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Önként a halálba.
Tíz német tengerész fiem 

tért vissza a támadásról. E 
tíz férfi közvetlenül azl új 
német harceszköz bevetése 
előtt azzal indult utolsó út
jára. hogy az egy fővel irá
nyított torpedót feltétlenül a 
támadásra érdemes cél köz
vetlen közelében viszi jís a 
célbavett hajót minden körül
mények között megsemrpisiti, 
tekintet nélkül az előírásokra, 
amelyek kimondják, hogy hol 
van a határ, amikor a túlsá
gos közelség már magáit a 
vezetőt is veszélyezteti és te
kintet nélkül arra, marád-e 
még lehetőség a visszatérésre.

Tíz férfi a biztos pusztulást 
vállalta magára azért, hogy 
kiheverhetetlen veszteséget 
okozzon az ellenségnek.

Az immár öt esztendeje 
dúló háború irtózatos ször
nyű csatáiban ezer és ezer 
számra akadtak hősök, akik a 
férfias helytállásban hősi halált 
haltak, mégis ez a halál, amit 
ez a tíz tengerész vállalt, 
más, mint a harcok szörnyű 
kataklizmája, ahol még sem 
talál minden golyó ,s nem 
mindenki pusztul el. Ök tízen 
halálra ítélték önmagukat, a 
lélek, a szív, a hazaszeretet 
olyan elszántságával, ami ke
vés van az emberiség törté
nelmében.

Amikor ezrek pusztulnak 
el ebben a szörnyű küzde
lemben mégis egy pillanatra 
meg kell állni e tíz férfi he
roikus elhatározása előtt, mert 
szimbólum, világító fáklya a 
hazáért mindent feláldozni 
tudó magasztos elszánásban. 
Az a nemzet, amely ilyen 
lelkülettel harcol a jobb jö
vőért a sors minden csapá
sával szemben kemény tud 
maradni s előbb-utóbb kivívja 
azt a győzelmet, amely nem
zetének az életet jelenti.

Mi magyarok e tíz férfi 
hősi elszántságának olvasása 
közben büszkén tekinthetünk 
vissza a magyar múltba. — 
Hősi szemléletben, férfias 

helytállásban vetekszik a ma
gyar történelem, minden eu
rópai nép történelmével, de 
vetekszik az olyan hősök 
számával is, akik önként men
tek halálba, hogy haláluk 
nyomán magyar élet fakadjon.

Dugonics Tituszok vére 
öntözi a magyar földet s ma 
amikor minden okunk mego 
van arra, hogy minden erőt

Mohács város mezőgadasága és állat
tenyésztése az elmúlt évben.

A város birtokmegoszlása. A 
földbirtok nagysága szerinti meg 
oszlás a város 31 000 kát. holdnyi 
közigazgatási határán belül a 
következő: 1—8 holdas birtok 
3.698, 8—15 holdas birtok 800, 
15—80 holdas birtok 265, 50— 
100 holdas birtok 24, 100-500 
holdas birtok 13, 500 holdon 
felüli birtok 2

Föld és állatárak. A tagosí
tás ügyében a bíróság ítéletet 
hozott s így a kiosztás remél
hetőleg még az új gazdasági év 
megkezdése előtt megtörténik. A 
földárak és haszonbérek a háború 
folytán tovább emelkedtek. A 
vágójószág ára rögzítve van. A 
tenyészállatok ára nagyon fölment

Gazdasági munkásügyek. A 
mezőgazdasági munkák zavarta
lanságát az elmúlt évben is sike
rült biztosítani. A legkisebb 
munkabéreket megállapították. Az 
aratómunkások a jobb termés 
folytán többet kerestek s így 
kenyérszükségletük fedezve volt. 
A hivatásos gazdasági munka
vállalók létszáma 349. A hatósági 
gazdasági munkaközvetítőknél 
munkát keresett 17 személy, 
munkást keresett 21 munkaadó.

Növénytermelés Az időjárás 
az egyes évszakoknak megfele
lően igen változó volt. Eleinte 
csapadék bőven hullott, később 
azonban, március táján az idő
járás szára jellegűvé vált. A tél 
folyamán a csapadék nagy része 
hó alakjában hullott, ami a veté
sek fejlődésére kedvező volt. Az 
ősziek jól megbokrosodtak, úgy 
hogy megerősödve mentek a 
télbe. A leesett hóval megkapták 
a vetések a megfelelő mennyi
ségű nitrogént is, ami a további 
fejlődésükhöz előnyösen hozzá
járult. , Évi csapadék 614.4 mm., 
ami közepes átlagnak felel meg. 
Ez a mennyiség elegendő lett 
volna, azonban az eloszlás igen 
egyenlőtlen volt. A hó eltakaro
dása után a vetések igen kedvező 

a haza fennmaradása érdeké
ben latbavessünk parancsként 
állíthatjuk minden magyar 
elé néhai Teleki Pál mondá
sát:

„Gondozzuk a haza szent 
tüzet nemzedékről-nemzedékre 
és próbáljuk azt gyarapítani, 
mert a múltból így lesz jelen, 
a jelenből pedig a jövő!"

képet mutattak. A búzák élénk 
zöldek, az árpák világosabb 
színűek voltak, ami rendes jelen
ség, később fokozódó szárazság 
állt be, miáltal a vetések fejlő
désben visszamaradtak és pedig 
a kalászosok szalmája alacsony 
maradt, a szemképződés is 
hiányos volt. Március folyamán 
erősebb fagyhullám jelentkezett, 
ami különösen a repcevetések
ben okozott kisebb nagyobb kárt. 
Több helyen a repcét ki is szán
tották. A tavaszi kalászosok ve
tése idejében megtörtént, fejlődé
süknek azonban a tartós szárazság 
nem kedvezett, ritkák, alacsonyak 
maradtak. A kapások ugyancsak 
a szárazság miatt kedvezőtlenül 
keltek és fejlődtek. A kukoricák 
foltosán keltek, bár a csirázási 
százalék kedvezőnek mondható. 
Később, május folyamán a lehul
lott kevés csapadék a fejlődésben 

