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Uj München felé? 1
A harcterek szörnyű küz

delmeinek hírei, a nyugati ha
talmak ittváziós terveinek 
óriási propagandával beha- I 
rangozott hatalmas méretei 
mellett nem csökkenő heves- I 
séggel folyik a diplomáciai 
és sajtó küzdelem a lengyel 
kérdésben. A nagy marsall, 
Pilsudszky halála óta micsoda 
szörnyű utat tett meg ez a 
jobb sorsra érdemes nép? 
S még kétségbeejtőbb az a 
tudat, hogy a lengyel kérdés 
sötét zsákutcába került.

Látszólag Danzigért, de 
a valójában az angol érdeke
kért fegyverbe szállt ország 
sorsának hajója összetört kor
mánnyal hányódik a nagyha
talmak különböző érdekű há
borgó tengerén s a volt szö
vetséges érthető, minimális 
követelménye, hogy a háború 
sikeres befejezése után a régi 
lengyel határokat állítsák visz- 
sza, ma inár mindinkább 
kényelmetlenné válik a de
mokrata hatalmaknak.

Washingtoni körökben ma 
már nem titkolják, hogy sem 
Anglia, sem Amerika nem 
hajlandó a lengyel határok 
miatt Oroszországgal hábo
rút viselni s mindinkább erős 
nyomást gyakorolnak a len
gyel emigráns kormányra, 
hogy mondjon le a szovjet 
javára a keleti országrészek
ről s ennek fejében ellen
szolgáltatásképpen a német
birodalom területéből fog kár
pótlást kapni. A lengyelek 
állítólag saját országuk terü
leti integritásáért szálltak 
harcba a Németbirodalommal 
s ma sokkal nagyobb áldo
zatot követelnek tőlük, mint 
amit jelentett volna a lengye
leknek a danzigi korridor 
kérdésében tett német loyalis 
ajánlat.

A szovjetkormány az emi
gráns lengyel kormányt nem 
ismeri el, mert állítása szerint 
a lengyel néppel semmi kap
csolata nincs. Bizonyára az a 
szándéka, hogy Lengyelor
szágban egy neki lekötelezett 

csoportot juttasson uralomra, 
így esetleg Wanda Wasilewska 
lengyel kommunista nő ve
zetése alatt Moszkvában mű
ködő „Lengyel hazafiak Egye
sületét.** Ez a csoport aztán 
balti mintára előbb támasz
pontokat engedne át a Szov
jetnek, majd hajlandó lenne 
„népszavazást" rendezni, hogy 
kimondja a Szovjetunióhoz 
való csatlakozását. Ez esetben 
Moszkva hajlandó némi te
rületi engedményt is tenni 
a keleti határ kérdésében, de 
csak azért, hogy ezzel kifelé 
engedékenynek tűnjék fel, 
valójában pedig egész Len
gyelországot bekebelezve 
ugródeszkának használja fel 
Európa bolsevizálására.

Nyilvánvaló, hogy az emig-

Megkapták a szeretetcsomagokat 
hadbavonult katonáink.

A város képviselőtestületének 
szeretete a hadműveleti terü'etre 
hadbavonult fiai iránt ez évben 
is, mint a múlt évben kedves 
szeretetcsomagok küldésében 
nyilvánult meg. A szeretetcso
magok mellé a város közönsége 
nevében vitéz Szönyi Alajos 
polgármester kívánt hadbavonult 
honvédünknek kegyelemteljes 
karácsonyt és boldog új eszten
dőt. A hadműveleti területről 
egymásután érkeznek a kedves 
levelek, melyekben szerető szív
vel mondanak köszönetét a ked
ves meglepetésért. Néhányat e 
levelekből ideiktatunk.

Porgányi Ferenc főhadnagy 
írja : Polgármester Uram! Nem 
mondhatnám, hogy meglepett a 
Mohács várostól kapott kará 
csonyi csomag, de végtelenül 
jól esett és nagy örömet okozott. 
Nem lepett meg azért, mert hisz 
magam is mohácsi vagyok s 
tudom, hogy Mohács, nemcsak 
tanujelét adta mindig áldozat 
készségének, hanem követendő 
példát is mutatott. Büszkeség 
töltötte el a csomag átvételekor, 
mert csapattestemnél mi mohá 
cs ak voltunk azok, akik nem 
csak hozzátartozóinktól, hanem 
szülővárosunktól is láttuk a meg
emlékezésnek és gondoskodás 
nak szeretetteljes tanujelét Pol
gármester Útnak és áldozatkész 
hazafias honfitársainak köszönöm 
meg a csomagot s mindenkinek 

ráns kormány látja e ször
nyű veszélyt s nem is tehet 
mást, minthogy ragaszkodjék 
Lengyelország területi inte
gritásához, de lassan mind 
kisebb és kisebb erővel. — 
Lengyelország keleti határai
nak kérdése veszedelmes ha
sonlatosságot mutat a szudéta 
kérdéssel. A nyugati szövet
ségesek ismét arra készülnek, 
- írja egy török lap - hogy egy 
kisebb nemzetet sorsára hagy
janak egy nagyobbal szem
ben s a dolgok mai állása 
mellett alig kételkedhetünk 
abban, hogy a lengyel kérdés 
újabb Münchennel fog vég
ződni, mert az angolszászok 
semmit sem akarnak tenni, 
amivel Moszkvának kedvét 
vennék.

boldog újesztendőt kívánok. — 
Tábori postaszáma: Z 563.

Székely Sándor zászlós írja: 
Igen Tisztelt Polgármester Úr I 
Roppant nagy meglepetéssel 
vettem kézhez Mohács város 
közönsége nevében küldött ka 
rácsonyi szeretetcsomagot és az 
üdvözlő levelet De minden meg
lepetésnél nagyobb volt az a 
melegség, amely elöntötte szive
met arra a gondolatra, hogy 
íme Mohács város közönsége 
nemcsak a hozzá közelálló egye 
sekre gondol a kisded Jézus 
szeretet ünnepén, hanem min
den fiáról megemlékezik, aki 
hadműveleti területen van. Érez
tem a kedves csomag láttán, a 
drága magyar színű levelet ol 
vasva, hogy Mohács város kö
zönsége engem is számon tart, 
az én sorsom után is érdeklődik. 
Nagyon hálás vagyok Mohács 
város áldozatos szeretet meg
nyilvánulásáért s hiszem, hogy 
valamikor ezt a hálámat, legalább 
részben leróhatom. És hadd 
mondhassam meg azt is, hogy 
büszke vagyok varosomra töo 
bek közt azért is, mert itt künn 
Bajtársaim körében látom, nem 
sok magyar város kereste a 
szeretetnyilvánitásnak ezt a köz
vetlen kapcsolatai fiaival. Amikor 
Mohács város közönségének 
mégegyszer megköszönöm meg 
lepő és kedves kü örményét, nem 
mulaszthatom el Polgármester I 

Urnák külön megköszönni, amiért 
annyi bajtársam előtt lehettem 
büszke, fáradhatatlan és áldoza
tos hazafias munkásságára — 
Tábori posta száma . B 787.

