
636 A DEPORTÁLÁS 

Mennek a légó és [a] mu. szolg. orvosok és gyógyszerészek is. A mu. szolgá-
latosokra nézve külön a H.M. rendelkezik. 

Megtelt kocsiban a létszám a kocsi külső falára krétával feljegyzendő. 

Minden kocsiból ki kell választani egy főt tanácstagnak, vízszerzésre stb. 

Polgármesteri kötelesség: 

Kétnapi kenyérrel el kell látni a szállítandókat, minden lélekre 40 dkg az adag 
a 2 napra. Egyéb élelem elvitele tilos. 

A berakás napján a tábor konyhájában kávé osztandó ki az útra, ennek hiá-
nyában vízzel kell ellátni a szállítmányt. 

A kenyeret a polgármester szerzi be és adja. 

A polgármester arról is gondoskodik, hogy minden kocsiban vödör fedővel 
álljon rendelkezésre (WC céljára). Minden kocsi részére ivóvíz tárolására al-
kalmas kanna is legyen. 

Polgármester kötelessége minden szállítmányhoz 90 lakatot kulccsal együtt 
beszerezni, esetleg a Tanács közbenjöttével. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy ha német vagonok lesznek a szállítmány-
ban, ezek lakattal nem zárhatók csak úgy, hogy előzetesen 30 cm nagy lánc 
kell, és ez fogandó össze lakattal. 

A kocsi feliratához krétáról is a polgármester gondoskodik. 

További kötelessége a lakatkulcs feltűzéséhez zsinórt, s a kulcshoz címkét be-
szerezni, hogy arra a kocsi számát fel lehessen írni. Szállítmány átadása és át-
vétele Kassán történik meg, névsort olvasni tilos. 

Polgármesteri teendő: 

Elszállítás után a táborhelyeket a közig, hatóságok útján fertőtleníteni kell. 
(t. [iszti] orvosi) 

Szállításnál egyéni beutalások, egyéni akciók kiküszöbölendők. 

Dr. Uray szds.: ha a szükség úgy kívánja 100 is mehet egy kocsiba. Rakhatók 
ügy, mint a heringek, mert a németeknek szívós emberek kellenek. Aki nem 
bírja, elhullik. Divathölgyekre nincsen semmi szükség ott Németországban. 

Nagybánya indít május 30-án 20 h 02-kor. 
Június 11 -én 14 h 02-kor. 

Felszólalások alapján Szehor Pál nyíregyházi polgármester: nem szabad 
visszahagyni egy zsidót sem, menjen mind. 

v. Ferenczy ales: Csak a feltétlenül nélkülözhetetlen orvosok maradjanak csa-
ládjukkal együtt vissza. Ezeket a német tanácsadó mondja meg, ők szakér-
telemmel csinálják, ők értenek hozzá, tehát a kiválogatás is az ő feladatuk. 

Ha a keresztény a zsidótól átvett holmikat 48 óra alatt felhívásra visszaadja, 
mentesíteni kell az internálás stb. következményeitől.10 