I látszó hiányt kissé helyrehozni 
Játszott, azonban ez csak látszó* 
’lagos volt, mert a hiányzó víz
mennyiséget az alig néhány 
mm-es csapadék nem pótolhatta. 
Ez a szárazság károsan mutat
kozott a répafélékben is, sőt 
később erős bolhakár is fellépett 
annyira, hogy több helyen a 
répát ki kellett szántani és újra 
vetni. A május hónapban pász- 
tásan végigvonuló fagyhullám 
szintén sokat ártott a kapás
növényeknek. Sok helyen a 
kukorica, répa megfagyott. A 
mesterséges takarmányok fejlő
dése kedvezőtlen volt, a csapadék
hiány itt is károsan éreztette 
hatását. A természetes kaszálók 
és rétek felújulása ugyancsak 
kedvezőtlen volt, a szálastakar- 
mánytermés így a legminimá- 
lisabbnak mondható. A második 
kaszálás ugyan már valamivel 
jobbnak Ígérkezett, de még ezzel 
sem sikerült a szokásos közepes 
terméseredményt elérni. A mező
gazdasági termények betakarítása 
idejében kezdetét vette. A kalá- 

| szosok közepes termést adtak 
A kapások terméseredménye tűr
hető volt. A mélyebb fekvésű 
helyeken, ahol a szárazság nem 
éreztette annyira hatását, kielégí
tőbb volt a termés. Tény az, 
hogy a nyár folyamán mutatkozó 
esőhiányt az egész mezőgazdaság 
megsínylette. A kötelező ipari 
növénytermesztésnek a gazdák 
általában eleget tettek. Az őszi 
munkának az időjárás kedvezett, 
idejében elvetettek és szántottak 
ősziek, illetve tavasziak alá A 
gyümölcs, az almatermés igen 
jó volt. A munkásviszonyok 
általában kielégíthetőnek mond
hatók.

A háborús viszonyok miatt az 
elmúlt évben az állattenyésztés 
nem érte el a megfelelő fokot. 
Néhány bőtermésú esztendő s a 
békeviszonyok szükségesek ah
hoz, hogy állatállományunk elérje 
megint a régi szintet. A hivatal
ból jelentendő fertőző betegsé
gek közül lépfene egy esetben 
volt megállapítható szarvas
marhán, tovább azonban nem 
terjedt. Rühesség egy esetben 
lépett fel a város területén, az 
állatok gázkamrában történt keze
lés után meggyógyultak. Sertés
pestis betegség 15 udvarban, 1 
majorban lépett fel. Úgy a beteg, 
mint az egészséges állatok oltás 

I után átvészelték a betegséget, 
i így tömeges elhullás nem fordult 

elő. Sertésorbánc betegség 15 
udvarban lépett fel, de csupán 2 
sertés pusztult el, míg a többi 
meggyógyult. Egyéb nem hiva
talból jelentendő betegségek 
közül említésre méltó még a 
lovak influenzája és a csikók 
mirigykórja. A veszettség eilen 
az őszi oltások kapcsán beoltot
tak 2004, hatósági rendeletre 
pedig 139 kutyát. Az önként 
kiirtott ebek száma 179. A köz
vágóhídon levágásra került ren
des vágáskor 788 darab szarvas
marha, 277 drb szopósborjú, 12 
drb juh, 3 drb kecske, 2564 drb 
sertés. Kényszervágás volt 20 
szarvasmarhán, 2 szopósborjún, 
31 sertésen, melynek nagyrésze 
korlátlanul mészárszékben Volt 
kimérhető, míg a többit hatósági 
hússzékben mérték kiaiacsonyabb 
áron. Elkoboztak s a gyepmester- 
telepen megsemmisítettek négy 
szarvasmarhát, egy borjút és egy 
sertést. A gyepmestertelepen 
megsemmisítettek 65 drb lovat, 
17 szarvasmarhát, 2 kecskét, 94 
sertést, 102 kutyát. Ezen állatok 
különféle betegségekben hullot
tak el, melyeket 90%-ban az 
állatorvos fel is boncolt.

A városban és a szigeten 3 
fedeztető állomás volt. Ezen 
állomásokon a bikák száma 15



MOHÁCSI HÍRLAP 1944íaugusztus 13.

ezek közül a várhegye tulajdonát 
14 bika képezi) míg egy köz
tenyésztésre engedélyezett bika 
magántulajdonban volt. Az 1942. 
évhez viszonyítva a zúgfedezte 
lések nagyrésze1 megszűnt, mert 
a közellátás részére igénybevett 
állatok nagyrészet ezekből a zúg- 
bikákból fedezte a közellátási 
hivatal s így vsak a nagyon 
megfelelő, jóminőségű magán 
bikákkal történt csekély számú 
fedeztetés, meiyhek utódat kifo
gástalanok. engedélyezett
magánbikák csakjnem mind törzs
könyvezett bikái}. A sertéseknél 
és juhoknál a zúgfedeztetések 
gyakran előfordultak, mert nin
csenek köztenyésztésre engedé
lyezett kanok es kosok.

Az 1943. év időjárása és csa 
padéka alábbiak j szerint oszlott: 
január 57 4 mm, február 31 5 mm, 
március 5’3 mm, április 214 mm, 
május 58 9 mm Június 941 mm, 
július 40 9 mm, augusztus 12 3 
mm, szeptember 35 2 mm, októ
ber 215 mm, povember 188 2 
mm, december 4)7 6 mm, egész
1943. évi csapadék 614 4 mm volt. 
A leghidegebb nap január 27 én 
volt — 16 1 fok.l 
nap augusztus 22 
C fok.

a legmelegebb 
én volt +36 4

Tanulóotthon és a polgári
Kaptuk az alábbi megkeresést:
> Mélyen Tisztejt Szerkesztő Úr! 
Nagyon szepetji kérem,, legyen 

szíves a Hírlapban az illetékes 
hatóságok figyeiijnét felhívni arra, 
hogy az állami polgári iskolának 
az államtuiajdonba átment zsidó 
épületekből tanulóotthon részére 
megfelelő házat igényeljenek, 
illetve kérjenek. A tanulóotthon 
felállításával úgy a tanári karnak, 
de még inkább a szülőknek 
nagy megnyugvással szolgálná
nak. Indítványom támogatását 
kérve es szíves közléséért kö
szönetét mondva maradtam mély 
tisztelettel: Aláírás«

Az utóbbi esztendőkben tapasz
talt feltűnő érdeklődése a szü
lőknek az iskolai tanulóotthonok
iránt azt mutatjaj hogy a tanári 
vezetés alatt álló iskolai tanuló
otthonnal szemben a szülők 
nagyobb bizalommal viseltetnek, 
mint egyes csa ádoknál történt 
elhelyezés iránt, rjiert gyermekeik 
úgy a tanulmányi; előmenetelben, 
mint egyéb magatartásukban és 
neveltetésükben köbb felügyelet 
alatt állanak.