Maros Ferenc őrmesterlevele: 
A legalázatosabb köszönetem 
fejezem ki azért a szép karácsony 
megemlékezésért és egyben ké
rem fogadják a messze idegen
ből ezt a pár sort, amiben kí
vánok sok jó egészséget haza
fias üdvözlettel minden mohá
csinak. Tábori postasz.: K. 366.

Qruics /ózsef szakaszvezető 
írja: Nevemre küldött karácsonyi 
csomagot jókivánó kedves so
raival Polgármester Úr megkap
tam. Nagyon boldoggá telte a 
nagy ünnepet számomra, mert 
felgyűlt bennem hazám iránt 
érzett oly sokszor felujuló szere
tet, mert látom vannak tőlünk, 
habár távol is, de velünk együtt 
ünneplő magyar testvéreink 
akikért harcolni nemcsak köte
lességünk, hanem szent meg
győződésünk is és harcolunk, 
mert bízunk abban, hogy ez a 
harc hozza meg a magyar nem
zet számára a dicsőséges feltá
madást várva várt boldog békét. 
Tábori postaszám: Z, 284

Darabos Sándor szakaszvezető 
levele: Nagyságos Polgármester 
Úr! Kedves város! Halás szív
vel tudatom, hogy részemre kül
dött kedves karácsonyi ajándé
kot megkaptam Nagy öröm volt 
számomra, hogy ez a város, 
ahol csak pár hónapot töltöttem 
ilyen szeretettel gondol rám, a 
hazámtól távol levő magyar 
katonára. Köszönöm kedves meg
emlékezésüket. Istentől áldott új 
esztendőt és szebb jövőt kívá
nok a város minden lakójának. 
Tábori postaszám: F. 715.

Lőrincz Sándor őrvezető írja: 
Mélyen tisztelt Polgármester Úr 
a leghálásabb köszönetem kül
döm és sok jó egészséget kívá
nok Mohács minden lakójának a 
szép szeretetcso magért. Tábori 
postaszáma : K. 366.

K.ulutácz Oyörgy honvéd le
vele : Nagyságos Polgármester 
Ur! Tündöklő hajnali csillag 
az égen, fényében karácsonyra 
megleptek engem, szeretetcso- 
magért hálámat küldöm Nagysá
godnak és köszönetét a város 
minden lakójának. A messze 
távolból küldöm üdvözletemet és 
Bo dog újesztendőt Mohács vá
ros népének. T postasz.: B 615.

Kulutocz /ózsef honvéd levele: 
Mélyen Tisztelt Polgármester Úr! 
Őszinte örömmel vettem a ked
ves ajándékot. Szerető szívvel 
mondok köszönetét a küldötte
kért, mind a Polgármester Urnák, 
mind pedig Mohács város kö 
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zönségének Igenlmi harcolunk, 
de tudjuk, érezzük nem hiába! 
Munkánknak meg lesz és meg 
kell, hogy legyen a gyümölcse, 
a szebb, boldogabb magyar jö 
vendő Tábori postasz.: B 497.

Heil /ános honvéd írja : Igen 
Tisztelt Polgármester Ur! Hálá
val és tisztelettel tartozom azon 
jóságáért és Mohács város kö-

Nagy érdeklődés melleit nyílt meg a
Pécsi Képzőművészek és Mübarátok Társaságának 

második mohácsi tárlata.
Egy esztendő múlt el azóta, 

hogy a Pécsi Képzőművészek és 
Mübarátok Társasága Pécs után 
Mohácson is nagyszabású mű
vészi eseményszámba menő tár
latot rendezett. Ez évben január 
9-én ismét megnyílt a mohácsi 
városháza díszterme, hogy a 
művészetnek hajlékot adjon.

A pécsi képzőművészek Martyn 
Ferenc festőművész rendezésében 
nagy és előkelő közönség jelen
létében nyitották meg ünnepi 
keretek között a tárlatot. Török 
Lajos nyug, rendőrfőkapitányh. 
közvetlenhangú megnyitóbeszé
dében fejezte ki örömét abból 
az alkalomból, hogy Mohács m. 
város meghívása révén a pécsi 
képzőművészek a mohácsi művé
szekkel karöltve a város patinás 
termében népszerűsíthetik a kép
zőművészetet Maga ez a tény 
ismét újabb összekötőkapcsot 
jelent Pécs és Mohács városok 
közötti kulturális és művészeti 
kapcsolatok elmélyítésében,amiért 
köszönetét mond a város veze
tőségének és annak közönségének

A nagy tetszéssel fogadott 
megnyitó után vitéz Szönyi Alajos 
polgármester Mohács város kö
zönsége nevében meleg szere
tettel es őszinte magyar barát
sággal köszöntötte a város 
illusztris vendégeit, majd beszé
dét így folytatta:

— Az emberi lélek vágyik a 
művészet iránt és szomjazza azt, 
mivel az, az élet sok keserű 
valóságát színes tükrözésben 
adja vissza s így segít elviselni 
a reális élet gyakran kíméletlen 
brutalitásait. Fényességet küldeni 
az emberi szív mélységeibe, ez 
a művészet feladata. És a mű
vészetnek ez az igehirdetése 
soha nem volt időszerűbb mint 
ma, amikor elvadult ösztönök 
gépmadarainak bombaterhe év
ezredek büszke alkotásait dönti 
porba és halhatatlan becsű mű 
lemekeket töröl el a föld szinérol. 
Mint a művészet a.tálában, ez a 
kiállítás is némán kiáltó tiltako
zás az emberi cselekvés otromba 
elfajulásaival szemben s útmuta
tás arra, hogy az ember alkotó 
erejének — ha az isteni törvé 
nyék rendelkezéseivel nem akar 
összeütközésbe kerülni — milyen 
irányban kell mozognia. Ezekkel 
a gondolatokkal veszem at a 
kiállítást és ajánlom a város 
közönségének jóindulatába — 
fejezte be szavait vitéz Szönyi 
Alajos polgármester.

