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POLITIKAI ÉS TáRSADALKI HETILAP

S0-I3. j la Iiiís
Egy éve múlt néhány nap

pal ezelőtt, hogy Bado^lióék 
árulása következtében Olasz
ország a béke helyett a] leg- 
szörnyiibb háborút aratt^.

Most egy év múltán (talán 
azok az olaszok is belátják 
rommá lőtt városaik láttán 
hogy igaza volt Ducéjuknak, 
amikor kijelentette, hogy a 
fasizmus nélkül Olaszország 
a legteljesebij anarchiába sü- 
lyed s a fasizmus két évtize
des építő munkáját halomra 
döntik s vele együtt az olasz 
nemzet, amelynek Mussolini 
nagyhatalmi helyet biztosított 
az ellenfelek játékszerévé válik.

Az olasz árulás nem vita- | 
san jelentős kihatással volt a 
harcterek eseményeire s ha 
nincs a villámgyors n^met , 
intézkedés az árulás kétség- I 
telenül döntő befolyássá’! le 
hetett volna a háború ty'me- 
netelére. Azóta egy év telt el 
s ezen év közeli évfordulóján 
Hitler vezér és kancellár fő
hadiszállásán bombarobbant. 
Örült kezek-e, vagy megkótya- 
gosodott magukat hazafiak
nak nevező németek követ
ték-e el a tettet, minden bi
zonnyal, ellenséges befolyás 
alatt, ránk nézve mellékes 
kérdés, de az a tény, hogy e 
merénylet nyomán a német 
nép vezére életét veszthette 
volna, most a háború utolsó 
felvonásában jelentőségében l 
nagyobb és szörnyűbb követ
kezményekkel járt volna, mint 
az olasz árulás.

Szinte elképzelhetetlen,hogy 
az olasz árulást azért tervez
ték volna ki oly geniálisan 
Badoglóék segítségével a de
mokrata hatalmak, hogy an
nak egyedüli és kizárólagos 
győztese a Szovjet legyen. 
Márpedig az olasz föld távo
labb esik a Szovjet érdektől, 
mint a német és magyar föld s 
egész Középeurópa.

Ha a demokrata hatalmak 
minden igyekezetük ellénére 
is, nem tudták megakadályoz-
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ni, hogy Olaszországban vö
rös zászlók lengjenek s az 
egyedüli működő párt ma már 
a kommunista párt lehet, váj
jon, ha Hitlernek szánt bomba 
kioltotta volna annak a férfiú
nak életét, aki ma egész 
Európa szempontjából azt a 
világot jelenti, amely minden 
európai szemében egyáltalán 
lehetséges életet jelent, bele
értve a kultúrát és szociális 
emberi életet is, mi következ
hetett volna be itt, amikor az 
európai vár keleti határának 
tőszomszédságában folyik a 
gyilkos küzdelem a vörös 
rémmel szemben.

Ha Sztalinék országától 
oly messze fekvő Olaszor
szágba is elért kezük s ma 
az olasz föld az ő taktikájuk 
színterévé vált mi lehetett 
volna a sorsunk a német nép
pel egyetemben nekünk ma 
gyaroknak ? Nem képezheti 
vita tárgyát, hogy csakis a 
legszörnyübb anarchia lett 
volna osztályrészünk, melyből a 
feltámadásnak még a reménye 
is kialudt volna örökké.

Az a spontán megnyilat
kozás, ami egész Európa nem
zetei részéről megnyilatkozott 
a Führer szerencsés megme
nekülésekor mindennél többet 
mond. Lehetnek részletkérdé
sekben ellentétek az egyes 
európai nemzetek és a német 
nép között, de ma mindenki 
Európában csakis a német 
belső szilárdságtól és a német 
hadigépezet erejétől várja 
Európa felszabadítását a Szov
jet rémtől.

Éppen ezért a merénylet nyo
mán még jobban összekovácso- 
lódott az európai népek sors
közössége, mert ma már min
den európai józan szemmel 
látja, hogy együvé tartozunk 
s végzetes lehet mindannyi
unkra nézve eddigi politikánk
tól való legcsekélyebb eltérés 
is, mert annak nyomán csak 
egy jöhet s ez a legsötétebb 
vég.

A mohácsi Levente víziíábor.
Ez a felírat olvasható a Szige

ten a Kandai levente gyakorló
téren felépített pompás levente
tábor díszes kapuján. Természe
tes egyszerűségével mé’is oly 
megkapóan szép ez a táborkapu 
s előtte és mögötte iévő ízléses 
virággruppok máris sejtetni en
gedik, hogy a negyedik hadtest 
területének 25 járásából összese- 
leglett 165 leventéjének kedves, 
meghitt satorvárosa fogadja itt 
a szemlélőt Valóban sátorváros
nak tekinthető ez az ízlésesen, 
katonás pedantériával felépített 
tábor, mert kereken 20 un. őrsi 
sátorból áll a tábor, mindegyik 
sátorban 8 fiú lakik. A sátrak
ban katonás rend, a fekvő ré
szeken a takarók szabályosan 
összehajtva, míg a sátor ellen
kező oldalán az egyéni szerelvé
nyek sorakoznak egymás mellett 
szabályosan. A sátrak előtt 
szebbnél szebb diszitések. Ötle
tekben nincs hiány. Homok, föld, 
kavics, gyeptégla az építőanyag, 
míg a tervek a leventék fejében 
születtek meg. Magyar címer, 
leventejelvény, Magyarország, 
evezők, és egyéb ötletesebbnéí 
ötletesebb jelvények alakultak az 
egyszerű építőanyagból s a sát
rak lakói vetsenyre keltek a 
szebbnél szebb diszitésekben. A 
tábor közepét a hatalmas zászló 
árboc foglalja el. Alatta Magyar
ország virágszőnyege, oldalt 
fehér vitorlás hajók pompás 
mintái. Az árbócon pedig büsz
kén leng az enyhe északi szél
ben a magyar zászló. A Szebb 
jövőt hirdeti s méltán, mert az 
ország sok-sok vidékén leng- 
lobog a táborárbócokon a ma
gyar zászló levente cserkész és 
munkatáborokban, mindenütt 
magyar ifjak ezrei készülnek az 
eljövendő nagy magyar jövőre.

A sátrak mögött a nyári csó- 
nakgarage mellett szorgos munka 
folyik. Ez a tábor műszaki 
központja. A tábor pompás hajó
állománya itt kerül állandó fel
ügyelet alá. A tábornak két 11 
személyes kenuja (indián csónak) 
két őrsihajója, 1 turanégyese,
2 kielbootja (kétpárevezős sport
csónak) 8 kajakja és 30 szabvány 
utászladikja van, — ami igen 
tekintélyes hajópark.