A mohácsi polgári iskoiának 
növendékei jelentős százalékban 
a vidékről kerülnék ki s így a 
Mohácsi Hírlap újján egyik vidéki 
szülőnek tanulóotthon felállítása 
iránti kérelme is la szülőknek a 
tanulóotthonok jránti bizalmát
igazolja. Mohács) megyei város 
képviselőtestülete! is már több 
Ízben foglalkozott tanoncotthon 
felállításának kérdésével, mely 
otthonnak felállítása ma is első
rangúan fontos érdeke a város
nak, különösen a tanoncifjúság 
hazafias és erkölcsi nevelésének 
irányításában.

A polgári iskolából kikerülő 
vidéki ifjaknak is igen jelentős 
száma mint iparos, kereskedő
tanonc helyezkedik el a városban, 
tehát a két otthonnak együttes 
kezelése olyan megnyugtató táv
latokat nyitna meg, amely szer

vesen összekötné a polgári is
kolai tanulóotthonban elhelye- 
lyezendő növendékek felügyele
tét és nevelését a tanoncotthonban 
elhelyezett ifjúság nevelésével. 
Akár a két otthonnak egy épü
letben leendő elhelyezése, akár 
pedig mindegyik otthonnak kü
lön külön egymástól függetlenül 
leendő megszervezése igen fon
tos és jelentős kérdése Mohács 
városának s a magunk részéről 
a Mohácsi Hírlaphoz fordult 
egyik szülő indítványát a leg
melegebben támogatjuk, kérel
mét a nyilvánosság elé hoztuk 
s szívesen vesszük e kérdésben 
a hozzászólásokat.

A római katolikus 
egyházközség közgyűlése.
Az 1944. évi augusztus hó 

3 án megtartott hitközségi köz
gyűlésen tudomásul vette a kép
viselőtestület, hogy a belvárosi 
plébánia 30 személy befogadó 
képességű óvóhelye elkészült

Tudomásul vette továbbá, hogy 
Martinkovits Magdolna mohácsi 
szigeti Sárosi tanítónőt a főigaz
gató, tanítói állásában 1944 évi 
január hó 1 napjával végleges! 
tette Elhatározta a képviselőtes 
fület, hogy a hiányzó harangok 
következteben beállt kényszer 
helyzet folytán az istentiszteletek 
és egyéb egyházi szertartásokat 
megelőző un. összeharangozást 
úgy eszközük, hogy a harmadik 
harangszó után a haranggal 
hármat kongatnak

Tudomásul vette a képviselő 
testület, hogy a kátitorjavadalmi 
jegyzőkönyvet a felettes egyház
megyei hatóság jóváhagyta s 
ezenkántorjavadalmi jegyzőkönyv 
figyelembevételével a képviselő 
testület a Mohács-belvárosi kán- 
torkarnagyi állásra egyhangúlag 
az eredetileg 14 pályázóról 3 ra 
csökkent pályázón közül Kiss 
Sándor csepeli karnagyot válasz
totta meg. A képviselőtestület 
Ollop Ernő szigeti káplánt a 
Vili ik fizetési osztály harmadik 
fokozatába léptette elő

Sík Sándor képviselőtestületi 
tag felszólalása után elhatározta 
a képviselőtestület, hogy a lehe
tőséghez képest a szőlőhegyi 
kápolnában minden hónap egyik 
vasárnapján szentmisét biztosít. 
Tudomásul vette továbbá a kép 
viselőtestület, hogy a szigeti 
rihai tanítói állásra megválasztott 
Heim Lászlót és a szigeti sárháti 
tanítói állásra megválasztott Illés 
Mihályt állásukban a felettes 
egyházmegyei hatóság megerő
sítette, azonban idŐKözben Illés 
Mihály tanítói állásáról lemon
dott.

Kisebb jelentőségű személyi 
ügyek letárgyalása és elfogadása 
után a közgyűlés véget ért.

I

Mennyi badisegély és járadék 
jár a hadbavonultak hozzá

tartozóinak és hadigondozot
taknak?

A kormány felemelte a hadba
vonultak hozzátartozóinak hadi
segélyét és a hadigondozottak 
járadékait. Az erre vonatkozó 
kormányrendelet a következőket 
tartalmazza: Az új hadisegély 
rendelet a hadisegélyben része
sülés előfeltételéül szolgáló jöve
delem határokat általában 25%- 

kai emelte fel. A rendelet a hadi - 
segélyek összegét is lényegesen 
felemelte, mégpedig a 12000 la
kosnál nem nagyobb lélekszámú 
községekben, a legalább közép
iskolai négy osztályát végzett
ségű, avagy önálló iparos, vagy 
önálló kereskedő bevonultak 
felesége után havi 48 pengőről 
60 pengőre, többi hozzátartozója 
után pedig havi 18 pengőről 25 
pengőre Azoknak a bevonultak 
nak hozzátartozói, akik nem tar
toznak az előbb felsoroltak közé, 
a feleség után havi 36 pengőről 
45 pengőre.

A 12000 lakosnál nagyobb 
létszámú községekben, továbbá 
megyei és törvényhatósági jogú 
városokban a legalább közép 
iskolai négy osztályos végzett 
ségű stb bevonult felesége után 
a hadisegély összege havi 60 
pengőről havi 75 pengőre, többi 
hozzátartozója után pedig havi
24 pengőről havi 30 pengőre, a 
többi bevonult felesége után 
pedig havi 48 pengőről 60 pen 
gőre, a többi hozzátartozója után 
pedig 24 pengőről 30 pengőre 
emeltetett fel. Budapest székes 
fővárosban, valamint a környező 
városokban és községekben a 
középiskolai négy osztályos stb. 
végzettségű bevonult feleségének 
hadisegéiye 90 pengőben, többi 
hozzátartozójának pedig 35 pen
gőben áliapíitatott meg. A többi 
bevonult után a felesége havi 
75 pengőt, a többi hozzártartozó 
ped g 35 pengőt kap, tehát 
az emeles mértéke itt is általa 
bán eléri, sőt meghaladja a 30 
százalékot. Az új nadisegélyren- 
delet gondoskodik arról is, hogy 
a hadbavonuitaknak a légoltalmi 
kiürítés miatt más községbe köl
tözött hozzátartozói a magasabb 
összegű hadisegélyt akkor is 
megtarthassák, ha az új tartóz
kodási helyen csak alacsonyabb 
összegű hadisegély volna meg
állapítható, ha azonban az új 
tartózkodási helyen magasabb 
összegű hadisegély járna, úgy 
az odaköitözött személyek részére 
ezt a magasabb összegű hadi
segélyt keli folyósítani.