Az üdvözlő beszédek és ünnepi 
megnyitás után Kelle Sándor 
gimnáziumi rajztanár,festőművész 
nagyszámú közönség részére 
kitűnő előadásban, közvetlen 
stílusban tárlatvezetést tartott. A i 
kiállítást Martyn Ferenc pécsi |

ségének áldozatkészségéért, | 
karácsonyi szeretetmellyel a 

csomag küldésével részesíteni szí
vesek voltak. Ezúton kérem 
fogadják őszinte és soha el nem 
múló hálás köszönetemet azon 
fáradozásáért, melyben engem és 
bajtársaimat, kik a magyar hazá
tól távol vannak részesíteni szí 
vesek voltak. T. postasz : B. 407.

festőművész rendezte, aki nehéz 
feladatát kitünően oldotta meg. 
A 'Napnyugta a keleti mesékben* 
és »Fábián Eszter*, különösen 
pedig a nagy szín és fényességbe 
hangolt >O temető utca* képei 
mutatják, hogy az európai festő- 
kultúrát képviselő mester eddigi 
értékeinek megtartásával helyi és 
magyar ízt sürit egybe akkor, 
amikor városának hangulata 
ihleti. Egri /ózsef >Vitorlás« c. 
képét fény járja át, főszín a 
sziénai vörös, mely a fénylő 
sárgák közé ágyazva kékeszöld 
ellentétekkel hangulatos érvényt 
nyer. Gábor /enö »Hajóácsok< 
nagyméretű vászna mellett • Ku
bikusok* című képe mutatja a 
munka ritmusát, erősen lendülő 
embertestek munkától lázas 
tömege ez. Egy képet látunk 
Gebauer Ernőtől, a kitűnő figu
ralista a harmadik osztályú váró
terem élményéből indul ki, az 
előtérbe helyezett súlyosabb ala
kok emelik ki a háttérbe nyú|tózó 
fülledt térbeliséget. Incze István
• Borszéki fenyők*, >Marospari*, 
»Erdélyi táj* című képein festőién 
emeli ki az erdélyi táj szépségét 
és jellegét. Különös élményből 
fakadnak Kákonyi M.Konstantina 
képei, »Szent Margit* kompo
zíciójában szerzetesnői lelkének 
minden bája arany-piros-sárga 
színek trecentos melegében ol
dódj < fel Klug György >Roman
tika*, »Gép és az ember* képei
ben a mai felfokozott épület- 
méreteket, a gép és az ember 
harcát vetíti elénk. Nikelszky 
Oéza >Gyülekezés a halvásárra*
• Idegen vendégek Kopácson* 
képei életvidám szemléletből 
fakadnak. Az erdők, parkok 
melegszívű tolmácsolója. Bencze 
Géza képe merészen festői. Dr 
Engelné Beiersdorf Erna két 
szénrajzot, Bolváry Alajos tájké
pet, Roszmanithné Czencz Rózsi 
csendéleteket, Csehi Nándor 
olajvázlatot, Csernuss Ferenc 
olajképeket és rajzokat, Gádor 
Emil meleg fénybe burkolt képe 
két állít ki, Oosztonyi Gyula dr
• A háború és béke* kifejezésé
nek lehetőségeit, Házi /ózsef 
freskótervet, Hollósy Endre víz- 
festményt hozott, Kellermann 
Emil dr vonalai, színei egysze
rűek, kifejezöek. Király /ános 
pasztellszíneit fokozza, hogy 
fekete alapra fest, Király Lajos
• Makárhegy* e érzékeny leiken 
átszűrődő élmény, Martinék 
Józsefnél a tolnai határ borús 
hangulata, erdőrészletek, napsü
téses völgyei, majd a kopasz 
fák fehér törzsei azok az élmé 
nyék, amikből képei hangolódnak, 
képeit a közönség szeretettel 
fogadja. Miklósi Gyula pasztell
színeinek tolmácsolója, Pál Ist- 

várt vizfesfményei figyelemre- | 
méltóak. Regös Ferenc >Bosnyák , 
vásári című kompozíciójával. 
Roder/udit kedves csendéleteivel, 
Somlyó Oéza két olajképével, 
Sikorszkyné Zsolnay fólia csend 
életével és bájos kis szőke leány
fejjel kelt feliünést, Mosshammer 
György pécsi olaj tájképei és 
akvarelljei festőiek.

A pécsi közönség is az el
múlt ünnepek alatt nagy meg
lepetéssel szemlélte a fiatal ma- 
hácsi festők előretörését, kiállí
tott képeik, a mohácsi közönség 
előtt is nagy hatást keltettek 
Kelle Sándor parkhangulatai, 
.Oroszok" c. képe, valamint fele
ségéről és Feri öccséről készült 
képei mély zengésű kékekben, 
majd ezüstösfényekben játszva ra
gadják meg a szemlélő figyelmét. 
Kőibe Mihály az olajtemperának 
légiesen könnyed kezelője, a 
Vizmerőlány: „Itatás", Halász 
bárka", kulturált, üde színkom- 
pozíciók. Martinszky /ános szí
nei a tompított árnyalatok sok
rétű tónusos burkolatában rej
tőznek, „Virágcsendélet", „Ab
lakban", „Magyarcsendélet" című 
képek figyelemreméltóak 
Endre „Harsányihegy", „Tájkép" 
című képeiben széles festőiség- 
gel dolgozza fel villányi nyári 
élményeit. , Dunapart" című kép 
finom alakcsoport „Öszihangu- 
lat" és „Tanulmányfej ‘ c.képeiben 
sok átélés van.

Külön világ a festészet Ben
jáminja a kisgrafika Martinszkv 
/ánosnénak a külföldön is ismert 
grafikus művésznőnek szívvel- 
lélekkel lehelt rézkarcaiban pár 
kisérő színnel teszi élénkebbé 
mondanivalóját, magyaros iz 
vegyül beléjük, de ugyanakkor 
egy tökéletesen képzett művész
nek rajztudása járja át ezeket a 
mohácsi témájú lapokat. Sárái 
Endre gyűjteménye nemcsak 
Mohácson, hanem messze kör
nyéken páratlan. Gyűjteménye 
nemcsak európai mesterek kiváló 
munkáiból áll, hanem magában 
foglalja a legjobb magyar fa
metszeteket is.

