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Također:
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Cijenjene dame i gospodo,

Postoje trenutci kad je nužno nadići osobna nesuglasja, kakvo je i
ono koje postoji između predsjednika Županijskog suda u
Zagrebu i mene. Radi viših ciljeva. Nacionalnih.

Ne želeći previše ulaziti u potankosti zadovoljstvo mi je priopćiti
Vam da radim na nizu "Leksikona suradnika hrvatskih novina i
časopisa" vezanih uz razdoblje od 26. kolovoza 1939. do 8.
svibnja 1945. godine. Dovršio sam već prve tri knjige "Leksikona
suradnika Plave revije" (odmah iza Nove godine će u tisak), a
upravo sam se prihvatio posla na "Leksikonu suradnika
Almanaha hrvatskih sveučilištaraca" iz 1938. godine.
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U prvoj knjizi, uz moje opservacije i polemike, prikazat ću život
i djelo nekoliko hrvatskih kulturnih i društvenih djelatnika iz toga
doba, a po kriteriju: prilog objavljen u Almanahu + odabrani neki
drugi rad istoga autora + ilustracija iz njegove životne sudbine
kroz karakterističan događaj: Tiasa Mortigjije, Jakše
Ercegovića, Milivoja Karamarka i Jerka Skračića.

Objektivno. Kako je doista bilo i kako se je zbilja dogodilo.

Danas se Vama obraćam, kao izuzetno upućenima u zbivanja oko
Tiasa Mortigjije.

Čitam o tome na hr.wikipedia.org sljedeće:

"Obnovu sudskog postupka iz 1947. i poništenje ondašnje
presude K-417/47, zatražio je njegov sin Mato Mortigjija (u
trenutku strijeljanja oca imao je 4 godine) preko svog
dubrovačkog odvjetnika Antuna Mihočevića krajem 1990-ih.
Nakon dugotrajnog sudskog procesa je Županijski sud u
Zagrebu, u sastavu; sutkinja Erna Dražančić (predsjednica) i
suci Ivan Turudić i Vladimir Pavleković (članovi), 18.
veljače 2003. poništilo pravomoćnu presudu Okružnog suda za
grad Zagreb od 8. rujna 1947. (broj K-417/47), kojom je Tias
Mortigjija, glavni urednik Spremnosti, najčitanijeg tjednika u
NDH, te odgovorni urednik dnevnika Hrvatski narod, bio
proglašen krivim i osuđen na kaznu smrti strijeljanjem, trajan
gubitak političkih prava, roditeljskih prava, prava na mirovinu i
pomoć socijalnog osiguranja, te na konfiskaciju imovine, a zbog
kaznenih djela iz članka 3. točke 6. i drugih Zakona o krivičnim
djelima protiv naroda i države."
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Molim Vas za sljedeće:

1. Uvid u predmetni spis Županijskog suda u Zagrebu,

2. Razgovor s raspravnim sucima u dotičnom predmetu,

3. Naputak za kontakt s članovima obitelji Tiasa Mortigjije
i njihovim odvjetnikom.

Vjerujući da ćete ovo moje pismo shvatiti isključivo radno i
operativno,

želim Vam ugodan Božić i uspješnu Novu godinu!

S poštovanjem

dr. sc. Tomislav Dragun

P.S.
U prilogu ga Vam šaljem također radno pismo koje sam danas
poslao dr. sc. Melini Lučić iz Hrvatskog državnog arhiva.


