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Aszovjet léli „győzelmei"1
A szovjet téli hadjárata 

sem nélkülözi azokat a „győ
zelmi" híreket, amiket már 
megszoktunk a demokrata 
sajtótól és rádió spikereitől. 
Míg a szovjet hadijelentések 
a háború kitörése óta több 
mint 15 millió német katonát 
öltek meg, addig a demokrata, 
de különösen az angol sajtó 
a téli háborút máris meg

vertük" harsonákkal igazo
dott a szovjet „hatalmas" 
sikereihez. Csak néhányat 

► együnk elő December 18-án 
ezt írták: „immár csak néhány 
rap, legrosszabb esetben né
hány hét s az orosz csapatok 
Rigában ünnepelhetik a győ
zelmet, a téli hadjáratban 
mindörökre elbuktak a nácik, 
mert német katonák leik: 
ellenállóereje megtört s mire 
eltakarodik a teli hó az orosz 
mezőkről eltűnnek a nácik is 
mindörökre.

Nos azóta is, Velikije Luki 
a keleti front Alcazárja ren
dületlenül állja az orosz túl
erőt, sőt Toropecznél a né
metek áttörték az orosz ál
lásokat s erősítéseket vittek 
immár legendákhoz illő hős 
védőknek A német téli had
vezetés rugalmassága, a „sün
disznó állások" rendkívüli 
szívóssága aztán ügylátszik 
gondolodóba ejtette a de
mokrata újság stratégákat, 
mert január 7-én már így 
Írtak: „A keleti front áttekint
hetetlen. Ez a legfőbb oka 
ani ak. hogy Moszkva hadi- 
elentései a szovjetorosz had
vezetőség jóindulata (?) elle
nére is ellentmondanak az 
igazságnak.

Kétségtelen, hogy a mos
tani évforduló alkalmából nem 
sikerült a rajtaütés: a német 
védekezés ezúttal sokkal erő
sebb volt, mint az elmúlt 
esztendőben. A szovjetorosz 
hadvezetőségnek tehat meg 
kell kettőznie eddigi offenzi- 
vájának erejét. Nagy kérdés 
viszont, jóra vezet-e ez a 
rengeteg ember és hadianyag
veszteség s lehet-e egyáltalán 

olyan döntést kiharcolni, amely 
befolyásolhatja majd a tavaszi 
háborút"?

Ugylátszik az elinte meg- 
mosolygott német hadijelen
téseket mégis csak elővették 
Liddel Harték és társai s 
úgylátták mégis csak „átszö- 
vegezésre" szorulnak a szovjet 
„győzelmi" jelentései A német 
hadvezetőség pedig, mint 
mindig most is szűk hadi
jelentéseiben ismerteti a keleti 
fronton dúló súlyos, de sike
res elhárító harcokat, ame
lyeknek egyetlen célja minél 
nagyobb ember és hadianyag 
veszteséget okozni a szovjet 
őrült, embert és hadianyagot 
nem kímélő téli hadseregének 
minél kisebb, de jól kiépített 
állásokba levő erőkkel, hogy 
a hatalmas területeken elhe
lyezett pihent tartalékokat,

Egyesült a Mohács-Kölkedi és Köiked Darázsi 
ármentesítő Társulat,

A Mohács Kö kedi Armente 
sitő Társulat január hó 5 én 
megtartott közgyűlé-én fontos 
elhatározás történt Dr Beck 
Alajos elnök üdvözölve a meg
jelenteket ismertette a Fö'dmive 
lésügyi miniszter rendeletét, 
amelynek értelmében, úgy a 
Tiszavölgyébm, mint a Duna 
völgyéb<n egyes átmenten ő 
társulatok egyesítését, így töb 
bek között a Mohács Kö kedi 
társulatnak a Köked darázsi tár 
sulatial való egyesítését is el 
rendedé. A rendelet szerint az 
19-10. év óla lezajlott három ár, 
de különösen belvizes esztendő 
sotán szerzett tapasztalatok egyike 
az, hogy a vízjárás szerint 
egységesnek tekintendő területe
ken nem egyszer, több vízren 
dező társulat működik és gyak 
ran árvédekezés idején ané kül, 
hogy ezen védekezést illetően 
egymásra tekintettel lennének.

Egyiészt ennek a visszás hely
zetnek megszüntetése másfelől 
pedig az ár és belvízvédekezés 
költségeinek mentői nagyobb 
érdekeltségi árterületre leoidő 
szétosztása s így az egyéni meg
terhelés lehető csökkenése vé
gett is, szükséges a vizlerülete 
ken jelenleg működő több ilyen 
víztendező társulat egyesítése.

A miniszteri rendeet ismer
tetése után a közgyűlés kimon 
dotta az egyesülést. Majd a 
miniszteri rendelet alapján ki 

ha annak ideje elérkezik, döntő 
támadásba vigye az offenzi- 
vától kimerült szovjet hadse
regek ellen.