Meg kell emlékeznünk még 
a kiállítás egyetlen szobráról 
Goda Ede Sándor gipsz tanul
mányfejéről.

A kiállítás január 17 én zárul 
s a megnyitás óta nagy látoga
tottságnak örvend.

Szép sikerrel zárult a Kálót 
ifjúság Műsoros estje.

A mohácsi Kálót ifjúság 
január 9 én az Iparosok Olvasó
körének nagytermében zsúfolt 
nézőtér előtt a földműves ifjúság 
könyvtára javára Vida István 
káplán és Dunai Károly rende
zésében jól sikerült műsoros es
tet rendezett. Kő Benedek ked ■ 
vés, oktató énekes színműve a 
Klárica teljes sikert aratott, ami 
elsősorban a kitűnő rendezés s 
a szereplők lelkes játékának 
igyekezetének köszönhető A 
meg-megújuló tapsok igazolták, 
hogy a darab minden szereplője 
kivette részét a darab teljes 
sikerre vitelénél.

Gadányi Marika a kissé 
házsártos, de aztán az újszülött 
gyermekben feloldódó mostoha
szülő szerepében jól állta meg 
helyét. Címszerepben Bencsik 
Kató a rutinirozott műkedvelő 
minden ügyességével mozgott a 
színpadon s kitűnő hangjával 

sok forró sikert aratott partneré
vel a jól mozgó Haramza Ist
vánnal együtt Dunai Károly 
Mártoni gazda szerepében ismét 
csillogtatta nagyszerű képes
ségeit. Kár, hogy a nagy rende
zésben saját szerepének meg
tanulására nem sok gondot 
fordított. Báli Katica Mári- 
nénije sikerült alakítás volt, nem
különben Kis Pál Salgója és 
Báli /ános tót tisztiszolga 
figurája. Báli Péter és Haramza 
Ferenc cigány alakításai sok 
mosolyt csaltak a közönség 
ajkára. Szűcs Balázs, Pécsi 
/ózsef, Báli Márika, Bubreg 
Márika, Heréb /ózsef, Szűcs 
József, Vörös István szerepeik
ben, valamint a kisebb szere
pekben a többi szereplő is 
mind mind tudásuk javát adták 
s örömünkre szolgált az a lel
kesedés, amivel ezt a kedves 
darabot sikerre vitték.

A rendezők, valamint Merényi 
Mihály súgó minden elismerést 
megérdemelnek, hogy a KÁLÓT 
ifiusággal szeretettel és lelkese
déssé foglalkoznak s az a nagy
érdeklődés, ami a nagyközönség 
részéről az előadással kapcsolat
ban megnyilvánult biztató ígéret 
a jövőre nézve.

Szabadliceum.
A Pécsi Képzőművészek és 

Műbarátok Társasága által másod
ízben rendezett képkiálbtás meg
nyitása alkalmával folyó hó 9-én, 
vasárnap tartotta szabad-iceumi 
előadását a pécsi festőkolóma 
legkiválóbb tagja lovag Martyn 
Ferenc festőművész a Képzőmű
vészet új irányairól. Előadásának 
elején Párizsról emlékezett meg, 
az új képzőművészetek hazájáról. 
Idejárták tanulni a nagybanyai 
iskola tagjai is. Franciaországban 
a képzőművészetek új korszaka 
Napóleon idejeben vette kezde
tét. Ekkor léptek fel a XIX szá
zad romantikus, klasszikus és a 
plein-aires irány megalapítói: 
Dávid, Gérard, Delacroix, a bar- 
bizóoi iskola tagjai. Ekkor lép 
fel spanyol hatás alatt Manet és 
az impresszionisták, akik közül 
a nagy alkotózseni Cézanne volt. 
Egész művészi munkássága lá
zas keresese a tartalom, szerke
zet, tér és a forma, szín és fény 
összeegyeztetésének. Az ő által 
kijelölt utón haladtak az im - 
presszionisták legjobbjai mint 
Serat, Oauguin es Van Gogh, 
az iskola tk. megalapítói. Oauguin 
közülük a legnagyobb. Minden 
sallang nélküli egyszerűséget 
kereste művészetben. Van Gogh 
már sokkal érzékenyebb tehet
ség. Műveiben bizonyos kusza
ság, lázasság és belső bizonyta
lanság található. Az impresszio
nisták erős japán es kínai hatás 
alatt a belső lelki tartalom kife
jezésére törekedtek, Henri Mát- 
hisse egy tréfás megjegyzése 
folytan kubistáknak is nevezik a 
Picasso vezetése alatt álló újabb 
iskola tagjait. Rájuk a négerek 
hatottak Marinetti vezetése alatt 
alakult meg a futurizmus iránya, 
mely az o.asz élet mozdulatlan
ságai akarta megváltoztatni dina
mikát vinni beié. A legmoder
nebb képzőművészeti irányok 
kialakítására legnagyobb hatással 
Afrika, a prehisztorika es a 
gepesztétika volt. A préh sztorika 
mozdulatlanságával szemben a 
gépesztétika mozgalmasságot vitt 
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a művészetbe. Ez az irány hatott 
a bauhaus építkezési és butor- 
jtilu5ára Benne élünk ma ennek 
a modern ízlésű művészi irány
nak korában, ha nem ismerjük 
el létezését csak magunkat tesszük 
szegényebbé Igyekeznünk kell 
tehát megérteni s megszeretni, 
hogy korunkat, saját életűnket 
is jobban megérthessük általa. 
A magas színvonalú előadást 
szebbnél-szebb Cézanne, Van 
t lOgh és Pikasso képek vetítése 
tette szemléletessé és változa
tossá. Az előadást szép számban 
összegyűlt, előkelő, műértö kö
zönség hallgatta végig, majd 
lelkes tapssal honorálta Martyn 
Ferencet

A Szabadliceum legközelebbi 
előadását ugyancsak a képkiálli- 
tás keretében Sárdi Endre a 
Társaság grafikai osztályának 
titkára tartja. A képzőművészetek 
ben/aminjáről: az ex librisről és 
az alkalmi grafikáról vetített 
képekkel folyó hó 16 án, vasár
nap este 6 órakor a városháza 
dísztermében. Ezt kövelőleg f. 
hó 20 án, csütörtökön dr Csúcs 
László kórházi főorvos tart 
előadást Egészség betegség címen 
pergőfilm vetítéssel.