A fiúk kiképzése magában 
öleli a teljes műszaki, utász, ladik, 
sportcsón ak és úszó kiképzést.

Fél 6 órakor szólalnak meg 
az ébresztőt jelző kürtök s mos
dás és reggeli után 7 órakor 
már folyik a kiképzés 12 óráig. 
Majd ebéd és pihenő következik
3 óráig, amikor ismét kezdetét 

veszi a sokirányú kiképzés 6 
óráig. Fél 7 órakor parancs
olvasás, vacsora, majd tábortűzi 
előkészület, aztán felzúg a sok 
nótásajku fiú ajkáról a magyar 
nóta. Tábortűzi ötletekben, hu
morban, énekben nincs hiány s 
fél 10 óráig csak úgy harsog a 
Dunapart.

Az erős kiképzéshez szüksé
ges erőgyűjtésben persze szá
mottevő szerepet kap a konyha. 
Ötszöri étkezés mellett a reggeli 
feketekévétól kezdve a legjobb 
levesek, zöldfőzelékek, disznó és 
marhahúsból készült ételek, tész
ták, megtalálhatók a tábor étlap
ján. Volt már sertésvágás is a 
táborban, amit aztán jó disznó
toros vacsora követett.

Gyümölcsben sincs hiány s 
az erős kiképzés dacára máris 
általános erőgyarapodás észlel
hető a táborozó fiúkon.

A tábor egészségügyi beren
dezése kitűnő s az a tábori fel
tételeknek előírtan higénikus. 
Megbetegedés nem is volt még 
s az általános egészségi állapot 
igen jó. A tábor légoltalmi be
rendezése is megnyugtató. — 
Mindegyik sátornak a tábortól 
távolabb eső részén óvóárka van, 
amit a fiúk maguk építettek s 
s eddigi riad ók alatt 
már fel is használtak. A terep 
maga is igen előnyös s légi 
felderítés szempontjából a sátrak 
felállításánál felhasználták a sze
rencsésen húzódó facsoportokat 
s a sátrak színei is igen jól al
kalmazkodnak a terephez.

A táborban igen sok ügyes
kezű levente és szakember jött 
össze s így a tábor műszaki és 
egyéb berendezésében nincs 
hiány úgyszólván semmiben.

A sportcsónak kiképzésben 
ügyes ötlet a kajakkiképzésné! 
az. hogy a fiúk előbb úszó desz
kákon tanulják meg a kajakozás 
művészetét s ennek következté
ben egyrészt megszokják a kajak 
billenékenységét, másrészt a ka
jakba már csak evezni tudó fiuk 
kerülnek s így azok jókarban
tartását biztosítják.

A napokban a szabadkai gyors
leventék látogatták meg a tábort 
számszerűen minegy 80 an. A 
vizitábor nagy szeretettel vendé
gelte meg délvidéki leventetest
véreit.

A táborparancsnok és hozzá 
beosztott leventetisztek Lehel 
/ános, Kiss Antal, Mayer /ózsef 
és Kiss István utászszakaszveze- 
tők, valamint Csömör László, Pál 
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/ános, Tóth Iákos ifjúvezetők, 
és Galambhegy't Mátyás és 
Keszthelyi lános szakácsok az 
ifjúság iránti szerjetetükben min
dent elkövetnek, hogy a tábor
ban résztvevők az előírt elme 
leti és gyakorlati kiképzés mellett 
testileg és lelkileg felfrissüljenek, 
s majdan hazakerülve felvaikban 
örömmel és lelkesedéssel szá
moljanak be a jó öreg Duna 
partja mellett eltöltött 3 heti 
időről s az itt tanultakat tovább 
adják fiatalabb htventebailarsa'k- 
nak.

A tábor beféjeztével újabb 
csoport érkezik Szintén 3 hétre 
a mohácsi Levente vízitáborba, 
— hogy részesei legyenek ennek 
a kitűnő életnek, amely egész
ségesen foglalja fegybe a kato 
nás nevelést a s^orrtal és nemes 
szórakozással, i

A leventevízitábor felépítésé
ben ez évben is örömmel és 
készséggel vettek részt a mo
hácsi vizicserkészek dr Szkladányi 
László vizicserké^zparancsnok és 
Sümegi Imié segédtiszt vezetésé
vel, ami beszédesen igazolja a 
mohácsi összhahgot és együtt 
működést a leve^iteintézmény és 
cserkészmozgalorji között.

Leventék, tovanbra is jó mun 
kát a szebb magyar jövőért!

EJ RÁÉRÜNK ARRA MÉG!
Petőfi Sándor a halhatatlan 

emlékű ízzig vérig magyar költő 
a múlt századba [írta meg Pató 
Pál című szatirikus versét, mely- 
lyel mintegy fölrázni szerette 
volna közönyéből a magyart. — 
Ezt a verset minden iskolában 
tanítják és tanították és így gyer
mekkori emlékeinek közölt kutat
va többször fülünkbe cseng még 
ma is, ennek á költeménynek 
versszakai végén [visszatérő mon 
dat, hogy «Ej ráérünk arra még » 
Azt a közönyt^ melyet ezzel 
Petőfi el akart oszlatni, sajnos 
még ma is megtalálhatjuk többé 
kevéssé saját házjunktáján.
„ Mint kívülálló [ember a Mohá
cson eltöltött éjveim alatt, sok 
gazda, kertbarát' portáján meg
fordultam, beszélgettem s bizony 
már abban az irjtób.en bizonyos 
csüggedtség fogott el s láttam, 
hogy terveimet nehéz lesz meg
valósítani, mert [sok a mohácsi 
Pató Pál.

Foglalkozásomnál fogva, ahová 
szolgalatom rendelt, igyekeztem 
a helyi viszonyokkal megismer
kedve, megállapítani annak a 
helynek esetleges1 termelési adott
ságát, amit megfelelő szervezett- 
seg mellett és céltudatos termé- 
lés beiktatásával ki lehet aknázni 
a gazda jövedelminek fokozására, 
a gazdatarsadaioijn anyagi erejé
nek biztosítására.

Nem volt nehéz a helyzet 
Mohácson, ahol természetszerűen 
biztosítva láttam (minden lehető
séget a gyümölcstermesztés ki
építésére. Aki ssjját szülőhelyen 
illetve letelepedem helyen nyitott 
szemmel szokott járkálni sokszor 
találkozhatott úgy a szigeti ré
szen, mint a szőlőhegyen évtize
des — bár elhanyagolt — de 
szépen fejlett ^gyümölcsfákkal. 
Ezeket ugyan a gazdák nagy
része a mindenkiből és mindenről 
gondoskodó Teíemtő irgalmára 
bízta ültetese után, mégis rend
szeresen termést, hoztak és vita
litásuk azt bizjiyitja, hogy a 
mohácsi talaj szakismeretek mel

lett többszörösére is képes ennek 
a munkának és eredménynek, 
így önként adódik az is, hogy 
a mohácsi gazdáknak ezt az 
adottságukat ki is kellene aknázni 
saját jólétük, városuk előbbre- 
vitele, az ország ellátottsága 
miatt is.