A hadirokkantak, hadiözve
gyek és árvák új járadéka. A 
hadigondozottak járadékemelését 
szabályozó kormányrendelet fel
emeli a II ik és lll-ik járadék- 
osztátyú hadirokkantak járadékát, 
mégpedig a legénységi ellátási 
csoportba tartozó II. járadékosz
tályú hadirokkantokét havi 72 
pengőről 90 pengőre, III, jára 
dékosztályuét pedig 36 pengő
ről 50 pengőre Hasonló arányú 
emelés történt a tiszti és altiszti 
ellátású csoportba is. Magasabb 
összegben állapíttattak meg a 
jetenlegi háború hadiözvegyeinek 
járadékai is, úgy hogy a jövőben 
a tiszti ellátási csoportba tartozó 
hadiözvegy havi 140 pengőt, az 
altiszti és legénységi ellátási 
csoportba tartozó hadiözvegy 
pedig havi 90 pengőt kap. Az 
emelés mértéke tehát itt eléri a
25 százalékot.

A hadiárvák járadékát a ren
delet ugyancsak felemelte. A 
szülötten árva, a tiszti ellátási 
csoportban 110 pengőt, az al
tiszti és legénységi ellátási cso
portban pedig 75 pengőt fog 
kapni. Körülbelül ilyen arányban 
emeltettek a féiárvák járadékai 
és hadigondozott családtagok, 
azaz a munkaképtelen szülők 
járadéksegélyei is.

A rokkant otthoni, illetőleg 
gyógyintézeti ápolásban része
sülő hadirokkantak, rokkantott
honi pótléka 20—50 százalékkal 
növekszik.

Nagyjelentőségíiek az 1914 — 
1918 as háború hadigondozottjai
nak pénzellátását emelő rendel
kezések. A hadirokkantak járadé 
kai már eddig is azonosak vol
tak a jelenlegi háború rokkantjai- 
nak járadékösszegével és ezekkel 
együtt emeltettek fel most is A 
hadirokkantak gyermekeinek ne
velési pótlékát továbbá a hadi
özvegyek és hadiárvák járadé
kait azonban a rendelet az ed
digiek kétszeresére emelte fel. 
Ez a rendelkezés számos jogos 
panaszt orvosolt és megnyugtat
hatja az előző háború hadigon
dozottjait, hogy a kormány a 
hazáért hozott áldozatukat sem
mivel sem tartja kisebbértékünek, 
mint a jelenlegi háború áldoza
taiét. Az 1920 as évek folyamán 
járadékmegváltásban részesült 
hadiözvegyek segélyösszegeit a 
rendelet ugyancsak az eddigiek 
kétszeresére emelte fel.

Színház
Szombaton és vasárnap a 

Violetta című operett került elő
adásra. Márfy Vera, Nagy Anni, 
Varga Jenő, Hollósi Pál, Farkas 
Anni, Soltész Mária, Deák Ferenc 
es a többiek igyekeztek a külön
ben igen gyenge darabot sikerre 
vinni

Ezzel a Pécsi Nemzeti Színház 
társulatának hat hetes vendég
játéka befejezést nyert. A hat 
hetes vendégszereplés alatt Mo
hács város színpártoió közönsége 
példásan mutatta meg szeretetét 
a vendegszereplő színtársulattal 
szemben. Jói esett látni nap-nap 
után mohácsi szemnek is a telt 
házakat és ez a tény minden 
bizonnyal hozzájárult ahhoz, 
hogy az egyébként is kitűnő 
erőkkel renoeikezó pécsi szín
társulat minden egyes tagja 
tudásának és tehetségének javát 
adta s amikor ezúton is köszö
netünket fejezzük ki a színtársu
lat igazgatójának, dr. Székely 
Györgynek és a társulat minden 
tagjának, hisszük és reméljük, 
hogy ennek a lelkes magyar 
városnak színpártoló közönségét 
szintén szívébe zárta a színtár
sulat minden itt vendégszerepelt 
tagja s ezek a lelki kapcsolatok 
alkalrrtasak lesznek arra, hogy az 
elkövetkezendő újabb színházi 
szezon ugyanilyen kitűnő siker
rel záruljon.

*

Mint érdekes tapasztalatot meg 
kell említenünk, hogy a színpár
toló közönség igen tekintélyes 
része a prózát kultiválta, ami 
talán fordulópontot jelent az 
elkövetkezendő sziniévad műso
rának összeállításánál, mert nem 
hinnők, hogy ez az érdeklődés 
kizárólag a prózai társulat első
rangú művészgárdájának szólt, 
hanem magának a prózai darabok 
iránti mindjobban erősödő szere
tetnek a megnyilvánulása volt. 
Gondoljunk csak Hiatky László 
elmúlt évi őszi prózai társulatára, 
amikor a közönség érthetetlenül 
távol tartotta magát a jobbnál- 
jobb prózai daraboktól. Dr, 
Székely György rendszere, mely 
szerint egy-egy darab egymásután 
kétszer-haromszor került bemuta- 
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ré?ra, határozottan bevált. Sokkál 
helyesebb ez a rendszer már a 
bérlők nagy számára tekintettél 
5 mintha mindennap más más 
darabot mutatnának be és a 
i7ezón későbbi időszakában kg- 
■űriének újra bemutatásra.

Mint nemkívánatos és mielőbb 
megszüntetendő szépséghibát 
meg kell említenünk a színházi 
függöny zsidó hirdetéseit. Bizo 
nyara lett volna még annyi festék), 
még ebben a háborús világba^ 
's/ hogy a zsidó hirdetések/ 
átfestették volna, de mindep 
bizonnyal keresztény kereske
dőink és iparosaink is szívesen 
hozzájárultak volna ahhoz,* hog^ 
cégüket a színház függönyéh 
hirdettethessék A függöny ugyani 
nem volt használatban, azonbah 
nem tudni mi okból, csaknem 
egyhaimad részben volt láthat^ 
s nem keltett valami épület/ 
látványt.

D rendőrkapitányság ui 
vezatöje. A M. kir. beiügy 
miniszter a mohácsi m. kir. 
rendőrkapitányság vezetőjéül 
Tóth Elek m. kir. rendőrfőta
nácsost Szekszárdról Mohácsra 
helyezte, át illetve nevezte ki. A 
kapitányság uj vezetője dr. K.o 
csts Béla m. kir. rendőrtanácsós 
áthelyezése után ideiglenesen 
Mohácsra helyezett dr Bugár 
jános m kir. rendőrtanácsostól 
a hivatalvezeiését már átvetté.