Szociális Misszió gyűlés.
A Mohácsi Szociális Misszió 

Társulat 1944 évi január hó 5 én 
tartotta tendes gyűlését. Vitéz 
Szönyi Alajosné elnök az újév
ben végzendő munkára Isten 
áldását kérve a jegyzőkönyv fel- i 
olvasása után, felkérte Tihanyi 
lános apátplébánost előadásának 
megtartására. Előadó a „Közjó
léti Szövetkezetek'' 2 >/2 évi mun- . 
káját ismertette s rámutatott 
arra a csodálatos áldozathoza 
talra, melye*, a háborús terhek 
ellenére is a kormány a szociális 
kiegyensúlyozás céljából meg
hozott. Az anya- csecsemővédő 
szakosztály vezetője a betegágyas 
anyák ebédeltetését ismertette, 
szegénygondozó osztály vezetője 
pedig bejelentette, hogy az év 
két utolsó hónapjában 994 liter 
tejet, 3 q burgonyát Püspök
pusztáról, 2 öl fát a Főhercegi 
uradalomtól és 1 öl fát a város- I 
tói osztott szét a szegények kö
zött. Vitéz Szönyi Alajosné elnök 
közölte a tagokkal, hogy a fo
gadalom templomi hangverseny 
tisztán 1405 pengőt, a karácsony 
előtti személyes gyűjtése 1798 
pengőt eredményezett s hogy a 
városi karácsonyi segélyakcióhoz 
1000 pengőt adott. Az új tagok 
bejelentése és egyéb apróbb 
ügyek elintézése után elnök a 
gyűlést bezárta.

Légoltalmi tanácsok 
és újabb rendelkezések

Mohács város légoltalmi pa
rancsnoka az alábbiakra hívja fel 
Mohács város lakosságának 
figyelmét:

Legelsősorban tanulnunk kell 
a légitámadásokat szenvedett más 
nemzetek városainak szomorú 
sorsából.

Mindenütt a tűz elleni 
védekezés és az életmentő, 
elsősegélynyújtó szolgá
latra volt a legnagyobb 
szükség.

Elengedhetetlen tehát, hogy min
den házban ne csak az előirt víz

és száraz homok mennyiség 1 
legyen tárolva, hanem ezenkívül 
minél több víz és homok álljon a 
pad'á«on, udvarban, pincében 
(óvóhelyen), tehát nemcsak egyik 
vagy másik helyen, hanem min
denütt rendelkezésre.

Mohácson minden lakóházi 
házcsoportban ki van képezve 
2-2 elsősegélynyújtó egyén, 
akik közül az első 50 személyes 
hatósági szolgálatot teljesítő 
turnust most fogja felváltani a 
riadó szolgálatoknál ügyeleti szol
gálatokat teljesíteni hivatott, 
másod k ötvenes turnus Amelyik 
házcsoportban akár elhalás, akár 
elköltözés vagy más oknál fogva 
nincs meg a kiképzett két első
segélynyújtó, azoknak a házcso- 
por oknak a parancsnoka hala
déktalanul hozzon a Ligánál 
javaslatba arra alkalmas, tehát 
inteligensebb, erős egyéneket. A 
már kiképzett elsősegélynyújtók 
pedig, a közeljövőben megtar
tandó elsősegélynyújtási tanfo
lyamokon, a ligairodában önként 
jelentkezzenek tudásuk felfrissí
tése és az új tapasztalatok meg
ismerése céljából.

Az iskolákba járó gyermekek 
szüleit ezúton újból figyelmez
tetjük, hogy légiveszély esetén a 
gyermekeket, mint már előbb is 
tette, hazabocsátja az iskola, ha 
pedig sziréna riadó van, akkor a 
tanítók vezetésével helyeztetnek 
biztonságba. A szülőknek tehát 
felesleges, de nem is szabad a 
riasztás után gyermekeikért az 
iskolához szaladni.

Február havában, de lehet, 
hogy még előbb is meg lesz 
tartva a Honv. Min. által minél 
előbb megtartani rendelt parancs
noki és parancsnokhelyettesi 
1944. évi utánképzés. Akik attól 
tartanak, hogy behivafásukkor 
esetleg el lesznek foglalva — 
tekintettel arra, hogy a tanfolya
mokon áthelyezésnek és mulasz
táspótlásnak helye nincs — jelent
kezzenek az első tanfolyamokra, 
mert ha ezt elmulasztanák, behí
vásukkor már viselniük kell 
mulasztásuk ódiumát.

A január hó 1 én megjelent 
169 000 eln./35 —1943 sz. H. M 
rendelet sok újítást rendelt el a 
légoltalom kérdéseiben. 1944 
január elseje óta a házőrség- 
parancsnokok és parancsnok
helyettesek a város területét csak 
akkor hagyhatják el, ha két 
parancsnoktársuk helyettesítést 
vállaló írásbeli igazolását a 
Ligacsoport irodájába beszol
gáltatják.
A szabadmozgás a riasztó sziréna- 
jelzés és a légiveszélyt megszün
tető szirénajel közti időben az 
eddiginél is szigorúbban korlá
toztatok és a közterületeken csak 
azok mutatkozhatnak, akiknek e 
célra a város Légo-parancsnoka 
által kiadott személyre szóló iga
zolványuk van. Ilyen igazolvány 
nélkül tehát a jelzett idő alatt 
senki az utcán, utcaajtóban, 
általában közterületen ne mutat 
kozzék, mert e vétség büntetése 
15 napig terjedő fogház.

A kapuajtókat a szirénák riasz
tásától a támadás végéig nyitva 
kell tartani. Csak az olyan házak 
kivételek, ahol védelmet nyújtó 
helyek nincsenek, de ezek is csak 
akkor, ha e célra kibocsátott és 
a város Légo parancsnokság által 
engedélyezettszaZn’d/iyszera kapu
falragasz ki van függesztve a 
kapu külső oldalára.

Tilos rombadőlt házaknál ide
geneknek akár kíváncsiságból, 
akár kutatás céljából tartózkodni. 
Még a házhoz tartozóknak is 
csak a hatósági életbiztonság 
megállapítása után szabad.

Tilos az okozott károknak a 
lefényképezése is.