A természet állandó példákkal 
biztat, csupán a megszokott kö
zönyünket kell levetnünk ahhoz, 
hogy előbbre juthassunk. Ha az 
itteni adottságot más termesztő 
hellyel összehasonlítjuk rájövünk 
arra, hogy mérhetetlen fölényben 
vagyunk, amely már félsikert 
jelent a termelésünkben. Itt a 
talaji, éghajlati adottság a ter
mények könnyű szállíthatósága 
vizi utón, amelyen a termény a 
legkevesebb törődésnek van ki
téve és átrakodások nélkül szál
líthatjuk akár a fővárosi nagy 
tömeget felvevő piacra, akár a 
későbbi szempontokat tekintve a 
külföldre csomagoló gyüjtőáilo- 
másokra.

Pató Pál azonban nem oldja 
meg helyettünk ennek végrevite 
lezését és ugyancsak mi sem 
oldhatjuk meg azokkal a fákkal, 
melyek «sültgalambként» a ‘he
lyükön nőttek* az ilyen kísérle
tezésekkel fel kell hagynunk, 
mert ez soha sem képezheti 
alapját a komoly tervszerű és 
céltudatos gyümölcstermesztés 
nek, sőt ez marad az örökcsöke 
vénye annak a gyümölcstermesz 
tési tervnek, melyen meg kell 
indulnunk és mely révén Mo 
hács oda julhat arra a helyre, 
mely méltán megilleti

Emlékezzünk! Mohács az 1526 i 
csatájáról híres, az utána követ
kező feldultság és ájulási évei 
elmúltak. Ilyen időszak a Min
denható segítségével nem jöhet 
mégegyszer addig a magyarra, 
amíg magyar él és ereje tudatá 
bán van. Elmúlt ez az idő és 
kérdezem mennyit cselekedtünk 
azóta lehetőségeink kiaknázásá
ban, akár magunk, akár gyerme 
keink, vagy a város érdekében? 
Beválthatjuk nem sokat vagy 
legalább is nem annyit amennyit 
lehetett volna Ma már a egész 
ország ismerhetné Mohácsot nem 
az 1526 i Mohácsot, hanem a 
komoly gyümölcstermesztő góc
pontját az országnak, ahol a gaz
dák a közösség szép példáját 
nyújtották cselekedetükkel min
den más vidéknek és létrehoztak 
a semmiből maguk verejtékes 
egyakaratu munkájukkal egy pa
radicsomot, ami egyben elsősor
ban a saját sorsuk jobbrafordu- 
lásán kívül élniakarásukat is 
bebizonyította.

És mit tettünk eddig ennek 
érdekében? Semmit Pato Pálok! 
De mégis egyet igen éspedig 
nemcsak magunkkal, hanem min 
denkivel elhitettük, hogy nem 
érdemes, mert úgysem marad 
egészségesen a gyümölcs, meg
eszi a féreg és ha valaki igye
kezett az ellenkezőjéről meggyőz
ni akkor egy kézlegyintéssel el
elintéztük, hogy akarnok, úgy 
sem ért hozzá «mi már csak 
jobban ismerjük a helyet hiszen 
itt születtünk.* így tértünk napi
rendre egyszerű kézlegyintéssel 
saját magunk, városunk és az 
országot érintő legfontosabb kér
dés felett. Nem érdemes és kész.

Nem szeretném, ha valaki 
félreértené azt, amit most a bi
zonyság kedvéért le kell írnom. 
Azt hangoztatjuk, hogy a ma

gyar ember csak azt hiszi amit [ 
lát. Azn legyen! Emlékezzenek i 
vissza azok akik 1941-ben Mo
hácsra történt helyezésem után 
„a munkámon lekicsinylőén mo
solygók11 szektájába tartoztak 
akik akkor szívesen hivatkoztak 
arra, hogy a ,,szigeti gyümöl
csös sem ment semmire pedig 
mennyi pénzt beleöitek abba" 
Emlékezzenek vissza, hogy a 
múlt hibáinak orvoslása mennyi \ 
munkába került és végül ennek 
eredménye mégis az lett, hogy 
1942 ben a jövedelmezőség ki- 
mutatható volt és eredményes ' 
és 1943 bán pedig bőségesen 
kárpótolta a mosolygásokért 
gazdáját. És kérdem a fejcsóvál- 
gató Jánosokat vájjon hányán 
gondolkoztak azóta is ezen a 
mindenki által látott, tudott pél
dán? Ugyebár nem sokan, pedig 
kellhet e ennél jobb és bizta
tóbb példa és bizonyság?

Pató Pál a nemtörődömségét 
mindig megtudta okolni mi is 
így voltunk a múltban Panasz 
szál kezdődött, panasszal vég
ződött minden beszélgetésem a 
gazdákkal és ami közte volt az 
maga is panasz volt. Hátrama- 
radottságunknak sok okozóját ke
restük és találta meg a gazda 
ilyen alkalomkor, ahol oltvány
hiánnyá! küzdött, hol meg nem 
volt permetezöszer, hol nem volt 
gép amivel permetezzen, hiány
zott a szerszám, no meg az előző 
metszője a fáknak nem volt meg
felelő, okolt mindenkit, de sa|át 
magát mindig úgy álútotía be, 
mint aki mártírja az egész siker
telenségnek.

Most utólag az ő elnézésüket 
kérve kérdezem, vájjon ő maga 
mit tett a saját érdekében, hogy 
ezeket a hiányokat megszüntesse ? 
Szeretett volna mindent másra 
áthárítani. Majd a sógor, majd a 
hegyközség, majd ez, majd az 
elintézi és végül is a Teremtőn 
kívül senki semmit nem intézett 
el. A rossz kezelőt pedig miért 
engedte be a kertjébe, mert 
ismerhette azt a szólásmondást 
is, hogy nem az az olcsó, ami 
olcsó, hanem az az olcsóbb, ami 
drága. Hányszor beszéltem ezek- j 
kel szinte könyörögve, hogy ! 
hagyjanak fel az eddigi elveikkel 
és lássanak neki a komoly gyü
mölcstermesztés megalapozásá- [ 
nak, mert láttam, hogy végered- | 
ményben nem hiányzott ehhez 
semmi más, csak az, ami Pató 
Pálnál sem volt meg, a kezde
ményezés és akarat.