S ha visszaemlékezünk 
1941-es telet követő tavaszi 
hatalmas charkovi bekerítő 
csatára s ha figyelembe vesz- 
szük. a mérhetetlen páncélos 
veszteségét a szovjetnek arra 
kell következtetni, hogy az 
afrikai kaland miatt elmaradt 
angol és amerikai hadianyag 
miatt a szovjet fegyverkezési 
ipar máris kénytelen silányabb 
anyagból kovácsolni fegyve
reit, akkor az elérkezendő 
időben megindítandó német 
hatalmas kiterjedésű ellen- 
offenziva sikerei alig lehetnek 
kétségesek s a legnagyobb 
bizalommal tekinthetünk a 
nacionalista hatalmak végső 
keleti győzelmi sikerei elé.

jelöúe azf a bizottságot, amely 
a Kölkedi darázsi ármentesílővel 
egyetemben elkészíti az egye:ü 
lés alapiéul szolgáló abpsza 
bálytervezetet Minthogy pedig a 
beolvadó társulatok pénzügyi 
különállása az egyesü és idő
pontjában fennálló tartozások 
és azon beruházások tekinteté
ben, amelyek a szabály ozási mű
vei nek egyenlő biztonságot 
nyújtó méretekben leendő kiépí
tésére szükségesek, továbbra 
is fennmarad, a közgyűlés az 
eredeti javaslattól eltérően, amely 
a kataszteri holdankénti 12 P ős 
járulékot 36 P re javasolta fel
emelni, a kataszteri holdankénti 
hozzájárulást 20 P ben á lapította 
meg s ezen járulékokból kifize 
tendő adósságokon fe.üli terhek 
kiegyenlítésére államsegély ki 
utalását kéri a Földmivelesügyi 
minisztertől. Kisebb jeletőségü 
ügyek letargyalása után a köz
gyűlés véget ért

A két társulat egyesülésé! öröm
mel üdvözöljük s valószínűleg 
az egyesülés következtében meg
valósítható lesz a miniszteri in 
dokolásban foglalt egységesebb 
vízszabalyozás s az egyéni meg
terhelés is kevesebb lesz a na
gyobb árterületre tekintettel.

Nehezményezzük és furcsá
nak találjuk azonban illetékes 
felsőbb hatóság azon tervét, 
hogy az egyesített két társulat 
székhelye Sátorhelyen lesz, azért 

mert Mohácson jelenleg nincs 
megfelelő épület majdan meg
nagyobbodott s mintegy 10 
tisztviselővel dolgozó társulat
nak

Le kell legelőször is szögez
nünk hogy az árvédekezés szem
pontjából mégis a Duna áradá
sával szemközti védekezés a leg
fontosabb s epy egy jeges ár
víznél, vagy tavaszi zöldárnál, 
amikor perceken belől szokott 
változni a víz játéka nehezen kép 
zelhető el megnyugtató ár véde
kezés Sátorhelyről, vagy legalább 
is csak úgy, hogy Mohácson is 
fenntart egy helyiséget, másrészt 
Mohács városának gazdasági 
érdekét is sértené, ha egy eddig 
is fontos hivatalát, amely a 
jövőben megnagyobbodna el
vesztené Miért is Mohács vá
rosának, de az elsősorbm érde
kelt Mohács kölkedi ármentesítő- 
nek mindent el kell követnie, 
hogy az egyesített társu!at szék
helye feltétlenül Mohács legyen 
s ezért esetleg székház vásárlása 
végett anyagi áldozattól sem 
szabad visszariadni.

ÜZEN A FRONT.
Megemlékeztünk arról a nagy

szabású akcióról, amelynek kere 
tében Mohács város több ezer 
pengős költséggel minden mo 
hácsi hadbavonultnak karácsonyi 
szeretetcsomagot küldött. Ezek 
a csomagok vitték a város kö 
zönségének és polgármesterének 
szerető, aggódó szívét, szeretetét 
az orosz hőmezőkön harcoló 
fiainkhoz.

Sok ezer kilométert tettek meg 
a csomagok s örömet, boldog 
Ságot melegséget gyújtottak 
odakünn a harctól megedzett 
honvéd szívekbe. Jönnek jönnek 
végnélkül a levelek, tábori lapok 
vitéz Szönyi Alajos polgármes
terhez és a szerkesztőségbe. — 
Mindegyikben küzdő bajtársaink 
öröme, boldogsága csendül fel 
a nem várt meglepetésért. A 
front üzen e levelekoen s any- 
nyira kedvesek, szírhez szólóak 
hogy helyhez mérten „Üzen a 
front" cím alatt fo ytatólagosan 
közöljük őket.