Általában nagy súly helyezendő 
az elsötétítési rendelet pontos és 
hibamentes végrehajtására. Az 
oltóvíz és oltóhomok tárolására, 
tűzoltó és elsősegély felszerelések 
szerszámok készületben tartására 
és minden légoltalmi tanácsnak, 
utasításnak, parancsnak minden 
vita és ellenszegülés nélküli meg
tagadására,a feltétlen engedelmes 
ségre. Mert az utasítást adó 
személyek hatósági közegeknek 
tekintendők s utasításaik figye
lembe nem vétele vagy megtaga
dása 15 napi fogházbüntetést 
von maga után.

Ünnepélyes keretek között 
búcsúztatták el a mohácsi 
iparosok Fehérváry István 

műszaki tanácsnokot.
Fehérváry István Mohács m. 

város műszaki ügyosztályának 
húsz éven át volt lelkes veze
tőjének nyugalomba vonulása 
alkalmából Mohács megyei vá
ros iparostársadalma indíttatva 
érezte magát, hogy Fehérváry 
Istvántól, aki évtizedes munkás
sága alatt mindenkor szívén 
viselte az iparos társadalom ér
dekét ünnepélyes keretek között 
vegyen búcsút.

Az Iparoskor tanácstermében 
január hó 13 án, csütörtökön 
este jött össze Mohács város 
iparostársadalma, ahol egytál- 
ételes vacsora keretében Rubint 
/ózsef ipartestületi elnök mondott 
meleghangú búcsúbeszédet. — 
Fehérváry István — mondotta — 
Mohács város műszaki ügyosz
tályának két évtizeden át volt 
lelkes fáradhatatlan vezetője. Mi 
mohácsi iparosok csak hálával 
gondolhatunk az eltelt húsz esz
tendőre, mert Fehérváry István 
a város fejlesztésének nagy és 

’ felelős munkája mellett mindig 
talált időt és módot, hogy hó- 

I nunk alá nyúlva segítsen, tudá
sunkat értékes tanácsaival önzet
len úri segíteni akarásával öreg
bítse. Mindig megtalálta azt a 
hangot, amely az esetleg felme
rült ellentétek és nehézségek ki
egyenlítésére vezetett Most 
nyugalombavonulása alkalmából 
indíttatva éreztük magunkat, mi 
mohácsi iparosok, köszönetét 
mondjunk ezért a két évtizedes 
munkásságáért és támogatásáért 
és kifejezésre juttassuk őszinte 
nagyrabecaülésünket, amely a 
jövőben is maradéktalanul meg
marad személye iránt. Ebből 
a szerétéiből takad az az aján
dék is, ami (azért adunk, hogy 
kimutassuk iránta érzett hálánkat 
és nem múló szeretetünket — 
Kérem a jó Istent a mohácsi 
Iparos társadalom nevében ki 
sérje áldás őt és családját élete 
további utjain.

Az elnök kedves szeretetteljes 
szavait lelkes taps követte s a 
megjelentek sokáig éltették a 
nyugalomba vonuló Fehérváry 
Istvánt, aki a hozzá intézett 
szavakért meleghangú köszöne
tét mondott. Mindig hang
súlyoztam — mondotta — hogy 
magam is iparosnak tartom 

magam s ma húsz év távlatából 
le kell szögeznem azt, ha nehéz 
is volt a város műszaki ügy
osztályának vezetése ez a sze
mélyem iránt megnyilvánuló s 
pontán szeretet elfeledteti velem 
a küzdelmekkel járó fáradságot, 
mert érzem, hogy érdemes volt 
dolgozni. Mélyen meghatva 
mondok köszönetét ezért a meg
kapó ünnepségért s kérem Mo
hács város iparostársadalmát ez
zel a bizalommal kisérjék utó
dom munkásságát is s amikor 
ismétlen köszönetét mondok 
kérem az Isten áldását szeretett 
Polgármesterünkre, és Mohács 
város Iparostársadalmára. Fehér
váry István szavait lelkes taps 
követte, majd az egybegyűltek 
még kedvesen elbeszélgettek.

HÍREK,
Szent Margit triduumok. A 

Szentatya a háború befejezte után 
szentté avatandó Boldog Margit 
tiszteletére triduumok tartására 
adott engedélyt Magyarországon 
s igy Mohácson is január 16 tói 
19 ig ájtatösságok lesznek Szent 
Margit tiszteletére. Vasárnap, 
16 án délután 3 órakor, hétfőtől 
szerdáig bezárólag délután ’5 
órakor úgy a belvárosi, mint a 
zárdatemplomban ünnepi ájtatos- 
Ságok lesznek szentbeszéddel és 
szentségkitétellel. Szerdán, Szent 
Margit nevenapján délelőtt fél 8 
órakor úgy a belvárosi, mint a 
zárdatemplomban Szent Margit 
tiszteletére ünnepi szentmisét 
mutatnak be. Mindkét plébánia 
kéri a híveket, különösen a 
leányifjúságot az ájtatosságok 
látogatására.

— Kinevezések a postán. 
Dr Szaiav /ózsef cím és jeleggel 
felruházott felügyelőt a Vili, 
fizetési osztályba felügyelővé, 
Bokodi László és Rózsás /ózsef 
forg. gyakornokokat II. osztályú 
tisztté, Balatoni Vilmos növen
déket üzemi díjnokká, Kántor 
Ferenc II. osztályú altisztet I 
oszt, altisztté, Bosnyák András 
és Molnár Lajos havibéres ki- 
segitőszolgákat II osztályú al
tisztté a kereskedelmi és közle
kedésügyi miniszter kinevezte.

— Credo gyűlés. A műit va 
sárnap a táriatmegnyitás követ
keztében elmaradt Credo gyűlést 
januar 16 án, vasárnap délelőtt 
fél 12 órakor tartják meg a Kát. 
Legényegyletben. Előadást tart : 
dr Bartók Lajos polgármester- 
helyettes, főjegyző

— Kinevezés. A földművelés
ügyi miniszter dr Bajai /ános 
földinket a debreceni m. kir. 
/Mezőgazdasági és kisérletügyí 
tudományos intézet adjunktusává 
kinevezte.
- Zenetudók figyelmébe. A 

Mohácsi Szinpártoló Zenekar 
vezetősége a zenekart új tagok
ból kívánja felújítani. Felkéri a 
vonós és fúvós hangszereken 
játszani tudó zenekedvelőket, 
hogy a zenekar próbáin hétfőn, 
csütörtökön és pénteken este 
8—10-ig Légó előadóteremben 
jelentkezzenek

— Kinevezés. A m. kir. Föld 
művelésügyi miniszter Matyó 
Ferenc mohácsi ideiglenes helyet
tes tanítót a mohácsi m. kir. Téli 
Gazdasági iskolához ideiglenes 
tanítóvá nevezte ki.
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— Megbízás. Varga Sándor 
áHatorvost az alispán a majsi 
kő állatorvosi teendők helyettesíté
sével bízta meg

Adomány a Bajtársi Szol- 
|álalnak. A mohácsi görög ke
leti hitközség hívei lelkipászto 
ruk kezdeményezésére a Bajtársi 
Szolgálat segítő alapja javára 
130 P őt adományoztak. A Veze 
tőség az adományért ezúton 
mond köszönetét.