Házasság. Pazaurek Dezső 
banktisztviselő, tart, főhaanag/ 
lapunk beiső munkatársa foiyÓ 
hó lóén délután ő órakor tartja 
esküvejét tiuber íren, taní.ónővel 
a feisőszentivani római katolikus 
templomban

— Egyházmegyei hír. Dr. Virág 
Ferenc megyespüspök Ferkav 
Miháiy peimonostori káplánt az 
iskolaév megkezdéséig katonai 
szolgálatot teljesítő dr. Kopcsányi 
Miklós Mohács belvárosi káplánt 
helyettesítésére Mohács belvárosi 
plébániára áthelyezte.

Eljegyzés. L-ang Éva Mag
dolnát toiyó hó 6 án eljegyezne 
Mózer Béla Budapestről.
- elhelyezés. A m. kir. bel

ügyminiszter szolgálati érdekből 
Gálszécsy Tivadar m. kir. rendőy- 
főfelügyelőt Mohácsról Bajába 
helyezte át.
- Orvosi rendelő áthelyezés. 

Dr Ónody (György v. klinikai 
tanársegéd rendelését saját házá
ban (Báró Eötvös u. 3) folytatja.
- Albrecht kir. herceg ado

mánya az épülő sepsei tempiuin- 
Italt. Országszerte ismeretes az a 
lelkes küzdelem, amelyet Sepse 
község felszabadult délbaranyai 
katolikus társadalma folytat a 
sepsei templom építése érdeké
ben. A sepseieket nagy öröm 
érte, mert Albrech kir. herceg 
villányi kőbányájából 300 köb
méter terméskövet ajándékozott 
a templom építési céljaira, ami
ből a nagyharsányi templom 
mintájára a falakat és iépcsőfel- 
járókat el lehet készíteni.

— Vonatkorlátozás. A Mohács 
Pécsi Vasút üzletvezetősége érte
síti az utazó közönséget, hogy 
'• hó 7 tői kezdődőleg a Villány- 
hóohácsi vonalon az 5. és 6. sz. 
(délutáni) személyvonatok köz
lekedését további intézkedésig 
beszüntette.

Tábortűz. A Mohács; Le- 
| vente vizitábor szombaton, 12 én 

este 8 órakor a duna révátkelés
nél tábortüzet tart, melyre Mo
hács város közönségét ezúton 
hívják meg.

— Állatorvosi hir. A városi 
állatorvost helyettesítő dr Szigeti 
János állatorvos lakása Arany 
János u. 3.

— Lovas bemutató. A Mohá
cson állomásozó német lovas 
SS. alakulatok, vasárnap délután 
2 órai kezdettel igen szépnek és 
látványosnak ígérkező nagysza- 

| bású lovas sportünnepélyt ren- 
I deznek a levente sporttelepen, 
i Mindazoknax, akiket a nemes 
I sport érdekel felejthetetlen él- 
i menyben lesz részük.

Műsoros előadás. Augusz- 
, tus hó 12 en, szombaton este 
i 7 órai, vasárnap délután 4 és 

este 7 órai kezdettel a nyári 
i Színkörben műsorra kerül a 
i Bűvös táska látványos, zenés, 
! táncos mesejáték 8 képben és a 
j Sokac Oyöngyösbokréta bemuta- 
| tásában a Menyasszony tánc, 
1 táncos népi játék 5 képben. — 

Heiyárak 1 pengőtől 3 50 P ig. 
I Jegyek kaphatók az előadások 
j napjain a Színház pénztáránál 
I egész nap. Elsötétítés miatt az 
i előadásokat pontosan kezdik.

— Felhívás. Azok a sertéstartó 
mohácsi lakosok, akik sertéseiket 

j pestis ellen Szimultán módszer 
szerint oltani akarják, jeletkezze 
nek a hivatalos időben a város
háza 4. számú szobájában.

— Kleptcméniás mohácsi asz- 
szonyí vettek őrizetbe Pécsett. 

I Megrögzöu tolvajnot veit őrizet- 
| be a pécsi rendőrség Meranics 
j Jánosné sz. Furscltl Anna 50 
| éves mohácsi asszony személyé

ben. Meranicsné nem ismeretlen 
a pécsi bűnügyi krónikában és 

I már körülbelül tízszer volt az 
| ügyészségi fogház lakója. Au

gusztus 7 én Pécsre utazott, ahol 
; egy trafikban a pultról tömött 
i kézikosarat lopott el, amit a vá- 
| sárban azonnal értékesített, majd 

az Irányi Dániel téren egyik 
vendéglőben Alolnár /ánosné 
pécsvaradi asszony telt kéziko
sarát, amelyben új berliner kendő, 
törölközők, konyharuhák voltak 
lopta el s a lopott holmikat a 
kosár kivételével szintén eladta. 
A Baranya fogadóban találták 
meg Meranicsnét, aki azonnal 
töredelmes vallomást tett, azzal, 
hogy kleptomániás s „nem bír 
magával". Meranicsnét átkísérték 
az ügyészség fogházába, aki 

| ugyancsak lopásért legutóbb 4 
hónapi szabadságvesztésbünie- 

' tésre volt ítélve. A ismeretlen 
orgazdák ellen is megindult az 
eljárás.

— Kárpátaljára tilos a beuta
zás augusztus 5—20 között.

: Mii. Illetékes helyről közük, 
hogy a kárpátaljai területre Ung, 
Bereg, Ugocsa és Máramaros

1 vármegye, valamint Ungvár vá
ros területére a beutazást a 
belügyminiszter augusztus 5 és 
20 napja között megtiltotta. 
Ennek a tilalomnak megfelelően 
tehát az erre az időre kiadott 
utazási igazolványok érvénytele
nek.

— Búza átvétel. Értesítem az 
igentiszteit Gazdaközönséget, 
hogy folyó hó 12 tői, szombattól 
folyó hó 17 éig búzát a sokac- 
révben (Horváth fogtechnikussal 
szemben) uszályba veszek át. — 
Fülöp Oéza terménykereskedő 
Mohács.

JOVAS SPORTÜNNEPÉLYT
rendez a német lovas SS alakulat 

vasárnap, augusztus 13-án délután 2 órakor 
Mohácson a levente pályán.

Belépődíj 2.— pengő. 
Honvédeknek ingyen.