*
•

Kelle Sándor főhadnagy írja: 
Nagyságos Polgármester Úr! 
A karácsonyi kis csomag meg
örvendeztetett a kórház fehér
ségében, a benne levő szeretet- 
szavak mélyen szívembe markol
tak. Súlyos sebeinknek gyógyu
lását, fajdalmaink elviseléséhez 
az erő. a jó Isten adja azon a 
sok-sok aggódó imán keresztül, 
a nik értünk hangzanak el. En
nek teljes átélésében mondok
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hálás köszönetét az értünlc mon 
dőlt karácsonyi imákért. — A 
hozzá küldött körítésért — mind 
látható formáért — város gon
doskodó szeretetééit kell még 
hálámat kifejeznem Vitéz So 
mogyvárytól olvasom: „Tegnap 
még a fronton megsebesült 
harcosok, erélyes és határozott 
katonák, ma — senkik, semmik, 
állás után kilincselő, száz meg
aláztatásnak kitett : ágról lesza 
kadtak vagyunk.1. Eltűnődöm a 
szomorú valóságon, ami a front
ról hazajött katonáknak volt 
osztályrésze 1918 bán . .

A magyar társadalom a har
coló honvéddel teljes szívvel 
közösséget vá lal s küldi szere 
tétét ,. . . te harcolsz értünk, 
mi pedig dolgozunk és imádko 
zunk érted'1 — gondolattal, akkor 
nem lehet még egy katasztrófa, 
olyan 1918 féle, a magyarság 
életében.

Csutords Mihály főhadnagy 
Írja: Igen tisztelt Barátom!
Szereted Mohács városunk ked 
vés Közönsége nevében kül
dött karácsonyi csomagtok és 
szívhez szóló meleg soraid lég 
szebbünnepünkön újra Közzétek, 
az annyiszor elém tűnő baráti 
körötökbe varázsolt éppen akkor, 
amikor Ti a legszebbik misére 
az Éjfélire mentettek . . Ugyan
akkor mi is századom sudár- 
szép karácsonyfája alá gyűlve 
ezüstös misztériumába merülve 
és Tőletek csak távban messze, 
de szivünk leikünkben együtt 
győzni vágyó hittel, Veletek 
énekeltük: .,Csordapásztorok ...“ 
Kedves kis csomagiok karácsony 
fánk fő elyéről bajtársi osztályra 
jutott. Belőle rnindőnknek fulo ta 
egy egy édes falat és egy egy 
mohácsi kis koity Hálámat ked 
vességtekért, köszönetemet az 
édes n e eg percekért elmondom 
Előtted és a jó mohácsiak előtt.

To/ydn/dzse/főhadnagy Kedves 
Bátyám! Halaiéit szívvel mondok 
köszönetét azért a végtelen jo 
Ságot kifejező figyelemért, hogy 
kedves zja: dákotokkal melegebbé 
akartátok tenni otthonunktól, 
családunktól s édes hazánktól 
nagyon messze töltött karácsony 
esténket. Környékig meghatott 
az a szeretet, mely elgondolta, 
összeállította, aggódását bele 
plántálta s elküldötte a szeretet 
csomagot Mohács városának és 
áldottlelkü hölgyeinek ajándékát. 
Mikor a lobogó lángú gyertyács- 
kák fényében álltunk a kará
csonyfa alatt és elindult ajkunk
ról az égfele az ősi ének: 
„Mennyből az angyal11 . . . 
mindnyájunk szivéöől a köszö
net imáját is küldtük az Egek 
Urához, hogy adjon áldást mind
azoknak, akik nem feledkeztek 
meg rólunk s aggódó gondos
kodásuk elju'ott hozzánk s 
összekovácsolta. összeláncolta 
szívünket az otthonlévők szívé
vel Hisszük, hogy átjárta a Ti 
leikeleket is a tökéletes boldog
ság nagy érzése, a legszentebb, 
a szeretet ünnepének estéjén 
nemes cselekedetek tudatában. 
Imádkozzatok értünk tovább s 
féltő aggódással, úgy szeressetek, 
mint eddig, akkor könnyebb lesz 
elviselni minden nehézséget, 
bajt, szenvedést, könnyen ho 
zunk minden áldozatot, melyet 
drága Hazánkért és Értetek 
válla unk. Minthogy köszönetem 
nem tud méltó lenni a nekem 
okozott nagy örömhöz, azzal 

igyekszem ezt tökéletesebbé tenni, 
hogy én is imádkozom Értelek 
s a jó Isten áldását kérem mind
azokra, akiknek részük volt ab 
bán, hogy ne érezzem egyedül 
magamat Jézuska születésének 
szent estéjén

Ressler János hadnagy írja: 
Nagyságos Polgármesr Ur! Mo
hács város közönsége által kül
dött szeretet csomagot december 
22 én a legjobb egészségben 
megkaptam Kérem Polgármester 
Urat tolmácsol a halateljes kö
szönetemet a város áldozatos 
közönségének Amíg az otthon 
így gondoskodik rólunk, nem 
fog bennünk csalatkozni, mert 
küzdelmünk értelmet kap Tud 
juk, hogy a családi tflzhelyün 
kért és az otthonunkéit harco
lunk A családi tűzhely éltető 
me'ege táplálja szívünkben a 
reményt és ad erőt a végső 
győzelemhez.