Kinevezés. A m. kir Belügy- 
miniszter Kaponyi Emil szám
tisztet a X. fizetési osztállyal 
belügyminiszteri számellenőrré 
nevezte ki.

— Előléptetés. A kormányzó 
dr Margnay Valér kúriai biró 
vejét dr. Vitéz Kolgyári László 
földmivelésügyi miniszteri osz
tálytanácsost, miniszteri taná
csossá léptette elő.

— Halálozások. ///. Schantzl 
Géza éleknek 25-ik évében, 
hosszú szenvedés után január 
hó 11 én elhunyt. Temetése 
január 13-án volt nagy részvét 
mellett. Halálát szülei Schantzl 
Géza és Bcgnár Julianna, vala
mint testvérei és kiterjedt rokon
ság gyászolják.

ifj. Vincsek József 21 éves 
korában tragikus hirtelenség
gel január hó 11 én Újvidé
ken e.hunyt. Temetése január 
13 án volt a mohácsi temetőben 
nagy részvét mellett. Halálát 
szülei Vincsek József és neje sz. 
Makk Mária, valamint nagyszülei, 
húga és kiterjedt rokonság 
gyászolják.

Kinevezi S. Várhalmi 
Ágostén számgyakornokot a M 
kir. belügyminiszter számtisztté 
nevezte ki.

— Értekezlet a Táli kikötő 
Ügyében. Hírt adtunk arról, hogy 
a Nemzeti Szabad Kikötő és 
Tengerhajózási R t é'énk érdek
lődést tanusit a mohácsi téli és 
tengeri kikötő ügyében. Január 
hó 10 én Kovásznay László mű 
szaki főtarácsos a Nemzeti Sza
badkikötő és Tengerhajózási R. t. 
műszaki ügyosztályának vezetője 
és Ví'Zéz Vinary Ödön főfelügyelő 
a kereskedelmi főosztály vezetője 
Mohácson helyszínen tanulmá
nyozták a kérdést s az itt szer
zett tapasztaatok alapján a ke
reskedelemi kikötő ügyében a 
a Tengerhajózási R t. is bekap 
csolód k a tárgyalásokba.

— Közgyűlés. A mohácsi 
Földművesek olvasóköre folyó 
hó 23-an délután 3 órakor 
egyesületük helyiségében tartja 
rendes évi közgyüését. Határo
zatképtelenség esetén folyó hó 
30 án délután 3 órakor lesz, 
a tagok megjelenésének számára 
való tekintet nélkül. 
Tárgysorozat: A jegy
zőkönyv hitelesítésére 2 t«g 
kiküldése. Elnöki jelentés Szám
vizsgálók jelentése. Pénztári 
jelentés Zárszámadás elfogadása. 
Költségvetési előirányzat elfoga
dása Készpénz hová foiditasa. 
Indítványok.

— Igazságügyi kinevezések. A 
m. kir. Igazsagugynunuzter dr 
Nagy Etele hrpad mohácsi, kir. 
bírósági joggyakornokot bírósági 
aljegyzőve nevezte ki, míg 
Vant/ndy Szilárd mohácsi kir. 
jarasbirosfgi telekkönyvvezelő- 
nek a Vili ik fizetési osztály jel
legét adományozta.

— Címadományozások. 
Csongor István ellenőr a főellen
őri címet és jelleget, Légrády 
/ános segédellenőr az ellenőri 
címet és jel’eget kapta

— Heti szünnap a vendéglátó 
iparban. A mohácsi Vendég- 
latóipari Szakosztály Pozsgay 
István elnökletével e hó 10-én 
ü'ést tartott és azt a határozatot 
hozták, hogy folyó hó 11 tői 
hetenként egy szünnapot tarta
nak és a következő beosztásban 
állapodlak meg; Vasárnap: 
Lipold József, Hergenrőder Fe
renc, Schwarz Károly, Kepes 
Tiborné. Hétfőn: Szeibold An- 
talné, Vincsek Jánosré, Márton 
Lajos, özv. Izsák Jánosné, Her- 
ner B. István, Woczet Paula, 
Wéber István, Thürmer Péter, 
Blum Márton, Bélán János, Varga 
János, Dékány István, Krémer 
János. Kedden: Vesztergombi 
Oyörgyné, Petre György, özv. 
Végh Józsefeié, Czigler Istvánné, 
özv. Leovits Károly né Csütörtö
kön.: Gauser József, Lőrinc Pál, 
Bállá Ferenc, Ötvös Mihály — 
Pénteken : Pozsgay István, Viola 
T. Jánosré, Pécsi György, Ger- 
gin Adámné, Csányi Rezső, özv. 
Schippert Rezsőné. Sziget. Ked
den : Ribly István, Flach István, 
Csütörtökön: Zagg Ferenc, 
özv Nödling Mihályné, Pénteken: 
László István, Schopper József, 
Szabó István, Kedves Karoly. 
A vásár- és ünnepokra eső zárva 
tartás nem kötelező, ilyenkor az 
ezt követő napon tarthatnak 
szünnapot.

— A városi Adóhivatal felhívja 
az adófizető közönség f gyeimét 
arra, hogy azok akik kereseti, 
vagyon és jövedelemadó alapjuk 
újból való megállapítását óhajt
ják, erre vonatkozó kérelmüket, 
szabályszerű adóbevallás csatolá
sával, legkésőbb 1944 január 31 
ig a m. kir. adóhivatalnál nyújt 
sák be, mert a jezeti időpontnál 
később érkező kérelmeket tárgya
lás alá nem vehetik.

— Anyakönyvi bejegyzések
1944 jar.uar 7 tői januar 14 ig.

Születések: Horváth János, 
Hágemann Erzsébet, Tóth Katalir.