De ne rágódjunk a múlton, 
hiszen az idők szava parancsol, 
az események káprázatos gyor 
sasággal peregnek szemünk előtt ( 
és az új, kitisztultabb világba 
már most bele kell illeszkednünk i 
és felvennünk az átalakulás nagy 
tempóját. Nekünk is kell most 
még valami nagyot és maradan
dót alkotnunk, hogy gyermekeink 
ne vethessék elmaradottságunkat 
a szemünxre, hogy még ebben 
az időben sem álltunk a helyűn- j 
kön Még semmi nincs későn 
csak egyet kell megfogadnunk, 
hogy többé nincs ráérünk mi 
mi arra még.

Mit is kell tennünk tehát első
sorban? Megteremtenünk az egy
séget ezen a téreia is, hogy közös 
terv, egységes szempontok alap
ján tüntessünk el minden csőké- 
vényt, mely akadályozza az 
elöbbrejulást. Ne menjünk a saját 
gondolataink és elképzeléseink 

alapján ennek a fontos feladatnak, 
vannak arratermett vezetőink, 
akiket a mi bizalmunk áilított a 
vezetés helyére és akik edd'g is 
és még akkor is, amikor nem 
teljesen tőlük függött a döntés, 
megtettek minden emberileg 
megtehetőt ügyeikben. Bízzuk 
tehát rájuk magunkat. Ha min
denki elképzelhet és aszerint kez
dünk ennek a fontos tervnek 
neki, akkor már a kezdetén el 
buktunk, hiszen még nem tanul
tunk a sok példából sem annyira 
eggyé lenni, hogy kettőnknek 
egy akarata és terve lehessen.

Az első és legfontosaob tehát 
az, hogy megállapodjunk abban, 
hogy részesei szeretnénk, kívá
nunk lenni ennek a nagy ország ■ 
építő programmnak, hogy ne 
csak lelkesedjünk, szalmalángosdit 
játszunk, hanem tettekben is 
kifejezzük építőkészségünket. Ha 
az egységet létrehoztuk, a terv 
végrehajtására soha jobb idő, 
alkalom és mód nem adódik, 
mint éppen most, amikor a tago
sítás befejezte után mindenki az 
új birtokrészt elfoglalja. Ha valaki 
új lakásba, hizba költözik, az 
első a nagytakarítás, itt sem kell 
az új terv szerint mást tennünk, 
mint a nagytakarítást kivisszük, 
kiterjesztjük a kertre is. Ez pedig 
nem nagy munka. Sőt könnyű 
munka.

A régi tulajdonosnak lehetett 
olyan öeteg, korcs, fertőzött, 
értéktelen fája, ami leikéhez nőtt. 
Nem azért nőtt hozzá, mer hasz
not hozott részére, hanem azért 
mert valami emlék fűzte ahhoz. 
Minket, akik átvesszük semmi 
emlék nem fűz hozzá, hogy 
feleslegesen vele helyet foglal
tassunk el. Meg kell tehát elő 
szőr szabadulnunk minden korcs, 
silánygyümölcsű, beteg, fertőzött, 
odvas, szuvas, értéktelen, kiöre 
gedett vagy helyben kelt, sűrű 
fától Ha a fák között rendet 
teremtettünk és megadtuk ré
szükre azt a helyet, ami megilleti 
őket, akkor a megmara álakat 
alapos kezelésben kell részesíte
nünk, nehogy azokat az oltvá
nyokat, melyeket a gyümölcsös 
pótlására közéjük ültetünk meg
fertőzhessünk.

Az oltványok beszerzésére 
nagyobb gondot, sőt írhatnám 
így egyszerűbben, hogy gondot 
fordítsunk. Hiába volt faiskolai 
törvény, hiába nem szabadott 
idegen fákat árusítani, hiába 
vontak embereket ilyenért fele
lősségre számtalanszor, tudtam, 
hogy a gazdák dédelgetik az 
ilyen egyéneket, akik kitudja 
honnan származó fákkal megne
vezetten fajtákat hozva árusításra 
még vegyessebbé tették a faállo
mányt, sőt sok esetben a gaz
dáknak még joboan kedvét szeg
ték a gyümölcstermesztés folyta
tásától.

Így nem lehet kezdeni, akkor 
is hiába való volt, a sok figyel
meztetés nem vezetett eredményre 
csak annyiban, hogy akiktől 
kérdeztem azok a oeszerzési 
helyet nem árulták el. Sokszor 
a sógor, koma, cimbora hozta, 
kiváló fajta, de hogy milyen és 
honnan hozta, azt mar az ültetés 
pillanatában sem tudta a gazda, 
sőt azt sem, hogy a kezében 
tartott szakszerűtlenül felnevelt 
és kiszáradófélben levő, pajzs- 
tetűtől sűrűn megrakott oltványt 
kár elültetnie, mert magának 
vele csak felesleges munkát,
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hosszúságot és eredménytelen 
cíget okoz.

Más alapokon kell indulnunk, 
-ely alapok biztosak és szak 
izerúek. Ha kevés az ország 
faiskolai termelése, akkor egysé
gesen csak e közös cél érdeké
ben legyen egy saját faiskolánk, 
„-e yben mindannyian tulajdono
sok és érdekeltek vagyunk, ahol 
irányítottan nevelik az oltványo
kat, mely a terv első végrehajtó 
lépéséhez visz közelebb ben
nünket.

Nem volt szándékomban osto
rozni és okolni senkit, célom 
most csak egy lehetett, utat 
mutatni ahhoz, hogy néhány 
esztendő múlva láthassam az 
alapját annak a munkatervnek, 
mely a jövedelmünk fokozásához 
hozzásegít és melyre helyünk, 
feltételünk, időnk, végrehajtásá
hoz erőnk és adottságunk bőverj 
van

A terv készen áll, csak embej 
rek szükségesek a végrehajtáshoz- 
nem lankadó, csüggedő, hanem, 
hivő és erős emberek. Mindig 
csak a megindulás okoz zavart, 
és ettől nem szabad megijednünk) 
fogjunk össze, akarjunk és 
ezzel máris biztosítva van ai 
megindulás.

Ha pedig végrehajtottuk fel
adatunkat, a gyümölcstermesztés 
ezen megépítettségén keresztül 
gazdagon fogja létünket biztosí
tani és majd elmondhatjuk komoly 
termőfáink között járkálva azt, 
hogy igenis megértve az idők 
szavát jó munkát végeztünk.

Pilla Márton

4 Kúria is 10 évi fegyházra 
Ítélte a mohácsi feleséggyilkost.

Hirt adtunk annak idején 
arról a borzalmas gyilkosságról, 
amellyel Szönyi Rezső mohácsi 
gépkocsifuvarozó féltékenység
ből összeveszett feleségével, 
majd pisztolyt rántott elő és 
előbb feleségére, majd az ágy
ban fekvő két gyermekére össze
sen négy lövést adott le. Az 
egyik lövés Szönyinét halálosan 
megsebezte, míg a gyermekek 
kisebb sérüléseket szenvedtek. 
A merénylet után a lövöldöző 
férj borotvát vett elő és azzal 
nyakát kezdte vagdosni, az idő 
közben a lakásba behatoló 
szomszédok azonban lefogták 

átadták a gyilkost a rendőr
ségnek. A kir. Ügyészség a vádja 
alapján a pécsi kir. Törvényszék 
vonta felelősségre a merénylő 
férjet, és szándékos emberölés 
bűntettének kísérlete miatt 10 évi 
fegyházbüntetésre ítélte.

A pécsi kir. ítélőtábla Szönyi 
Rezső büntetését helybenhagyta. 
A bejelentett semmiségi pana
szok folytán az ügy felkerült a 
királyi Kúria elé, amelynek szü- 
neti tanácsa dr. Maday Ouidó 
elnöklése mellett tárgyalta az 
ügyet és dr. Miskolczi Ákos 
koronaügyész helyettes felszóla
lása után az alsóbiróságok Ítéle
tét jogerőre emelte. Ennek kö
vetkeztében a pécsi kir. Törvény
szék ítélete, melyben Szönyi 
Rezsőt 10 évi fegyházbüntetésre 
ítélte jogerőre emelkedett s a 
feleséggyilkos elérte méltó bűn- 
tetését,

— Szünetel a tábori posta lor- 
Stalom. A vezérkar főnökének ren
delkező sére a postahivatalok tábori 
Postai címre csomagokat további 
!n|ézkedésig nem vesznek fel.

Színház
A harmadik hét műsora külö

nösen kiemelkedő volt a színtár
sulat mohácsi vendégjátékában 
s ,.az. eddigi sikereket is felülmúlta 
különösen a prózai együttes.

Szombaton: Vaszary János 
soha idejét nem múló darabja: 
Egy nap a világ került bemuta
tásra. A mohácsi színkörben, 
valamint a filmszínházban is több 
Ízben látta e darabot a közönség, 
mégis zsúfolt ház várta nagy 
érdeklődéssel a darab bemutatá
sát s amit láttunk mély és nagy 
élményt jelentett. Legelsőbb is 
meg kell állapítanunk, hogy a 
darab színpadon sokkal drámaibb 
erejű, mint filmen. S ezt a drámai 
erőt Parragh Éva és Zách János i 
ismét százszázalékosan vetítették 
elénk. A tiszta és szenvedő sze
relem, a lélek nemessége és 
tisztasága mindkét szereplő esz- i 
mányién remek játékában a 
közönség könnyeiben nyerte a | 
legteljesebb elismerést Náday 
Pál ezúttal is megmutatta kitűnő 1 
képességeit Mihályi Vilcsivel [ 
együtt. Soltész Mária és Kosz
tolányi Broniszláv kitünően oldot 
Iák meg a szerző elgondolásait 
a felületes, üreslelkű emberek 
megszemélyesítésével. A siker 
átütő és nagy volt.

Vasárnap délután a János- i 
bogárka, este Három a kislány 
ment ismét nagy sikerrel.

Hétfőn és kedden a sziniévad 
legszellemesebb és legsziporká- 
zóbb darabja Vens Locher: 
Szülők lázadása című vígjátéka 
került bemutatásra zsúfolt házak 
mellett. A modern házasságokat 
szatirikusán kigúnyoló darab 
szellemes fordulatai a prózai 
együttest is szinte magával ra
gadta s mindkét esten a szerep
lők forró sikert arattak. Mihályi 
Vilcsi karakterének és egyénisé
gének megfelelő darabban mutat
hatta meg aranyos humorát s 
komoly játéktudását, nemkülön
ben Horváth Mici és Zách János 
is remekeltek. A gyerekek pedig 
Szász Anna, Fábián Eszter, Sol 
tész Mária, Deák Rózsi, Varga 
Jenő, Bicskei Károly, Kosztolányi 
Broniszláv túltettek egymáson s 
tökéletes képet adtak az elferdült 
világ forgatagában széteső házas
sági válságról, amely a végén 
azonban mégis csak jól oldódik 
meg. Hollósi Pál kamasz szere- j 
pében csúfondárosan jó, nem
különben Várkonyi Gyula. E. 
Nagy Ilona és Makk Teri is 
kitünően alkalmazkodtak a darab- 

1 hoz. A siker megérdemelten 
teljes volt.

Szerdán és csütörtökön Erdélyi 
' Mihály nyári operettje: A két 
! kapitány került bemutatásra. A 
I könnyed zenéjü, sok humort 
i tartalmazó operett, ha nem is 

valami remekmű, de jó szórako- 
i zást nyújtott. Nagy Anni bájos 

megjelenésével, valóban könnyeid, 
í kedves hangjával, szép toiletjei- 
) vei megérdemelt sikert aratott 
' kettős szerepében már kiforrot- 
I tabb játékot mutatott. Farkas 

Anni és Csonka Endre ezúttal 
I is pukkadásig nevettették meg 
i közönségünket, kár azonban, 
1 hogy egyik táncukban túllépték 

a jó Ízlés határát. Kosztolányi 
| Broniszláv ismét újat adott, sok- 
I oldalú tehetség. Horváth Mici, 

mint mindig, most is megnyerő 
i kedves volt, Hollósi Pál és Deák

Rózsi is kitünően megállták he- [ 
lyüket. A zenekar fáradhatatlan j 
volt s megérdemelt sikert aratott 1 
A második felvonás akrobatikus 
tánca általános meglepetést kel
tett. Péter Gizella kigyótánca 
olyan valami egészen különös 
élmény volt, hogy táncát kétszer 
kellett bemutatnia s nagy sikert 
aratott. A többi szereplő* közül 
Bajka Pált, Borszéki Ferencet és 
Simkó Magdát kell megemlíte
nünk.

Az utolsó hét műsora a kö
vetkezően alakul péntek, szom
bat, vasárnap és kedd este; j 
Egy boldog pesti nyár nagy- I 
operett, vasárnap délután: A két 
kapitány, hétfőn, szerdán : Egy | 
Ballépés jobbra zenés vígjáték, 
csütörtökön és pénteken: Szembe 
kötösdi vígjáték, szombat, vasár- ! 
nap este és vasárnap délután . 
Diadalmas asszony nagyoperett:

* ♦
•

Zách János és Fábián Eszter j 
rádiószereplése. Csütörtökön, jú
lius 20 án ismerős hangok csen
dültek fel a rádióban. A pécsi 
színtársulat két kitűnő művésze 
a mohácsi közönségnek is két 
kedvence Fábián Eszter és Zách 
János szerepelt a mikrofón előtt 
beigazolva azt, hogy az élvonal
beli vidéki művészek minden 
tekintetben megállják a helyüket 
a fővárosi színészek mellett S 
így gyakoribb rádiószereplésüket 
mi mohácsiak is szívesen ven
nénk.

Honvédüzenetek. Lörincz 
Pál őrvezető és Varga /ános 
honvéd szeretettel gondolnak 
haza a messze távolból szüleikre, 
családjaikra, rokonaikra, jóbará
taikra és minden jó ismerőseikre, 
azzal, hogy bízzunk a jó Isten
ben, mert lesz még szebb és 
boldogabb nagy Magyarország. 
Tábori posta számuk H. 456.

Pálics Ferenc őrvezető minden 
mohácsi ismerősének sok szere 
tettel küldi üdvözletét, valamint 
szeretettel köszönti a Mohácsi 
Torna Egylet tagjait. Tábori p. 
száma M. 209.

Viszmann János honvéd sze
retettel üzeni családjának, szülei
nek, testvéreinek és ismerőseinek 
Bárban, hogy jól van és egész
séges és sok levelet és csoma
got vár. Táb p. száma H. 730.

— Eljegyzés. Firényi Margit 
Lánycsók és dr Vadász Károly 
Nagykónyi jegyesek.

Leventediszjelvény adomá
nyozása. Az ifjúság Honvédelmi 
és a Testnevelés országos Veze
tője Urkövi /ózsef leventefőtiszt
nek, továbbá dr Nagy Lajos és 
Lehel /ános leventeliszteknek, 
továbbá Gubriczky József duna- 
székeséi, Dékány István szajki 
és Glaub Antal hercegtöttösi 
leventefőtisztnek a Levente dísz
jelvényt adományozta a levente
ifjúság sok esztendei nevelése 
terén elért eredményeikért. A 
mohácsi leventetiszteknek a dí 

i szes jelvényt július 23 án adta át 
í Mohács város és járás levente

parancsnoka a mohácsi levente- 
I ijfúság előtt.

— Szolgálati áthelyezés. Ba 
ranyavármegye főispánja Niko
lits Mihály, dr. Gács Gyula 
szolgabirót a siklósi járás fő- 
szolgabirája mellől a mohácsi 
járás főszolgabírója mellé osz
totta be szolgálattételre.

— Fronton küzdő katonák 
kérelme. A fronton harcoló ka
tonák kérelmét tolmácsoljuk, 
amikor felhívjuk azokat, akiknek 
felesleges, vagy már használaton 
kívül helyezett hanglemeze van: 
bocsássák azt a hadműveleti 
területen tartózkodó honvédek 
rendelkezésére. Ugyanis a harc 
szüneteiben és a pihenőórák 
csendjében jólesik az otthonra 
emlékezni és egy kis hazai ze
nével, otthoni muzsikával édesí
teni a nyugalom perceit. Törött 
hanglemezt is szívesen fogad
nak, ugyanis az elosztással fog
lalkozó honvédségi szerveknek 
módjában áll a törött lemezeket 
jókkal becserélni Az ajándék
hanglemezeket kérjük a követ
kező cimre küldeni: Budapest, 
V. Klotild u. 22 Tábori Újság 
Szerkesztősége A csomagokra 
kérjük ráírni, hogy hanglemez.

— Csecsemő kelengyék igény 
lése. A zsidó lakásodban össze
gyűjtött csecsemőkelengyét az 
igazságos elosztás érdekében 
dr. Németh János városi orvos
nál történő jelentkezés illetve 
igazolás alapján a közellátási 
hivatal fogja kiutalni. Az igazolt 

i jelentkezettek névsorát a városi 
orvos maga teszi át a közellá
tási hivatalba ahonnan az utal
ványokat a lehető legrövidebb 
időn belül az érdekelteknek ki- 
kézbesítik azzal a megjelöléssel, 
hogy a kelengyét hol vásárolhat
ják meg. így semmi szükség 
sincs arra, hogy az anyák bár
mely hivatalhoz forduljanak pa- 

i naszokkal vagy kérelemmel.
— 42 fillér az ui burgonya 

legmagasabb fogyasztói ára. A 
közellátási miniszter rendeletileg 
42 fillérben állapította meg az 
uj burgonya legmagasabb fo
gyasztói árát. Ennek ellenére 
egyes piaci árusok és kereske
dők a nagyközönség tájékozat- 

; lanságát kihasználva esetenként 
i 80 fillért, sőt 1 pengőt is kértek 

az uj burgonya kilójáért. Ezért 
felhívja a közellátási hivatal a 

I közönség figyelmét arra, hogy 
| 42 fillérnél magasabb árat ne 
■ fizessen az uj burgonyáért és 

azt a kereskedőt, vagy árust, 
I aki a maximális árnál többet 
i követel jelentsék fel a rendőrségen

— Régi mintájú váltójegyek 
érvénytelenítése, a m kir köz 

j eilátasugyi miniszter elrendelte, 
hogy az 1944. évi július hó í. 

I napja előtt kibocsátott régi min- 
I tájú narancssárga, vagy kékszínii 

kenyérváltójegyek az 1944 évi 
augusztus hó 1. napián érvényü
ket vesztik. 1944. évi augusztus 
hó 1 tői mind a vendéglátóipari 
üzemekben, mind a nyílt árúsí- 
tási üzletekben csak az 1944, 
évi július hó 1 . napján ki- 
bocsájtott új mintájú, Buda
pesten piros, az ország többi 
részén acélszürke színű, kenyér
jegyek válthatók be A dohány
árudákban a készletben lévő régi 
mintájú kenyérváltójegyek he
lyett a városi közellátási hivatal 
új mintájú váltójegyeket ad ki. 
1944. évi július 1. napja előtt 
kibocsájtott régi mintájú finom
liszt váltójegyek (tésztajegyek) 
továbbra is érvényben maradnak.
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— Háztulajdonosok ás lakbérlök 
figyelmébe. Felhívja a város pol
gármestere jelentkezésre azon ház
tulajdonosokat, illetve lakbérlő
ket, akik hajlandók volnának 
egy Mohácson létesítendő gyár
vállalat tisztviselőinek elhelye
zése céljából 1—2 bútorozott 
szobát bérbeadni. Jelentkezés 
városháza 24 sz. szoba.

— Eljárás tüzmegfigyelöi szol
gálat elmulasztása miatt. Hoff- 
mán /ános, Allenspacher József, 
Amrein jáúos és Rotli József 
hercegtöttösi gazdák tüzmeg- 
figyelői szolgálatuknak nem tettek 
eleget s beosztási helyükön 
nem jelentette meg, mig Róth 
Béla és Klitsch János az éjsza
kai szolgálatot hanyagul teljesí
tették s csak a reggeli felváltás
kor mentek ki őrhelyükre. A 
hercegtöttösi körjegyzőség fel- 
jelentésa alápján az eljárást a 
pécsi kir. ügyészség a mulasztó 
gazdák ellen megindította.

— Uj rendelet a sertésbőr 
lefejtéséről. MTI. Az Iparügyi 
miniszter Újból szabályozta a 
sertésbőr lefejtését. A rendelet 
szerint az, aki a hatósági enge
dély alapján közfogyasztás cél
jára 50 kilógramos élő súlyt el
érő vagy meghaladó sertést le
vág, kötele? a levágott sertés 
bőrét lefejteni. A lefejtett sertés
bőrt a nyersbőr forgalmát sza
bályozó rendeletek rendelkezései 
szerint szabad forgalomba hozni.

— Gettólakások igénylése. Fel
hívja a varos polgármestere 
azon háztulajdonosokat, valamint 
lakbérlöket, akik a gettó létesítése 
folytán ideiglenesen kénytelenek 
voltak házaikból, illetve lakásuk
ból kiköltözni, hogy saját érde
kükben a polgármesteri hivatal
ban (lem. 24 sz.a ) jelentkezzenek

— Ismeretlen férfi hulla. Julius 
16-án a Villany teleppel szem
ben 176 cm. magas férfi holt
testét fogták ki a halászok a 
Dunából. A holttesten több golyó 
befuródási hely ét állapították meg 
s a holttest feje a sérülésektől fel- 
ismerhetetlenségig el volt tor
zulva. Kilétének megállapítására 
a nyomozás megindult.

— Eljárás magzatelhajtás miatt. 
A pécsi kirí Ügyészség Husii 
Iózsefné ésl Mózes Aliháiyné 
dunaszekcsői lakósok ellen mag
zatelhajtás njiiatt eljárást indított 
Mindkét asszony tiltott 
műtétet hajtlott végre magán s 
Husii /ózseffiét eszméletlen álla
potban a mohácsi László kór
házba szál itatták.

— Lopás. Kovács Lajos duna- 
szekcsö szigeti lakos a Duna
szekcsőn május hóban aknára 
futott és ^Isülyedt hajóról el
szabadult kjét pokrócot fogott 
ki a Dunábjól s miután a kifo
gott pokrócokat a hatóságnak 
nem jeientetje be a kir. Ügyész
ség ellene az jeljárást megindította.

— Mezőgazdasági üzemanyag 
beszerzése. A in. királyi föld
művelésügyi' minisztérium fel
hívja a gardák figyelmét arra, 
hogy mezőgazdasági üzem
anyagot, úgy mint eddig a 
pénzügy igazgatóság engedélye 
alapján kell beszerezni az üzem
anyag lerakatoktól. Ha valamelyik 
gazdaságnak a szükséges üzem
anyag biztpsitásával kapcsolat 
bán különleges elbirlást kívánó 
körülményei; lennének hasonló
képpen az illetékes pénzügy
igazgatósághoz kell fordulnia.

— anyakönyvi bejegyzések
1944 julius 21-től julius 28-ig.

Születések: Czezner László
Ferenc, Szabó Ferenc, Kolompár 
György, Tasch Edina Erzsébet

Házasságkötések: Oyuricza
József és Ritzl Terézia, Jánics 
Mátyás és Pávkovics Katalin, 
Kovács Ferenc és Kiss Julianna, 
Orsós József és Pálóczi Margit, 
Jenáki József és Prohászka Jolán 
Katalin.

Halálozások: Tamás László 
Ferenc 1 napos, Körösztös Mi
hály 66 éves, Csekes Mihály 
51 éves.

SPORT.
Bezdán csapata látogat el va

sárnap Mohácsra, hogy revánsot 
vegyen a Bezdánban elszenve
dett minimális vereségért. Remél
jük, hogy az MTE tavaszi itt
honi veretlenségét a BSE csa 
pata ellen is megtartja és szép 
mérkőzésben győzedelmeskedik 
s megakadályozza a revánsot. A 
mérkőzés kezdete délután 4 óra.

NB III. Délnyugati csoport.
1. N. kanizsai VTE 24 17 3
2. Kaposvári TSE 24 16 3
3. NkanizsaiZMTE 24 15 4
4. N. mányoki SE 24 12 5
5. Pécsi VSK 24 14 1
6. Dombóvári VSE 24 11 5

4 83 : 38 37
5 67: 38 35
5 80 : 31 34
7 99 : 60 29
9 66 : 49 29
8 77 : 51 27

7. Pécsi BTC 24 12 1 11 64 .* 51 25
8. Csáktornyái ZTE 24 10 2 12 50 : 67 22
9. Pécsi ZsSE 24 8 4 12 38:5320

10. S. tornyai BTC 24
11. PmonostoriCSE 24
12. Barcsi LE 24
13. Bonyhádi ZTE 24

74 1335:51 18
7 314 51 65 17
6 2 16 44:74 14
2 1 21 27:153 5

Tolnai í. oszláy.
1. Nagymányoki SE 11 8 6 1 1 33 :11 13
2. Dombóvári VSE II 8 5 - 3 27: 12 12
3. Bonyhádi TK 8 4 1 3 22 : 19 19
4. S. tornyai BTC II 8 - - 8 8:49 —

Leventebajnokság X. csoport.
í. Mohács 14 13 - 1 35:13 26
2. Németbóiy 14 12 - 2 47: 14 24
3. Nagykozár 14 11 - 3 19: 16 22
4. Villány 14 8 - 6 17 : 20 20
5. Lánycsók 14 5 1 8 12:2S 11
6. Kopács 14 4 1 9 6:20 9
7. Himesháza 14 2 - 12 4: 7 4
8. Hercegtöttös 14 14 0:24 —

Somogy-Zalai I. osztály.
1. Nagyatádi LE 14 11 1 2 38:21 23
2. NkanizsaZMZEII 14 10- 4 58:16 20
3. Kaposvári TSE II 14 9- 5 37 19 18
4. Kaposvári RÁC II 14 8- 6 28 20 16
5 Csurgói TK 14 61 7 39:30 13
6. Szigetvári ZMSE 14 4 3 7 31 : 44 11
7. Szigetvári AK 14 4 2 8 25 :4810
8. Barcsi LE 11 14-1 13 18:66 1

Felelőiízerkeiztő:
DR SZKLADANYi LÁSZLÓ 
Luptulajdonoi és kiadó 
FRIDRICH OSZKÁR

N y i 111 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halot

tunk
SCHWABIK JÓZSEF

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorúk 
és virágok küldésével, részvét
nyilvánításukkal, vagy bármily 
módon mély fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is hálás 
köszönetét mondunk.

Mohács, 1944 július hó.
A gyászoló család

Használt

gépszíj eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ 
megrendelhető: 

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél

MOHÁCS.

Üzletáthelyezés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, 

hogy LISZTCSERE ÜZLETEMET 
Mészáros u. 6 sz. alól Vörösmarty 
u. 7. sz. alá helyeztem át. Kérem 
továbbra is szíves pártfogásukat.

Mély tisztelettel 
MOGYORÓSI (Ment) JÁNOS 

molnármester.

Különbajáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

Mohács megyei város hegyközsége.

55/1944. szám.

Hirdetmény.
Mohács megyei város Hegy

községe felhívja az érdekelt szőlő 
birtokosokat, hogy az újabban 
kiosztandó rézmészpor és cink- 
gálic utalványok átvétele végett 
folyó évi augusztus hó 1 töl 
augusztus hó 5 ig a helyelyettes 
hegybírónál (Mező utca, városi 
kertészet) jelentkezzenek.

Mohács, 1944 július 28 án.

Varga Pál
h hegyközségi elnök.

Mohács megyei város polgármesterétől
6818,1944. kig. szám.

Hiröetmény.
Az előírt beszolgáltatási kötelezettség 

teljesítésére beadandó gabonanemüek 
átvételére a Gabonaforgalmi Központ 
az alábbi kereskedőket jelölte ki kör
zetemben:
Schmidt Lajosné Mohács, Kossuth L. u. 
Fülöp Géza Mohács, Kossuth Lajos u. 
Lehner Tivadar Mohács, Kossuth L. u. 
Bárdos Dezsöné Mohács. Színház utca. 
Német Géza Mohács, Rákóczi utca 1. 
Láng Aladár Mohács, Felszabadulás útja 
Fábry György Mohács-sziget.

Mohács, 1944. évi július hó 25-én.

Vitéz Szönyi Alajos s. k.
polgármester.

Mohács megyei város polgármesterétől 
6817 1944. kig. szám.

Hirdetmény.
A .Tejforgalmi Központ, a beszol

gáltatási kötelesség teljesítésébe be
szolgáltatott tej- és tejtermékek átvéte
lére az alábbi kereskedőket jelölte ki 
körzetemben:
Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 

Mohács, Mészáros utca.
Vogl Béla Mohács. Kisfaludy utca. 
Mohács-Sárháti Tejszövetkezet, Mohács

sziget.
Keszler Adám Németbóiy.

Mohács, 1944. évi július hó 25-én.

Vitéz Szönyi Alajos s. k.
polgármester.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Július 30—31

BEHAJTANI TILOS
Augusztus 1-2

Asszony
a katedrán

Hivatalos gabonaárak
1944 július hóban:

Búza 40.— p
Rozs 37.- p
Takarmányárpa 36.— p
Sörároa 40— p
Zab 40- p
Morzsolt tengeri 36— p
Bah, fehér 80— p

ZRÍNYI UTCA 17. számú
Ház eladó.

Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál,

Mohács megyei város polgármesterétől
6777 1944. kig. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. pénzügyminiszter 19001944, 

P. M. számú rendeletét kivonatosan ar 
alábbiakban közlöm :

A bércsépléssel foglalkozók részére 
az engedélyezett évi mennyiségre te
kintet nélkül 1944, évi június hó 28-tól 
1944. évi szeptember hó 30*áig bezá
rólag — az 1.800/1944. P. M számú 
rendelettel engedélyezett mennyiség* 
betudásával — minden eddig kicsépel 
és ezután kicséplendö 100 azaz Egy 
száz métermázsa gabona után 50, azaz 
Ötven kg. mezőgazdasági célra szolgáló 
kedvezményes adó- és kincstári része
sedéstételű ásványolajtermék, illetve 
nyersolaj adható ki.

Az (1) bekezdésben engedélyezett 
mennyiség beszerzése előtt a bércsép- 
léssel foglalkozó köteles a cséplési 
eredménylap adatai alapján az illetékes 
m. kir. járási gazdasági felügyelővel 
igazoltatni az általa eddig kicsépeit és 
az ezután kicséplendö gabona mennyi
séget

A bércsépléssel foglalkozó köteles a
m. kir. gazdasági felügyelő igazolását 
az illetékes m. kir pénzügyőri szakasz
nál a még el nem csépelt gabonához 
az (1) bekezdés szerint járó mezőgaz
dasági célokra szolgáló kedvezményes 
adó- és kincstári részesedés tételű 
ásványolajtermék, illetőleg nyersolal 
mennyiségét feltüntető két példányú 
megrendelöjeggyel együtt benyújtani.

A bércséplés befejezése után, de 
legkésőbb 1944. évi október hó 10-ig 
a bércsépléssel foglalkozó köteles az 
illetékes m. kir. pénzügyőri szakaszon 
a cséplési erednténylap adataival iga
zolni az általa tényleg kicsépelt gabona 
mennyiségét.

Mohács, 1944. évi július hó 22-én.

Dr. Muszti istván s. k. 
polgármester, h. 

aljegyző.

Mohács megyei város polgármesterétől

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. 

miniszterelnök korlátozza a magánépit- 
kezéseket. Eszerint magánépitkezést 
megkezdeni,továbbá a rendelet hatályba
lépésének napja előtt megkezdett ma- 
gánépítkezést folytatni csak az Ipán 
Anyaghivatalnak a rendelet hatályba
lépése után kiadott engedélye alapjan 
szabad. A 100 négyzetméter teruera 
és az 500 köbmétert nteg nem hala 
olyan magánépítkezést, amelynél 
alapfalazás a talajszintig már elkesjÉ ’ 
augusztus hó 15-ig külön enge y 
nélkül szabad folytatni. Július hó 
napjáig a polgármesteri hivatal 
mindenki köteles bejelenteni keszie k 
ha az kisméretű és nagyméretű tata 
téglából legalább 1000—1000 da > 
üreges- vagy födémtéglából lega 
500— 500 darab, burkolótéglából, raoia 
kéménytéglából, hornyolt tetőcs^reP ’ 
hódfarkú tetöcserépböl, 6 és 10 c - 
válaszfaltéglából, keramit téglából IK 
alább 1000—1000 darab, asbest-paiaw, 
cellulose-palából legalább ü” ,- 
darab, bitumenes fedéllemezbob . 
fedéllemezből, csutkás és Par 
szigetelőlemezből, kátrányos fedeH'' s 
bői, kátrányos csupaszlemezböl, cS . 
és parafás kátrányos szigetelőlem 
legalább 5-5 tekercs, bitumenból S 
alább 20 kg. A bejelentésben koz 
kell a bejelentő nevét és céget, 
helyét, az építőanyag tárolási hely > & 
építőanyag tulajdonosánok nevet 
cégét, lakhelyét és telephelyét.

Vitéz Szönyi Alajos s k. 
polgármester.