Várhalmi Ágoston zászlós 
levele: Nagyságos Polgármester 
Úr! Hálatelt szívvel mondok 
köszönetét azért a csomagért, 
amely a legjobbkor december 
24 én az esti órákban é’t ide, a 
Don partján Jévő fedezékembe 

Ez a küldemény megépítette 
közöttünk és az otthon között 
a szeretet aranyhídját, letörölt 
homlokunkról sok ráncot, szét
nyitotta az ökölbe szorult ma
gyar honvédkezet, mielőtt vég 
kép lesújtana Gondolatban mi 
is együtt vagyunk a nagy mo 
hácsi c aláddal s megköszönjük 
a családfőnek Polgármester úrnak 
valamint a családtagoknak Mo 
hács város derék közönségének 
a karácsonyi ajándékot.

Regös László zászlós levele: 
Nagyságos Polgármester Ur! 
Meghatódva veszem kezembe a 
tollat, hogy köszönetét mondjak 
Nagy agos polgármester Urnák 
és Polgármester Uron keresztül 
Moliacs város közönségének 
azért a kedves csomagért, amel
lyel mega.ándékoztak Kiérzik 
minden kődarabjából az a meleg 
szeretet, mellyel a harcoló hon
védet körül veszik. Büszke öröm 
mel tőit el mindannyiunkat az 
a tudd, hogy a boldogabb, szebb 
jövőért az otthonért, a családért 
harcolhatunk és ha a helyzet úgy 
kívánja, gondolkodás nélkül az 
életünket is feláldozzuk érte.

Szelinger Dezső zászlós írja: 
Mélyen Tisztelt Polgármester Úr! 
Engedje meg, hogy tócheich /ános 
őrvezető és Oast János honvéd 
mohácsi lakósok felkérésére én 
köszönjem meg embereim helyett, 
Önnek s egyben egész Mohács 
város közönségének, hogy a 
mai nehéz időkben sem fe'ejt- 
keznek meg, a messze idegen
ben küzdő magyar honvédről. 
A sok és nehéz szolgálat kö 
zepette is solat gonuolunk az 
otthoniakra és viszonzásul csak 
egyet ígérhetünk: Mig egyet-: 
len egy csepp magyar vér 
Ic-sz ereinkben, addig magyar 
emberhez méltóan, bátran és ki 
tartóan fogunk küzdeni édes 
hazánkért Csak az tudja igazán 
szeretni és megbecsülni a ma
gyar földet, aki latja azt a nagy 
nyomort, szegénységet, és bar
bárizmust, ami ebben az Istentől 
elhagyott országban dúl. Nem 
tagadjuk, hogy vérző sebet ütött 
szivünkön az a ludat, hogy szent 
karácsony ünnepét nem a meleg 
családi otthonban szeretteink 
közt ünnepelhettük meg, de az 

otthoniak kedves megemlékezése j 
enyhít ennek elviselésében, mert 
tudjuk, hogy mindazt amit értünk 
tesznek igaz szívből, testvéri 
szeretettel cselekszik.

(Folytajuk.)

Beállt a Duna.
A múlt héten jelentek meg az 

első jégtáblák a mohácsi Duna- 
szakaszon. Az általában gyenge 
időjárás következtében nem lát
szott a jégzajlás veszélyesnek, 
úgy hogy bár korlátoltan, de a 
hajóforgalom is még zavartalanul 
folyt. A hét végén beállott vá
ratlan hidegidőjárás és a Duna 
rendkívül alacsony vízállása kö 
vetkeztében mind sűrűbbé vált 
a jég s január 11 én este a 
Kiskőszeg feletti igen keskeny 
Dunaszakaszon jégtorlódás állt 
elő minek következtében 
a mohácsi jég is megállt E 
napon alulról felfele a MFTR 
„Bős11 motoros iparkodott még 
vontatmánnyal Baja fele a téli 
kikötőt elérni, valamint Baja ha
tárában a Rudnik és Macedónia 
gőzösök és a Mrrtin Wallner 
motoros. A rendkívüli alacsony 
vízállás következtében azonban 
a hajók nem tudtak a bajai, 
építés alatt álló télikikö'.őbe be
menni s így sietve visszafordul
tak, hogy a bezdáni baracskai 
téli kikötőt elérjék Et is jutottak 
Mohács alá A Szúnyog sziget 
a att azonban ekkor mára Dana 
sirinai szakaszán is áttörhetetlen 
jégtorlasz állta a hajók útját.

A négy hajó parancsnoka és 
a hajók személyzete, valamint a 
hajókhoz tartozó 21 uszály 
kormányosai emberfeletti és ön
feláldozó munkát végezlek s 
éjjel nappali megfeszített munka 
árán sikerült a hajókat és a 
vontatmányokat január 13 ig, 
szerdáig Mohács alatti öbölbe, 
valamint a szigeti oldalon a 
Horthy zátony nyúlványa mögött 
lévő csendesebb és aránylag 
jégmentes viz-zaka-zra állítani, 
ahol ideiglenesen a járművek 
biztonságba vannak — s sem a 
személyzetben, sem pedig a 
járművekben kár nem esett, ami 
kizárólag a hajó parancsnokai
nak és személyzetüknek önfel
áldozó és akadályt nem ismerő 
munkájának volt köszönhető.

Mégis e tény ismét élesen 
előtérbe helyezi a mohácsi téli 
kikötő kérdését Régi problémája 
ez a városnak s a városrende
zési tervek a legapróbb részle
tekig kidolgozták már a mohácsi 
téli kikötő térvét, amely a Szú
nyog sziget bekapcsolása révén, 
az ott lévő kőgát megemelésé 
vei és a mögötte lévő természetes 
Dunaszakasz kotrásával, aránylag 
kevés költséggel szinte felkínálja 
magát egy igen nagy befogadó
képességű téli kikötő részére, 
amely még a jelenlegi abnormi 
san alacsony vízállás mellett is 
alkalmas e célra.

De még ha e őbb utóbb elhe
lyeznék Mohácsró, a vámhivatalt, 
akkor is foglalkozni kellene e 
gondolánál nemcsak illetékes 
tényezőknek, henem az érdekelt 
hajózási társaságoknak is, mert 
Mohácson a nagy szénrakodó 
es hajóállomások álló hajóinak 
is állandó téli kikötő helyéül 
szolgálhatna s nem kellene ezen 
kikötő berendezéseket minden 
évben nagy költséggel és ener
giával akar Bajára, akár pedig a 

baracskai téli kikötőbe oda ét 
vissza szál’í’-ni.

Szabadliceum.
A modern orvostudomány 

legérdekesebb, legjobban vitatott 
kérdéseiből válogatott ki dr Csúcs 
László kórházi főorvos két tételt, 
hogy a Szabadüceum impozáns 
számban összegyűlt közönsége 
előtt megvilágítva, kifejtve, a 
szakkérdésekben nem kellően 
tájékozott nagyközönség számára 
is érthetővé tegye A hormonok 
és a vitaminok éllet tani jelentő
ségéről tartott előadása elején 
Csúcs főorvos u'a't a tápanyagok 
és elválasztó mirigyek élletani 
jelentőségére Felsorolta a külön
böző tápanyagokat, melyek kö
zül a víz és a vitaminok képezik 
a legfontossabbakat Eőidísa 
első részében a vitaminokról be
szélt A vitám nők, jólleh *t nem 
sejtképzők, az élettani folyama 
tokban nélkülözhetetlenek Ezt 
bizonyítja, hogy hiányuk b-teg- 
séget okoz M re az előadó rá
tért a legfontosabb vitammok, az 
A , B , C , D vitaminok részle
tesebb tárgyalására, rámutatva a 
hiányuk áital okozot betegsé
gekre. Majd Csúcs László főor
vos rátért előadásának második 
részére, melyben a belső el vá 
lasztómirigyeknek a szervezet 
szabályozásában való szerepéről 
beszé t. Az idegrendszer szabá
lyozó működése után ezeknek a 
belső elválasztó mirigyeknek van 
legnagyobb szerepük a szervezet 
egészséges tevékenységében. A 
belső elválasztómirigyek sorában 
rendkívül fontos szerep jut a 
csiramii igye <n-k, az u. n hor
monoknak Hatá-ukat tk. régebben 
is ismerték a petefészek eltávolí
tása kapcsán megfgyeit rend
ellenességek alapján A hormo
nok hatására fejlőd k ki a nemi
ség, a férfias és nőies nemi jel
legek. Az előadó váz atos raj 
zokval is szemléltette előadását, 
rámutatva külő tösen a sárgates t 
fontos szerepére a terhesség 
lefolyásában. A hormonok hiá
nya a legkülömbözőbb betegsé
gek okozója lehet A mai gyó
gyászat mesterséges előállítással 
próbába pótolni a természet által 
hiányosan termelt hormonok egy 
részét.

Majd Csúcs főorvos röviden 
megemlékezett a többi mirigy 
működésének é'ettani fontosa • 
gárói, melynek során a toboz, a 
hasmájmirigy, mellékvese, a here
hormonok mirigyválasztó tevé
kenységével foglalkozott.

A tudományosan megalapozott, 
nagyvonalú előadás végén az 
előadó néhány érdekes kéjo ve
títésével tette szemléletesebbé a 
közel 2 órás előadás anyagát. A 
szép számban összegyűl komoly 
közönség viharos tapssal üdvö
zölte a rokonszerves előadót, 
aki a tudós alaposságával és 
biztosságával és megnyerő stí
lusban tartót előadásáoan bébi 
zonyitotta, hogy nemcsak kitűnő 
orvos, de lebilincselő előadó is.

Január 18 án a városháza dísz
termében d.uö órákkor dr 
Római András közgazdasági 
egyetemi tanár, az Államtudo
mányi intézet igazgatója: Magyar 
nemzetiségi politikai címmel tart 
előadást.

Martinszky /ános polg. isk. 
tanár január 11-ki előadásának 
ismertetését helyszűke miati leg
közelebbi számunkban hozzuk.
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Ö0.000 kilométer a vizen, i
Érdekes kimutatás fekszik 

előttem A mohácsi 620. sz. 
Búvár Kund vizicserkészcsapat 
1042 évi evezéseinek részletes 
é, összesitett kimutatása 23

;,elt oldalból áll ez a kimutatás,
■ mely 1942 évben minden egyes 
, zreszálit vizicserké-z vizikirán- 
Jutásait íar aimazza, hogy mikor 
ho'.a ment, milyen csónakon és 
mennyit evezett Hanem lennének

ttem a legapróbb adatok is s 
nein látnám a hatalmas szám- 

azlopokat el sem hinném, hogy 
1042 évben a mohácsi „vizesek" 
50 167 kilométert eveztek, 

Hogy milyen nagy teljesít
mény ez, azt talán csak 
akkor tud;uk érzékeim ha figye 
lembe vészük, hogy az egye ilitő 
lossza 40070 km Vagyis kere

ken 10000 kiló né'errel többet 
eveztek, mintha kö'ülevezték 
volna a földet Az év fo yamán 
jártak a fiuk a Dunán evezve 
Győrben, Komáromban, Eszter 
.ómban, Visegrádon, Szt endrén, 
Budapesten, D onaföldvárou, Pák 
- >ri, Baján, K'sköszegen, Apafin- 
bán, Gombosban, Palánkén, Uj 
vidéken, a Tiszán evezve voltak 
I leien, Óbecsén a Ferenccsator- 
ián evezve jártak Szenttamáson, 
.erbászon, Kuián, Zomborban, 
Bezdanban, Baján Feeveztek a 
S ón a Balatonba s jártak S ófokon, 
Tihanyban, Badacsonyban. Be 
kalandoztak a Mohács és környé- 
kéhez tartozó vadvizeket, árterü
leteket. Akik megtettek már 
hosszabb evezős kirándulásokat, 
azok tisztában vannak azzal, 
hogy mit jelent egy egy több 
napos, vagy több hetes víziül 
megszervezése, különösen ebben 
az esztendőben mit jelentett, 
amikor súlyos közellátási nehézsé 
gekkel is meg kellett küzdeni, 
f igyelemre mé tó, hogy igen sok 
éjsz lkai és árral szem közti evezés
■ Ot Ezek közül különösen ke
mény munkát jelentett a 120 
kiioieres Sió csatornán való 
evezés, amelynek nyitott zsilipjei 
miatt 12 km vízsebesség volt. 
Eigyeemie méltó a Duna torko 
latatol a Tiszán fe fele megtett 
'Jt Óbecséig, ami 67 kmt tett ki

Érdekesek az egyéni eredmé
nyek is. A legtöbbet Tanner 
G\ula őrsvezető evezett, aki 
1924 kilóméterrel az első helyen 
végzett Mögötte 1478 kilométer
ei Bizony Géza őrsvezető áll, 

aki egyben legtöbbet szállt vízre, 
mert 83 vizreszállása volt.

Ha visszagondolok arra, hogy 
932 ben egy kölcsönkért dereg

lyében kelt útra néhány lelkes 
cserkész Mohácson s valahol 
i Horthy zátonyon mega'akitot 
iák a mohácsi vízicserkészetet s 
1942 ben, tiz év múltán állandóan 
mostoha anyagi körülmények 
között, saját csónakházukban, 
mintegy 70 főre szolgáló nagy 
szerűen karbantartott csónak- 
adománnyal rendelkezve 50 000 
kilométert evezlek s amellett 
mindenrendü és t^ngu közmun
kában és nemzetvéde mi szolga 
a.ban is mindig készségesen és 
mzetlenü1 ott láttuk őket, úgy 

olyan lendületes és lelkes nevelő 
mu káról van itt szó, amely 
megérdemli, hogy az elkövetke
zendő esztendőben is még foko 
zatiabb figyelemmel kisérjük.

Még nem ismerem a nagy pesti 
csapatok 1942-evezős eredmé- 
iyeit, de bizonyos, hogy orszá

gos viszonylatban az elsők között 
lesz a mohácsi vizicserkészcsapat 
s vidéki viszonylatban pedig alig
hanem ezzel az eredményei az 
első helyre került

Fiuk! Jó munkát végeztetek! 
Boldog újévet! _ s —

Városi közgyűlés.
Mohács megyei város képvise

lőtestülete január hó 11. napján 
megtartott közgyűlésén alispáni 
jóváhagyó határozatok bemuta
tása után ismertették a képviselő 
testületnek 1942 évi augusztus 
hó 31 napján hozott, a Mo 
hácson kivetett mintegy 110 000 
pengős adóbírságra vonatkozó 
képviselőtestületi határozatra 
adott a Pécsi m kir. Pénzügy 
igazgatósági átiratot Az átirat 
megállapítja, hogy az 1940 évi 
XXII. te 1 § a értelmében az 
adózó felmondás nélkül is köte
les az év február 28 íjapjáig 
vallomást adni, ha adóalapja 
legalább 50 >-al emelkedett Az 
olyan adózó, aki ezen eset fenn
állása esetén vallomást nem ad 
az adótöbblet kétszeresének meg
felelő bírsággal sújtandó. Egyes 
mohácsi adózókra kivetett bírság 
alapja is az a körülmény, hogy 
adóalapjuk 500 . os emelkedést 
ért el s vallomást nem adtak. E 
bírságok 1940 évben is előfor
dultak bár szórványosabban, 
mert akkor nem voliak o'yan 
eltolódások, mint 1941. évben 
Az adót kivető tisztviselő, vala
mint az adófelszólarmási bizott
ság, tehát törvényesen járt el. 
Az a panasz, hogy egyes kisipa
rosok is 500 — 2500 pengős bír
sággal sújlattak volna, b zonyára 
tévedésen a apszik, mert a leg
több kisiparos tételes adózó, 
akikkel szemben ilyen bírság 
nem alkalmazható. A törvényen 
alapuló hatósági el,árás tehát 
nem minősíthető a köznyugalom 
eliersi támadásnak, mert az ese
tek csaknem 100° 0-a az adózó 
kon mullott, hogy a bírságot 
alkalmazni kellett Viszont az 
adózók, ha sérelmesnek ítélik a 
hatósági kivetést, panaszukkal a 
közigazgatási bírósághoz fordul
hatnak, vagy pedig méltányos- 
sági alapon a bírság törlésére, 
vagy mérséklésére a m. kir Pénz
ügyigazgatósághoz fordulhatnak.

A pénzügyi határozathoz László 
/ános és Stollár Ferenc szólaltak 
hozzá Lászió /ános szerint a 
bevalláshoz szükséges vallomási 
ív nem is állt rendelkezésre s 
ezért sok adózó elkésve adott 
vallomást, másrészt birtokál'omá 
nya sok megbírságolt gazdatársá 
val együtt nem növekedett s ha 
növekedtek is a terményárak, 
azzal nem egyenes arányban 
növekedtek a termelési költségek 
is, tehát annak a pénzügyi ható 
ság részéről való megállapítása, 
hogy adóalapjuk 50 százalékkal 
emelkedett önkényes megállapítás 
volt. Stollár Ferenc rámutatott 
arra, hogy téves az átirat azon 
megállapítása, hogy tételes adó 
zók az iparosok, mert vele együtt 
sok iparos súlyos birsaggal 
súitatott, holott ma a nyersanyag 
hiánya és a 100 -200 százalékos 
áremelkedés miatt, mire a vállalt 
munkát elvégzik rendszerint 
minden vállalkozásra ráfizetnek 
s így az az általános megállapí 
tás, hogy 50 százalékos emelke 
dést értek el, önkényes megálla
pítás volt

Vitéz Szönyi Alajos polgár- | 
mester válaszában közölte, hogy i 
az adófelszótamlási bizottságnak 
kellett volna a bírságok kiszabá
sánál mindazon körülményekre, 
amelyek a felszólalások során el
hangzottak határozottan rámutat
ni, mert becslések alapuló meg
állapítás a jelenlegi drágulás és 
anyaghiány valamint emelkedett 
termelési kétségek miatt nem 
lehet megnyugtató. Biztosítja a 
képviselőtestület, hogy a városi 
adóhivatal, minden egyes pana
szos kérelmét méltányos |avas 
lattal fogja a felettes hatósághoz 
eljuttatni