— Kárpátaljával megszűnik a 
magánpostai, távíró és távbe- 
SZélÖíorgalom. MTI. A posta
vezérigazgatósága közli, hogy 
augusztus 6 tói kezdve egy
részről az ungi, beregi s mára- 
marosszigeti közigazgatási kiren
deltségek, továbbá Ung, Bereg, 
Ugocsa s Máramaros vármegyék, 
valamint Ungvár város területe, 
másrészről a hátország között a 
magán postai, táviró s távbe 
szélő forgalom általában szünetel. 
Kivételt képeznek a katonai és 
polgári hatóságok postakülde
ményei és táviratai, a hadi
üzemek igen fontos ügyben 
váltott postai küldeményei, távi • 
rátái, amelyeknél a küldés sür
gősségét a hadiüzemi parancs
nok hivatalos bélyegzője igazolja, 
valamint a gyógyszer és élesztő
tartalmú csomagok. Mágántávirat, 
születés, halálesetben, illetve 
háborús anyagi csapással kap
csolatban küldhető, ha annak

■ szükségességét a helyi közigaz
gatási hatóságok, csendőrség, 
vagy rendőrség igazolja. A táv
beszélő forgalomban továbbra 
is kizárólag csak állami beszél-

1 getések kezdeményezhetők
0 táborból érkező vizicser- 

készek fogadása, a vízikiképző- 
táborban lévő és Baja felöl 
augusztus 15 én d. u. 6 órakor 
érkező vízicserkészeket értesülő 
sünk szerint a Du naparton a 
halászbárkák feletti Dunasza- 
kaszon fogadják. A szülőket és 
vizicserkészbarátokat a fogadáson 
szívesen látja a csapat szervező- 
testületé.

— Jóslás és a piros szoknya. 
Aladics Mihályné mohács-szigeti 
asszonyhoz beáll'tott Sárközi 

I Márta cigányasszony, aki el
mondta Aladicsnénak, hogy 

' nagyszerűen tud jósolni, de 
i ahhoz pénzre, sőt rufára is 
’ szüksége van. Aladicsné ugylát- 
I szik módfelett kiváncsi lett a 
i jövőre, mert 100 pengőt adott 
I át a cigányaszonynak, majd pe- 
I dig a cigányasszony teljesen fel- 
, öltözött Aladicsné ruháiba s 

eltávozott azzal, hogy mindjárt 
visszajön s jósolni fog. Minthogy 
a cigányaszony többet nem 
mutatkozott Aladicsné feljelen
tette a cigányasszonyt s az 
ügyészség megindította az eljárást.

— Tudnivalók a légoltalmi 
riasztásról, a közönség, a rádió 
riasztását és a rádió légiveszély- 
elmúltát, jelző rádió bemondását 
követi, holott a rádió bemondás 
nem a közönségnek szói, hanem 
a légoltalmi szerveknek. A kö
zönség a rádió riasztáskor már 
igyekezzék védett helyre, de a 
védett helyről csak akkor távoz
hat el, amikor a Jeloldó sziréna
jelzést hallja. A riasztásnál se 
sétálva, hanem futva, vagy gyor
sított menetben igyekezzék a 
védett helyre vagy álljon be a 
legközelebbi kapuk alá.

flkcio a legelők rétek 
megjavítására. A Földművelés
ügyi miniszter a savanyú talajú 
rétek és legelők megjavítására 
kedvezményes áru lápi mészi- 
szapot és szénsavas mészkőport 
juttat a birtokosságoknak, legel
tetési társulatoknak, községek
nek valamint az 500 kát. hold 
nál kisebb területen gazdálkodó 
birtokosoknak. Jelentkezni lehet 
a Zöldmező szövetségnél, vagy

| Zöldmező szakosztálynál.
— Csak legszükségesebb 

esetben utazzunk. MTI a julius 
28-án életbeléptetett vasúti kor
látozásokkal kapcsolatban illeté
kes helyen felhívják az utazó 
közönség figyelmét arra, hogy 
csak a legszükségesebb esetekre 
korlátozzák az utazást. Ezidő- 
szerint nincs szükség engedélyre,

I de ha a vonatoknak még mindig 
fennnálló túlzsúfoltsága nem 

j szűnik meg, akkor az illetékes 
tényezők kénytelenek lesznek 
utazási engedélyek bevezetésének 
gondolatával foglalkozni.

Hogyan és kik vehetnek 
részt a tenyészüsző akcióban.

' A m. kir. földművelésügyi mi
niszter a népies szarvasmarha 
tenyésztés gyorsabb ütemű mi-

i nőségi fejlesztése s a meg nem 
felelő tehénállománnyal rendel
kező kis és középbirtokosok 
törzsállományának kicserélése 
érdekében az idén is megrendezi 
a tehén és tenyészüsző kiosz
tási akciót, mely az elmúlt évben 
rendkívül nagy eredménnyel járt. 
Növendéküszö, tehenek kerülnek 
kiosztásra. Az akció során kiosz
tásban részesülő gazdák a vételár 
30%-ig terjedő árkedvezményt 
kaphatnak, kedvezmény összege 
növendék üszőknél 300, vemhes 
üszőknél és teheneknél 500 P ig 
terjedhet. A beszerzéseknél a 
törzskönyvelt tenyészetből szár
mazó állatok előnyben részesül
nek. Az árkedvezmény az ilyen 
tenyészetekből származó növen
dék üszőknél 360, vemhes üszők
nél és teheneknél 600 pengőig 
terjedhet. Az akció lebonyolítását 
a kerületi állattenyésztő szövet
ségek utján a vármegyei ál'at- 
tenyésztő egyesületek, valamint 
a vármegyei, városi és közigaz

| gatási kirendeltségi gazdasági 
| felügyelőségek közreműködésé

vel a szarvasmarhatenyésztő szer
vezetek országos szövetsége 
révén. A kiosztásban elsősorban 
50 kát. holdnál kisebb mezőgaz
dasági területen gazdálkodó kis
gazdák részesülnek, másodsorban 
pedig 300 kai. koldat meg nem 
haladó területen gazdálkodó ál
lami támogatásra érdemes közép- 
birtokosok jöhetnek tekintetbe.

— Anyakönyvi bejegyzések
1944. augusztus 4-től — U-tg. 
Születések: Grecht Anna Mária, 
Fink János, Csáky Mária Do
minika Franciska Terézia, Sza
kács Katalin, Németh János, 
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Bruckner Anna, Kostyák János, 
Gombár István, Arnold istván.

Házasságkötések: Prekopp
Flórián és Réthmezey Jolán Ida 
Krisztina, Molnár József és Szer- 
betics Katalin, Szalontai László 
Gyula és Tasi Mária

Halálozások: Sárközi Erzsé
bet 11 hónapos, özv Késics 
Istvánné 69 éves, Csurilla Jónás- 
né 30 éves.