Házasságkötések: Srkrobó
Mátyás és Babics Katalin, S abó 
János és Laklia Mária, Mózes 
János és Vincze 1 ona.

Halálozások: özv. Balatinácz 
Mihályné 81 éves, özv. Szulcsek 
Viktörné 86 éves, özv. Singer 
Gaborné 85 éves, Freund József 
65 éves, Kovácsics istvánné 32 
éves, Lovak György 94 éves, 
Sümegi Istvánné 36 éves, Schan'zl 
Géza 24 éves, Hellenbrandt Já
nos 6 éves.

Felel ősizerkeiztó:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
LaptuI a|dono■ él kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Január 14—15 16 17

KEBESZTÚTON
Január 16 MATINÉ d.e.lló.
Szervusz Peter

Január 18—19
BŰNÖS NÖ

HASZNÁLTBŰTORRUGÚIT
magas áron megveszi:

S 0 M M E R JENŐ
kárpitos

Mohács, Kossuth L u 25.

Faragott keményfa hálószoba 
lószőr-ágybeiéttel együtt eladó. 
Cim: Mohács, Apponyi u. 43.

A sombereki határban levő 8000 
□ öl szőlőm műveléséhez 

VINCELLÉRT keresek.
Rétfalvi Lajos

Tompa M u 51.

Eladó egy 4 szobás, fürdőszobás 
liáx, 

ugyanott egy komplett ebédlő is 
eladó

Szabadság-tér 9.

FELVESZÜNK
irodai munkákban és gépírásban 

jártás férfi vagv női 

MUNKAERŐT
Zeitvogel-gépgyár

Jókarban levő

keményfa hálószoba
ELADÓ.
LUSZTtG PÁLNÉ Király út 6.

Törzskönyvezett bergsehir 
anyától származó 

malacok eladók.
Cim a kiadóhivatalban.

ELCSERÉLNÉM a Jenye-dulőben 
fekvő 1 kát hold szőlőmet szigeti vagy 
mezei földért. Gulyás Ferenc Mohács

sziget. Külső-Riha 11.

Hirdetmény!
A Főhercegi Jószágigazgatóság 

Főherceg lakon az uradalmi 
vizekre kiadott sporthorgászási 
engedélyeket 1944. ÉV február hó 
1-ével hatálytalanba és ezúton 
felszólítja az engedélyeseket, hogy 
lejárt engedélyeiket Főherceg
lakra mielőbb küldje be. Az új 
engedélyeket 1944 március 1-én 
adjuk ki térítés elleneben.

Schneider Rezső
főhercegi jószágigazgató.

Különbejáratú 

bútorozott szoba 
kiadó. Széchenyi-tér 13.

Mohács megyei város polgármesterétől
310,1944. sz.

Hirdetmény.
Baranya vármegye ebtartási szabály

rendeletének 4 §-a alap|án felhívom 
az összes ebtartó gazdákat, hogy az 
1944 évi ebadó kivetése céljából a 
birtokukba levő ebeket Mohács megyei 
város adóhivatalánál (emelet 35, 37 és 
39. sz. helyiségekben) sajátkezüleg alá
írt bejelentési lapon 1944 január 1-től 
január 31-ig annál inkább is jelentsék 
be, mert ellenkező esetben az adó alól 
elvont ebeket a gyepmester befogia és 
kiirtja.

A bejelentésre alkalmas nyomtatvá
nyok Mohács megyei város adóhivata
lánál kerületenként díjmentesen besze
rezhetők.

Mohács, 1944. január hó 8-án.

vitéz Szönyi Alajos
polgármester.

Piaci árak:
Búza
Rozs
Takarmányárpa 
Sörárpa
Zab
Csöves tengeri 
Morzsolt tengeri 
Bab, fehér

a szerdai 
heti piacon:

42 25 P
39 25 P
38 25 P
42 25 P
42 25 P
25— P
32 20 P
80.- P

M kir. kincstári jogügyi igazgatóság 

9120/1943/1/1. SZ.

Árverési hirdetmény.
A m. kir. kincstári jogügyi 

igazgatóság 1944. évi január hó 
24. napján délelőtt fél 11 órakor 
a helyszínen önkéntes árverés 
alá bocsájtja a kir. kincstár tulaj
donát képező, a mohácsi 14 853 
telekkönyvi beiéiben, 19031/3 
helyrajzi szám alatt felvett ingat 
lant a rajta lévő épülettel, vala
mint a szomszéd ingatlanon lévő 
felülépitménnyel (mohács szigeti 
pénzügyőri őrház és őrbódé), 
együtt. Részletes feltételek a m 
kir. kincstári jogügyi igazgatóság 
nál (Budapest, V. kér., Gorove u. 
3. I. em. 5), Mohács megyei 
város polgármesterénél és a 
mohácsi kir. adóhivatalnál meg 
tekinthetők.

Budapest, 1944. évi január hó 
5. napjan.

Dr SUSITS s. k 
kir. kincstári főügyéu 

A másolat hiteléül:
Oerendal

s hiv tisztviselő.

A Mohácsi volt Úrbéresek 
Közös Erdőbirtokossága

Meghívó.
A Mohácsi volt Úrbéresek 

Közös Erdőbirtokossága folyó 
évi január 23-án délután 3 árakor 
a Kazinczy utca 14 szám alatti 
hivatalos helyiségében 

tisztújító közgyűlési 
tart, amelyre az összes erdő
birtokossági tagokat tisztelettel 
meghívja a

Mohács, 1944 január 11 én.
VezetAség.

A „Mohácsi Legelő Társulat” 
1944 évi január ho 16 án, vasár 
nap délután 3 órakor 

líszlűjitú közgyűlést 
tart az Erdőközbirtokosság 
Kazincziutcai helyiségében,melyre a tagokat ezúton is meghívom 

Mohács, 1944 január 7.

Küllősi Sándor
elnök-pénztáros

Tárgy:
1. Jegyzőkönyv hitelesítésre 

2 tag kijelölése.
2. Választmány jelentése 1943 

évről.
3. Zárszámadás elfogadása
4 Költség előirányzat el

fogadása.
5 Készpénz hovaforditása.
6 Tiszteletdij és napi dijak 

megállapítása.
7. Etdőőri fizetés megállapítása

8. Legeltetési dijak meg
állapítása.

9. Kellő időben beérkezeti 
indítványok tárgyalása.

10. Tisztujitas.
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács


