik ki a munkásszolidaritás. = N 1937. március 19.
Eszak-Pranciaországban dolgozó magyar bányamunkások szoli
daritása a pécsi bányászokkal.

Tíz százalékos béremelést kaptak a téglagyári munkások. = PN 
1937. március 20.
Béremelési követelésük a drágulásra hivatkozva 30 % volt.

Berlintől - Mecsekszabolcsig. Tart a sztrájk a DGT bányáiban. 
= Szabad Szó /Páris/ 1937. március 20. 5. p.

A pécsvidéki bányamunkásokért. = Szabad Szó. "La libre parole". 
/Páris/ 1937. 2. évf. március 20.
Gyorssegély akció "A Békét és Szabadságot védő Bizottságok 
Központi Bürója".

Véget ért a pécsi sztrájk március 16-án. = Szabad Szó /Páris/ 1937. 
március 27. 5. p.

Peyer Károly: A pécsvidéki bányászharc tanulságai. = N 1937. már
cius 28.
A sztrájk összefoglalása és értékelése.
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A DGT mereven kitart amellett, hogy nem veszi vissza a 146 bá
nyászt, akik pedig már 10-30 éve állnak a bánya szolgálatá
ban. = PN 1937. március 31. 3. p.

A pécsvidéki sztrájk tanulságai. = Szabad Szó /Páris/ 1937. április 
3. 5. p.
A tanulság: "Magyarországon tömegpártok kellenek, és szakszer
vezeti jogra, komoly munkás és parasztprogramra van szük
ség."

195 pécsvidéki bányász pőre. = N 1937. április 11.
A vád: részt vettek az éhségsztrájkban.

195 vasasi bányamunkás a bíróság előtt. = A Bányász 1937, ápri
lis 11,

195 vasasi bányász a vádlottak padján. = N 1937. április 22.
A vád: Magánosok elleni erőszak és személyes szabadság meg

sértése.

Vádirat. = N 1937. április 22.
Vezércikk. A pécsi bányászok perének ismertetése.

Vallomások a pécsvidéki bányapokolról. = N 1937. április 23.
A DGT vesszőfutása a vasasi pörben, a főszolgabíró tanúvallo
mása,

A bányásznyomoruság méhesé,gei tárulnak fel a vasasi tárgyalá
son. = N 1937. április 24,

Pécs. = N 1937. április 24.
Vezércikk. Az iparügyi miniszter legyen igazságosabb és pár
tatlanabb.

Izgalmas jelentés a vasasi tárgyaláson, = N 1937. április 2 5.
A rossz bánásmódról és a rossz kereseti viszonyokról.

Panasz és keserűség a vasasi bányászok vallomása. = N 1937. 
április 28.
A DGT rendszert csinált a büntetésekből.

Bírói szemle a vasasi Thommen-aknában. = N 1937. április 29. 
Befejezték a vádlottak kihallgatását, és bizottság szállt le 
a Thommen-aknába.

A tanuk és a sértettek is a DGT ellen vallanak a vasasi per
ben. = N 1937. április 30.
Cáfolják a csendőrségi jegyzőkönyv állítását.

A bányakapitányság kellő értékére szállította le a károkról 
terjesztett híreket. = N 1937. május 1.
Stubnya bányafelügyelő tanúvallomása.
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Befejeződött a vasasi bányászper. = PN 1937. május 1.

A vád és a védelem napja a vasasi pörben. = N 1937. május 4. 
Vallomások Stubnya szerepéről. Dr. Bállá Ignác vádbeszéde 
a DGT ellen.

Hetvenegy vádlottat ítéltek el a vasasi bányászpörben. = PN 1937. 
május 5.
A DGT nem hajlandó béremelésre, mert felvevő piac hiányában 
van.

195 vasasi bányászvádlott közül hetvenet elitéltek. = N 1937. má
jus 5.
Az indokolás kiemeli, hogy a bányászok bére alig nyújt meg
élhetést.

A bánya rabszolgái. = Szabad Szó /Páris/ 1937. május 8. 5. p. 
Vallanak a vasasiak.

Kit Ítéltek el? = N 1937. május 11.
A cikk felelősségre vonja Bornemissza Géza iparügyi minisz
tert.

A mecsekszabolcsi csendőrsortüz a bíróság előtt. = N 1937. má
jus 11.
Atlőttarcu bányászasszonyok és fiatalkorúak a vádlottak pad
ján.

800 főnyi bányászcsoport indult Pécsre. "Kenyeret, több kenye
ret" jelszóval. A csendőröket is megtámadták. Az összetűzés
nek a csendőrök tüzelése következtében 3 halálos áldozata van. 
= PN 1937. május 11.

"Könyörögve kértük a csendőröket, hogy ne lőjjenek, mert mi nem 
bántunk senkit," = N 1937. május 12.
A mecsekszabolcsi csendőrsortüz vádlottat beszélnek.

Csütörtökön hirdet Ítéletet a törvényszék a mecsekszabolcsi ysen- 
dőrsortüz ügyében, = PN 1937. május 13.

Hudacsekné. = N 1937. május 14.
A vezércikk Hudacsekné, nyolcgyermekes családanya tragédiá
ját írja le, akinek vejét elbocsátották a bányától.

Mecsekszabolcsi csendőrsortüz ügyében 58 vádlottat felmentett,
30 vádlottat elitéit a pécsi ügyészség. = PN 1937. május 14.

A mecsekszabolcsi csendőrsortüz vádlottal közül 30-at 8—30 napi 
fogházbüntetésre ítéltek. = N 1937. május 14.
Az elítéltek büntetését a bíróság felfüggesztette.

A pécsi pörök tanulságai a parlament előtt. = N 1937. május 14. 
Vessenek véget azoknak a kivételes hatalmon alapuló, erőlte
tett pöröknek, amelyekkel a munkást akarják büntetni, ha szer-
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vezkedni mert!

Elítélték őket. = Szabad Szó /Paris/ 1937. május 15. 5. p.
191 somogyvasasi bányász vádlott közül 70-et ítélt el a bíró
ság.

Jogerőre emelkedett a vasasi éhségsztrájk miatt elítélt bányászok 
büntetése. = PN 1937. május 15.

Röpirat-pör Pécsett. = N 1937. május 20.
Kraskó János kétezer db röpiratot terjesztett, amely a munkások 
és az ifjúság együttes ellenállását hirdette.

Pécsi építőiparosok bérmozgalma. = PN 1937. június 24.
Az órabér 60 fillérről 70 fillérre való emelését követelik.

Az egységes párti és szociáldemokrata lista mérkőzik a pécsi 
képviselőválasztáson. = PN 1937. június 24.

Általános kőmüvessztrájk Pécsett. = PN 1937. június 25.
Közel 400 építőipari munkás lppett sztrájkba. A munkaadók 
ideiglenesen csak 2 fillér órabérjavitást ajánlottak fel.

Az épitőmunkások sztrájkja változatlanul tart. = PN 1937. július 1.
A szennyvíztelep tiz munkása is beszüntette a harcot.

Pécsett tartották vándorgyűlésüket a mozdonyfütők és a füttőházi 
munkások. = 0?N 1937. július 6.

Pécsre érkezett az építőipari béreket megállapító bizottság elnöke.
= PN 1937. július 7.
Munkásokat felszólították, hogy kezdjék meg a munkát, csak 
azután kezdenek tárgyalni. A vas fémipari munkásság is bérmoz
galmat indított.

Megszűnt az építőipari sztrájk. = PN 1937. július 8.
Az 54 filléres órabérrel szemben 62 filléres emelést ígértek.
Az emelt béreket megkapja a munkásság 30—40 %-a.

Elesett Tarr Imre elvtárs. = Szabad Szó /Páris/ 1937. július IO. 1-
2 . p.
A spanyol szabadságharcban.

Kommunista szervezkedés vezetőjét és 5 tagját kisérték be Pécs
re. = PN 1937. július 21.
Röpiratokat terjesztettek és a munkások között megkezdték a 
sejtszervez ést.

Egy igazi forradalmár élete. Emlékezés Tarr Imrére. = Szabad 
Szó / Páris / 1937. július 31. 2. p.
1900-ban született Baranyában.

Sztrájkol a szocialista helyi építő munkásság. = PN 1937. szep
tember 17.
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Az egynapos sztrájk országos méreteket öltött.

Magyar bányászok Belgiumban. = N 1937. október 3.
A DGT bányáiból elbocsátott négyszáz munkás egy ré:sze Bel
giumban kapott munkát. Leveleikben ottani életükről számolnak 
be.

1938

Az Első Pécsi Bőrgyár JR.t. nyugdíjpénztárának alapszabályai.
Pécs, 1939. írod. és ny. rt. 35 p.

Kun Lajos: Bgy baranyai falu földműves és bányásznépénok táp
lálkozási viszonyai, = Népegészségügy 1938. XIX. évf. 593-604, p. 
/Komló ról/.

Baranyamegyei pártszervezetek értekezlete. A párt célkitűzései. =
N 1938. január 19. 9. p.

Provokálják a pécsi munkásokat, = N 1938. január 19. ÍO. p.
A pécsi bányatársaság ellenséges magatartása a munkásokkal 
és vezetőikkel, szemben.

Munkáselőadás Pécsett. "Mi a szocializmus?" = N 1938. január 29.

Munkáselőadás Pécsett: " A z  ifjúság szerepe a munkásmozgalom
ban." = N 1938. február 14. 7. p.

Munkásgyülés Mecsekszabolcson. = N 1938. február .15, 7. p.

Sztrájkba léptek a pécsi téglagyári munkások. = N 1938. június 
22. 7. p.
Béremelési követelések az igazságtalan bércsökkentés hatá
sára.

A pécsi téglagyári munkások sztrájkja eredménnyel végződött. =
N 1938. június 2 4. 8. p.
Kétnapos sztrájk után megegyezés.

Az egész ország munkássága készen áll intézményei megvédé
sére. = N 1938. november 22. 8. p.
A pécsi munkásság is tiltakozik a pártot érő támadások el
len.

1939

G-osztonyi Gyula: Uradalmi cselédlakások korszerűsítése.
Bp, 1939. Stádium. 8. p.
/Klny, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyéből./
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Gosztonyi Gyula.: Uradalmi cselédlakások korszerűsítési munkála
tai. Pécs, 1939. Dunántúl ny. 52. p.

"A szociális feladatok megoldása jelenti a nemzet életét." = N 1939. 
február 9.
A Szociális tanácsadók és a megyei Közjóléti előadók számára 
rendezett kéthetes tanfolyam megnyitása Pécsett.

Embervásár Pécs-bányatelepen. = N 1939. március 12.
Egy munkanélküli famunkás levele a szerkesztőséghez a pécs- 
banyatelepi Széchenyi-akna munkásfelvételeinek embertelenségei- 
rol.

Somogyi István: A "Credo" és a pécsi bányászsztrájk. = Korunk 
Szava 1939. március 16. 168—169. p.

Debrecenben, Győrött, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Pécsett és 
Szegeden elfogadták pártunk ajánlásait. = N 1939. május 23.
A pécsi vonatkozású cikkrészletben a három — ajánlásokat be- 
nyujtó -- párt előcsatározásairól számolnak be.

Mire jó a "néma hét" — Pécsett = N 1939. május 25.
A választási harc utolsó hetében a NÉP vezére, Imrédy megje
lent a városbann s a törvény ellenére megpróbálta befolyásol
ni a választókat.

Pécs: a kormány mostohagyereke. = N 1939. május 26.
A város közegészségügyi, közoktatásügyi helyzete, elmaradott 
építkezések, a tömegek elégedetlensége a Szoc. Dem. Párt je
löltjét esélyessé teszi a választási listán.

Követni kell a pécsi polgármester intézkedéseit. = N 1939. június 4. 
A polgármester engedélyezte élelmiszerüzletek, péküzletek va
sárnapi zárvatartását - az Élelmezési Munkások Szövetségé
nek beadványa az országos vasárnapi szünnapért.

Egy pécsi polgár. = N 1939. június 6.
Levél a szerkesztőséghez: egy pécsi lakos a fölött kesereg, 
hogy Esztergályos János nem lett képviselő.

Sztrájkolnak az Aagster-gyári munkások. = D 193 9. július 14.

310 téglagyári munkás sztrájkba lépett Pécsett. = N 1939. július 
15.
Az új bérmegállapodás késése miatt a téglagyári munkások 
sztrájkot kezdtek.

Győzött a pécsi téglagyári munkásság. = N 1939. július 19.
A bérmozgalom sikere, 8—10-.U4 %-os /kategóriánként külön
böző/ béremelés.

A pécsi téglagyári bérmozgalom eredményei. = N 1939. július 22.



- 5 0 -

Pécsi bányamunkások küldöttsége az iparügyi minisztériumban.
A nyugbérek felemelését és a korhatár leszállítását kérték.
= D 193 9. július 2 7.

<Pécs 128.000 pengőt ad az Oü?I-szanatóriumra. = N 1939. augusztus
2 .
A törvényhatósági bizottság megszavazta a Mecseken épülő 
OTI-szanatórium építési költségvetését.

A Munkásifjúsági Világkongresszus római tanácskozásain öt
pécsi munkásifjú és négy munkásleány vesz részt. = D 1939. 
augusztus 9.

Munkások tömegszerencsétlensége Pécsett. = N 1939. augusztus 
25.
A pécsi rendőrségi palota építkezésénél összeomlott az áll
vány; tömegszerencsétlenség.

Marosán György: A pécsi sütőmunkások között. = N 1939. novem
ber 3.
Riport a munkások nehéz körülményeiről, a vasárnapi munka
szünetért vívott harcukról.

Pécs dolgozó népének életszínvonala sürgős javításra szorul.
= N 1939. november 21.
Pécs város hat- és félmillió pengős költségvetésének tárgya
lásakor szociális, egészségügyi és kulturális kérdések.

Döntés az OTI pécsi tüdőbeteg szanatóriumának tervpályázata 
ügyében. = N 1939. december 23.

1940

Munkásküldöttségek jártak a városházán. A polgármester intéz
kedésére 3 helyen lesz keresetük a szükségmunkásoknak.
= D 19 40. január 3.
Jégvágás, sziklafejtés a kozári kőbányában, kő és anyag
szállítás.

Pécs sem adja vissza a szanáláskor elvont fizetést a közüzemi 
munkásoknak, = N 1940. február 11.
Pécs város törvényhatósági bizottsága rendkívüli közgyűlést 
tartott, ahol ^olnai József javasolta a közüzemi munkások 
fizetésemelését, és a havi 5 pengős családi pótlékot; javas

latát a többség nem fogadta el.

"E nagy úitíörő' tanítása és példája ad biztatást és reményt e ne
héz korban, " = N 19 40. április 23.
Bebel-emlékünnep Pécsett.

Pécsi, nagykanizsai és kecskeméti sütőmunkások között. = N 
1940. május 26.
A szombati napokon mind a három városban le akarják dől-
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goztatni a munkásokkal a vasárnapot is, minden ellenérték 
nélkül.

Megállapították a szénbányamunkások legkisebb munkabérét. = N 
1940, november 19.
A pécsi szénmedencében a DGT pécsvidéki szénbányászatá
nál is.

A legkisebb munkabérek megállapitása a szénbányákban. =
N 1940. november 20.
A DGT pécsvidéki bányászok legkisebb föld alatti munka
bére: szakmánybán dolgozó vájár ÍOO, segédvájár 90, csa
pat csillés 70, ill. 80 pengő. A napibér 5,90, 5,31, 4,13,
4,72 pengő.

A legkisebb munkabérek megállapitása :a szénbányákban. = N 1940. 
november 24.
A november 20-i cikk korrigálása.

1941

A szociális vármegye. Bp. 1941. Dunántúl ny. 12 0 p.
/M. Közg. tud. Int. 33./

Rendeletek a bányamunkások legkisebb munkabérének megállapitá
sa tárgyában. = Bány, és Koh. Tpk. 1941. 74. évf. január 23. p.

Szakasits Árpád előadása a munkásotthonban: "A kultúra jelentősé
ge". = N 1941. január 1. 9. p.
/Munkásotthon Irányi u. 13./

Bányaműnk ásbérek megállapitása a pécsi szénmedencében. =
PN 194.1. január 12.

Buchinger Manó: A szabad szakszervezeti mozgalom története és 
feladata. = N 1941. január 15. 14. p.
Előadás a Zrínyi u. 13, sz. alatti munkásotthonban.

Tervek a bányamunkásság helyzetének javítására. = PN 1941. ja
nuár 2 O.

Tolnai József: Előadást tart február 6-án: A b.alesetet szenvedett 
rokkant és öreg munkások helyzetének megjavításáról. = N 
19 41. január 29. 7. p.
Előadás a Zrínyi Munkásotthonban.

Hatvanezer bánya- és kohómunkás kérdi: Mi lesz a bányanyug- 
bérbiztositás reformjával? = Uj Rend 1941. február 1. 7. p.

Szakszervezeti bizottság ülése a Munkásotthonban. OTI tagok fi
gyelmébe. Táppénz és öregségi biztosításról. = PN 1941. feb
ruár 2.
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Buchinger Manó: A szakszervezetek történelmi hivatása és felada
ta, = N 1941. február 8. 13. p.
Munkáselőadás a Zrínyi utcai munkásotthonban.

Tudományos előadás a munkásotthonban. Cime: "ók szakszerveze
tek történelmi hivatása és feladata. = PN 1941, február 19. 7. p.

Cipésziparosok küldöttsége a polgármesternél, hogy segitsen válsá
gos helyzetükön, = PN 19 41, március 4. 5. p.

Március 15-iki emlékünnepély a munkásotthonban. = PN 1941. már
cius 13. 7, p„

A munkásegyesületek bérmozgalmat kezdeményeztek. = PN 1941, 
március 15,
Pelterjesztés az íparligyi miniszterhez.

Kovrig professzor előadása a szociális népmozgalmi tanfolyam 
nyitó előadásán, = PN 1941. március 27. 4, p,

A pécsi famunkások. = N 1941, március 27. 7. p.
A pécsi famunkások évi tisztújító közgyűlése.

Évi hatmillió pengő a bányamunkásságnak. = PN 1941. május 21.
6. p,
Munkarend, Nyugdíjreform.

Halaszthatatlan a nagyobbarányu építkezés megindítása Pécsett.
= N 1941. május 2 7. 4, p.
Nikolics Mihály főispán jelentése a munkásbk helyzetéről.

Dr. Doktor Sándor a pécsi ügyészségen. = PN 1941. június 21.

Vizsgálat kiegészítést rendelt el a törvényszék dr. Doktor Sándor 
ügyében, = PN 1941, augusztus 7, 3. p.

Csak október 1-én lép életbe a bányanyugbérrendelet. = PN 1941. 
szeptember 18. 6, p,
Ua, 1941. október 1. 5, p.

A rakodó munkások legkisebb bére a pécsi Iparkamara területén.
= PN 1941. szept, 2 4.

ítéletek politikai bűn cselekményekben. = PN 1941. december 14.

19 42

Mihályffy Antal: A bányanyugbérbiztositás újjászervezése. = Mun
kaügyi Szle, 19 42. 16. évf. 181-188. p.

Február 14-én tárgyalják G-ombárovits és 25 társa kommunista
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bünperét. Ügyüket a Garay-tanács tárgyalja Pécsett. = PN 
1942. január 1. 4. p.

Január 14-én tárgyalja a kir. törvényszék Dr. Doktor Sándor bűn
ügyét. = PN 1942. január 3, 3. p.
Vádak: felexégsértés, nemzetellenes politikai tevékenység.

A bányászok liszt és kenyéradagja változatlan marad. = PN 1942. 
január 9. 4. p.

Intézményesen akarják megszervezni a munkásság egészségügyét.
= PN 1942. január 9.

Elfogták Earkas /Kohn/ Erigyes barcsi kommunista - iágitátort, aki a 
Délvidéki Munka közgazdasági hetilap ügynöke volt. = PN 1942. 
január 11.

Ma tárgyalta a törvényszék dr. Doktor Sándor bűnügyét. = PN 1942. 
január 15. 3, p.

Bolynak a tanúkihallgatások dr. Doktor Sándor bűnügyében. =
PN 19 42. január 16.

Tízévi fegyházra Ítélték dr. Doktor Sándort. = PN 1942. január 17.

Józsa Géza: Az Ipari és Bányászati Családpénztárak működéséről.
= Pesti Tőzsde 1942. 23. évf. 18. sz. január 18. 2. p.

Külön osztályt alakítanak a külföldön dolgozó magyar munkások 
ügyeinek intézésére. = PN 1942. január 21.

A baranyavári tűzharc 3 vádlottja a törvényszék előtt. = PN 1942. 
január 22.

30.000 dolgozó képviseletében ül össze a dohányjövedék mun
kásainak országos kongresszusa Budapesten. = PN 1942. janu
ár 30.

Pécsi küldöttek.

Elnapolták Gombárovits István és 24 társának ügyét, akik 1941. 
július 5-ére virradó éjjel Kiskőszegen röpcédulákat szórtak.
= PN 1942. február ÍO. 6. p.

Őrizetbe vett röpiratterjesztők. A röpiratok szerkesztője Omelka 
Ferenc. = PN 1942. február 15. 2. p.

A pécsi Munkásegyesületek vasárnap délelőtt kulturelőadást rendez
nek a Nőegyletben. Bevezető beszédet mond: Tolnai Lajos.
- Peyer Károly tudományos előadást tart. = PN 1942. május 14.
4. p.

A pécsi ítélőtábla ÍO évi fegyházbüntetésre Ítélte dr. Doktor Sán
dort. = PN 1942. május 19. 6. p.
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A muraközi kommunista üzemek 91 vádlottja a pécsi törvényszék
előtt. A párt szervezője Hajdorovics István 28 éves gyári munkás. 
= PN 19 42. május 19. 2. p,

Tagadnak a monstre kommunista per vádlottjai. = PN 1942. május 
19. 3. p.

A muraközi 91 vádlott kihallgatása tovább folyik.
Ua. PN 19 42. május 21, május 2 2, május 2 3.

Szerdán délelőtt Ítéletet hirdetnek a muraközi kommunista vádlot
tak bűnügyében. = PN 1942. május 24.

ítélet a pécsi kir. törvényszék ötös tanácsa a muraközi kommunis
ták bünperében. = PN 1942. május 28. 2. p.

19 43,

Pécsi vasmunkások 30 százalékos béremelést kérnek. = PN 1943. 
március 2 8. 7. p.

Nagy siker jegyében zajlott .le a Munkásakadémia színházi előa
dása, = PN 19 43. június 16. 4, p.

Tiltakoznak a pécsi iparosok a CIKTA cipőgyár pécsi leteie^|ilé~ 
se ellen. = PN 19 43. július 18. 3. p.

19 44

Szakasits Árpád előadása. = PN 1944. március 5, 8. p.
A Munkásotthonban.

A bőripari csoport értekezlete, Pécsett. = PN 1944. március 31.

A csendőrség nyomozóosztály parancsnokának jelentése a belügy
miniszternek a Pécs környéki bányászok május 1-i munkamegtaga
dásáról. = Pécs 19 44. május. Sokszorosított jelentés. Pl Archívum 
Baloldali összesítő.
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