SPORT.
Vasárnap az MTE teljesen tar

talékos csapata Nemeskéri bírás
kodása mellett elömérkőzést 
játszott a német katonákkal, amely 
óriási lelkesedés mellett 3: 1 
(0:1) arányban legyőzte az 
MTE f.

fiz Országos Tanács az eredeti 
tervtől eltérően az NB II és NB
111. osztályokat egybeolvasztotta 
és az egész országra lő csopor
tos körzeti bajnokságot irt ki. 
Ennek alapján a nálunk felállí
tott „Dunántúli Körzetben" az 
NB II. bői a DVACésa KRAC, 
az itteni volt NB Ill-ból pedig a 
kiesett BZTE kivételével fenn
maradó 12 csapat, valamint a 
két alosztálybajnok a PTSE és 
a NLE, tehát összesen 12 csapat, 
így Mohács NB III ba jutása 
tárgytalanná vált.

finyagi nehézségek miatt a 
PTSE és NLE nem nevez a 
Körzeti Bajnokságra az csak 
14-es létszámmal indul.

Augusztus hó 1-ig kellett ne
vezni az alosztálybajnokságra, 
amelyre még több csapat köztük 
Mohács sem adta le nevezését, 
amelyet most egyelőre meg- 
hoszzabbítottak. Egyébként is 
szó van az alosztálybajnokság 
másirányú beosztásáról.

Néhány új egyesület jelentke
zett a Pécsi Kerületnél felvételre 
ezek a következők : Gyékényes! 
MÁV, Kiskanizsai SLE, Pécsvá- 
radi LE és a Kálmáncsai LE.

□unaföldvári LE az országos 
levente bajnokság során a Sze
gedi leventéket 2:1 arányban 
legyőzte és Jgy bejutott az elő
döntőbe, ahol a Szombathelyi 
LE ütközik rheg a döntőbejutá
sért.

Várhegyi Bálint és Varga János 
játékvezetők másirányú beosztá
suk miatt egyelőre nem állhat
nak a testület rendelkezésére.

Most jelent meg az országos 
JT hivatalos értesítője, amely 
részletes kimutatást közöl arra 
vonatkozólag is, hogy kik vezet
tek az elmúlt idényben NB I. és 
NB II. mérkőzést. A Pécsi Ke
rületből 8 játékvezető működött 
ezen mérkőzések keretében ösz- 
szesen 24 alkalommal. Ezek között 
szerepel Mohácsról Pazaurek 
Dezső is.

Uszóverseny augusztus 20-án. 
Mint minden évben ez évben is 
megrendezi a Magyar Úszó 
Szövetség a Leventeegyesülettel 
karöltve az uszóversenyt 1944 év 
év nyarán augusztus hó 20 nap
ján keiül lebonyolításra a dunai 
partfürdőnél. Az uszóversenyen 
résztvehetnek az I. korcsoportba 
tartozó 1930, 1931, 1932 évi, a 
II. korcsoportba tartozó 1925, 
1926, 1927, 1928, 1929 évi a 
III korcsoportba tartozó 1924, 
1923, 1922, 1921 évi születésű 
ifjak és leányok. Versenyszámok: 
50 m. gyors, hát és mellúszás, 
100 m. gyors, mell és hátuszás, 

esetleg 200 m. mellúszás és 
400 m. gyorsuszás.

A Leventeparancsnokság, vala
mint a Mohácsi Torna Egylet és 
a Vízicserkészek parancsnoksága 
felhívja mindazon ifjakat és 
leányokat akik az uszóversenyen 
résztveni óhajtanak, hogy hala
déktalanul jelentkezzenek Radnóti 
(Ritter) lenőnél (Király ut) a 
verseny rendezőjénél. Részletekre 
még visszatérünk.

Felelösszerkesztő:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Laptu1 aJdono• él kiadó
FRIDRICH OSZKÁR

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

ELADÓ EGY KÜLÖNÁLLÓ

ÉPÜLET
5 méter széles, 10 méter hosszú, tiszta 
tégla, falcolt cserép, új szerszámfa. 

Érdeklődni iehet
Tompa Mihály utca 52.

Mindenes szakácsnő, 
bejárónő, gyermek mellé 
keresztény szolid leány 
azonnal beléphet.

Dr. Ónody György.
MűhelyniegnyitÚM!

Értesítem Mohács és környéke 
közönségét,hogy Mohács-szigeten 
Csata 3. szám alatt (a baracskai 
kövesút mellett a 4 es km kőnél) 
kádárműhelyt 
nyitottam, hol mindenféle faedé

nyek szakszerű készítését vállalom 
Á Uanőóan raktáron tartok új 
hordókat és lugzókat.

Szíves pártfogást kér 
Kelter Ádám 

 kádármester.

Alsó Kanda 131 b. szám alatti
TANYA 

hozzávaló gazdasági épületekkel, 
440 □•öl gyümölcsössel szabad 
kézből ELADÓ. Érdeklődni lehet a 
helyszínen özv. Kovócsics Péterijénél.

Príma állapotban levő

fü rdőkádat 
és Wertheim-cassát 
VENNÉK

Cím a kiadóhivatalban.

Mohács-szigeten fekvő 
tagosítatlan kb. 80 kát. hold 
vagy tagosított 65 kát. hold 
ingatlanaimat 1944. évi 
október hó 1-től kezdődően 

haszonbérbe 
vagy felesbérbe 
KIADOM.

Dr- Beck Alajos.

Osztrák gyártmányú, kereszthúros 

rövid fekete zongora 
ELADÓ.

Cím a kiadóhivatalban.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

I JÓ

ÓRÁK
__ üjvlríLj
PERJÉSIHEZ i
ménjein.
Keresek azonnali belépésre
egy női fodrászsegédet

SZABÓ JÁNOS 
Mohács, Szentháromság utca 37.

Használt

gépszíj eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

ZRÍNYI UTCA 17. számú 
ház eladó. 

Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál.

Különbejáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

Mohács megyei város polgármesterétől 
7111 1944. kig. szám.

Hirdetmény.
A bőranyaggazdálkodási m. kir. kor

mánybiztos úrnak a gyapjas birka- és 
báránybőrök igénybevétele tárgyában 
megjelent 4317 1944. számú rendeletét 
szigorú alkalmazkodás végett az aláb- 
diakban teszem közhírré:

Minden juhtartó, akinek az 1944 45. 
évi gazdakönyvébe történt bejegyzés 
szerint birkaállománya 5 darab vagy 
annál több, köteles a gazdakönyvbe 
bejegyzett birkaállománya 15%-ának 
megfelelő darabszámban gyapjas nyers 
birkabört 1944 évi december hó 31. 
napjáig, továbbá bárányállománya 15 
" o-ának megfelelő darabszámban gyap
jas nyers báránybőrt 1944. évi augusz
tus hó 31. napjáig beszolgáltatni.

Egy darab birkabőr helyett 2 darab 
báránybőrt, 2 drb báránybőr helyett 1 
drb birkabört lehet beszolgáltatni. A 
beszolgáltatandó darabszám megállapí
tása során a tizedestörteket akként kell 
számításba venni, hogy a 0 5 vagy 
ennél nagyobb tizedestörtet egy egészre 
kell kikerekíteni. A 0 5-nél kisebb 
tizedestörtet figyelmen kivül kell hagyni.

Gyapjas birka- és báránybört a juh
tartó csak az illetékes hatóság által 
kijelölt nyersbőrkereskedőnek és csak 
a hatóság által megállapított áron ad
hat el.

Az, aki vágási utalvány alapján birkát 
vagy bárányt vág, köteles a birka- vagy 
báránybőrt a jogosított vevőnek ható
ságilag megállapított áron beszolgáltatni

Gyapjút levágott vagy elhullott állat 
bőréről lenyirni nem szabad

A rendelet 6. §-ának 1. bekezdése 
szerint a juhtartó az eladott gyapjúbőr 
átadásakor átvételi elismervényt kap. A 
juhtartó gazdálkodó köteles az átvételi 
elismervényeket megőrizni és ezek 
közül a nyersgyapjas báránybőrökre 
vonatkozókat az 1944. évi szeptember 
hó 30. napjáig, a nyersgyapjas juhbő- 
rökre vonatkozókat pedig az 1945. évi 
január hó 31. napjáig nyilvántartó 
hatóságának az eladásnak a beszolgál- 
tatási kötelesség teljesítésébe beszámí
tása végett bemutatni.

Mohács, 1944. évi augusztus hó 3-án.

Vitéz Szőnyi Alajos s. k
polgármester.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Augusztus 11—12—13

Szerelmes szívek
Augusztus 14-15

Cseresznyevirág

Hivatalos gabonaárak 
1944 augusztus hóban:

Búza 40.— c
Rozs 37.- p
Takarmányárpa 36.— p
Sörárpa 40— p
Zab 40— p
Morzsolt tengeri 36— p
Bab, fehér 80— P

3 deciliteres keresek
kengyelzáras <•/ * *• megvételre

Csapó György
_________________szikvízüzem, Karancs.

Mohács megyei város polgármesterétől 
6307 1944. kig. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. közellátásúgyi miniszter 

úrnak a baromfi és tojás beszolgáltató- 
sának, forgalmának és felhasználásának 
továbbá a tógazdaságban tenyésztett 
hal. valamint a lőtt vad beszolgáltatá
sának és forgalmának szabályozása 
tárgyában megjelent 113.100; 1944.számú 
rendeletét szigorú alkalmazkodás és 
miheztartás végett az alábbiakban teszem 
közhírré.

Ennek a rendeletnek a hatálya alá 
tartoznak a következő állatok és ter
mékek:

Mindennemű élő és leölt baromfi, 
tógazdaságban tenyésztett mindennemű 
hal, élő vagy jegelt állapotban. A lőtt 
vadak közül a nyúl, az őz, a szarvas, 
a vaddisznó, a fácánkakas és fácántyúk.

A beszolgáltatási kötelesség teljesí
tésére szánt baromfit és tojást az 1945. 
év június hó 30. napjáig kell vásárlásra 
jogosított kereskedőnek vagy hatóság 
által feljogosított más vásárlónak vételre 
felajánlani.

A beszolgáltatási kötelesség teljesí
tésére csak élő, egészséges, üresbegyü 
baromfit lehet vételre felajánlani, a 
beszolgáltatásra szánt baromfinak élő
súlyban darabonként legalább a követ
kező súlyt kell elérnie csirke 1944. évi 
augusztus hó 30. napjáig 1 kg, az 
említett nap után 60 dkg., tyúk 1 kg, 
gyöngyös S0 dkg . pulyka 3 Kg., hízott 
liba 5 kg., hízott kacsa 3 kg.

Az úgynevezett tavaszi keltetetesu 
libát és kacsát a keltetés évének szep
tember hó 15. napja előtt a beszol
gáltatási kötelesség teljesítésére fel
ajánlani nem szabad.

A beszolgáltatási kötelesség teljesí
tésére csak ép héjú, friss tojást szabad 
felajánlani. , .

A beszolgáltatási kötelesse£ teljesí
tésére szánt halat az 1945- Junlus 
hó 30. napjáig kell valamely1* vásár
lásra jogosított kereskedőnek felajánlani.

A beszolgáltatási kötelesség ’eljesi- 
tésére szánt lőtt vadat az 1945. evt 
június hó 30. napjáig kell valan'e|y'“ 
vásárlásra jogosított kereskedőnek tel
ajánlani.

A lőtt vadat közfogyasztásra alkalmas 
minőségben kell átadni.

A kereskedő köteles a vételt az el
adó gazdakönyvébe bejegyezni és arról 
egyidejűleg a Központ által rendszere
sített nyomtatványon pontosan és a 
valóságnak megfelelően 4 példányban 
vételi jegyet kiállítani. , .

Vételi jegyet csak tényleg megvásá
rolt áruról állíthat ki.

Tíz kg-nál kisebb baromfi, a hízott 
liba és kacsa kivételével, vagy tojás 
vételénél a kereskedő vételi jegy helyett 
árubélyeget adhat az eladónak.

A gazdálkodó az összegyűjtött áru
bélyegekkel havonkint egyszer jelent
kezhet nyilvántartó hatóságánál, amely 
az árubélyegeket átveszi, a beszolgálta
tást a gazdakönyvbe bejegyzi és a 
gazdalapon nyilvántartásba veszi.

Az u. n. tavaszi keltetésú kacsát és 
libát a keltetés évének szeptember ho 
15. napja előtt forgalomba hozni nem 
szabad. Eddig az időpontig a kényszer
vágásra kerülő libát és kacsát sem 
szabad forgalomba hozni.

Két darab tyúkot, vagy négy darab 
csirkét, vagy egy darab pulykát elő 
vagy leölt állapotban, vagy 2 kg- 
tojást kézi podgyászként bárki szállít
hat vagy postára szállításra feladhat.

A gazdálkodó közvetlenül fogyasztó 
részére hízott libát vagy kacsát nem 
adhat el-

Baromfit és tojást házalás útján for
galomba hozni nem szabad.

Mohács, 1944. évi augusztus hó 3-án. 

vitéz Szőnyi Alajos & 
polgármester.