Elhatározta a képviselőtestület 
az általános drágulás miatt a du 
nai átkelési üzen dijtételemek 
mérsékelt emelését Gyalogos 8 f, 
kisállat és kerékpár 10 f, nagy 
állat 20 f, kocsi 40 f, autó 50 f. 
A város lakossága zsirellátásának 
biztosítása végett elhatározta a 
képviselőtestület, hogy a helybeli 
hentes és mészáros ipa osoknak , 
a Mohácsi Takarékpénztárnál 
nyitandó folyószám ája erejéig 1 
garanciát vállal U i a behizott 
sertések nagyobb tömegű levá
gása válik szükségessé s ezért 
Mohács város egész évi contin- 
gensének terhére a havi 250 drb 
sertésen kivül még 500 drb ser
tés levágására kapót engedélyt 
E sertéssek zsírját a hentesek a 
város vágóhídi hűtőjében helye 
zik el, a húst feldolgozzák és 
megfüstólik s így a város zsír- 
és húséi átása is egész évre 
biztosítva lesz, ezen ügylet lebo
nyolítására bizonyos forgótőkére 
van szükség az érdekelt hente
seknek, ami a Mohácsi Takarék 
pénztár ad a város garanciája 
mellett. Kisebb jelentőségű és 
személyi ügyek letérgvalása után 
a közgyűlés véget ért.

Előléptetések az éllamrend- 
Őrségen. A Belügyminiszter Dr. 
Kocsis Béla rendőrkapitányt taná
csossá, dr Ruda Lajos rendőr 
fogalmazót rendőrkapitányé, dr 
Ficzek Ferenc rendőr s. gyakor
nokot rendőr s fogalmazóvá, 
Kovács Rózsi kezelőnőt kezelési 
gyakornokká nevezte ki

Kinevezések a postán. A 
Kormányzó úr Dz. Szalay /ózsef 
postafőtiszt, hivatalvezetőnek a 
felügyelői címet és jelleget ado
mányozta. A kereskedelem és 
közlekedésügyi miniszter, Molnár 
Endre és Fűzz Gyula forg. gya 
kornokokat II. oszt, tisztté, 
Kőhalmi István és Rózsás /ózsef 
forg dijnokokat forg. gyakornok 
ká, Márton Imre segédellenőrt 
ellenőrré, Nemes Viktor segéd 
tisztet segédellenőrré, özv Zom 
bor Belőné segédellenőrnőt el
lenőrnővé, Kővári /ózsef és 
Hetényi /ózsef II oszt, altiszteket 
I. o altisztekké kinevezte

— Tanügyi kinevezések, a m. 
kir. Vallas és közoktatásügyi 
miniszter Unl István és Dór 
Margit mohácsi áll. polg. isk. 
tanárokat polári i-koiai rendes 
tanárokká nevezte ki. Pholi 
Ferenc hercegtöttösi és dr. Tibor 
Béla dunaszekcsői r. k népisko 
lai tanítókat a VII. fizetési osztá'y 
3 ik fokozatába léptette elő.

Közgyűlés. A Mohácsi Por 
gárok Olvasóköre folyó hó 10-én 
tartotta rendes évi tisztújító köz
gyűlését, melyen a következő 
tisztikart választotta: Elnök 
Faragó Gábor, alelnök Szűcs 
Péter, háznagy László János, 
igazgató Tóth József, I jegyző 
Szűcs József, I! jegyző Haramza 
Mihály, ügyész dr Varga Mihály, 
pénztáros Heréb János, ellenőr 
Árpádi András, könyvtáros köz 
Bencsik jános, számvizsgálók 
Balázs Mihály, Arad Mkós, 
Szűcs Pál.

Szociális Misszió gyűlése.
A Mohácsi Szociális M'sszió 
Társulat jan. 13 án tartotta rendes 
gyűlését, melyen vitéz Szönyi A!a- 
josné elnökölt A jegyzőkönyv 
felolvasása után Tihanyi /ános 
apát plébános ,,A takarékos
ság nemzeti kötelesség" cinen 
tartott igen tanú ságos előidást, 
majd köszöntötte az újév alkal
mával a tagokat s főleg az el 
nököt, aki faradh ítitlan odaadás
sal és igazán szociális szerető 
szívvel a hadb (vonultak gyér ne 
keinek segélyezésére egymaga 
872 40 pengőt gyűjtött össze. 
Az anya- és csecsemővédő szak
osztály vezető^ bejelenti, hogy 
a szegények részire 50 mázsa 
szenet és az egyházközségtől 1 
öl fát és 676 liter tejet oszlott 
szét A szegényekszakosztilvőnak 
vezető/e egy 7 tagú család új
szülöttjének részére 200 pengő 
értékben csecsemőkeiengyét és 
1‘ 4 kiló szappant juttatott A 
pénztáros jelenti, hogy a buda
pesti központnak 172 20 pengőt 
küldött, cioő, lakbér és egyéb 
segélyekre 20 P t fizetett ki. E nők 
ismertette befejezésül a Főmél
tóságú Kormányzódé rádió fel
hívását a hadbrvonultak család
tagjainak segélyezésére, melyet a 
tagok pártoiólag tudó násul vet
tek és adományaikat beígérték.

— Felhivás. a Belügyminisz
ter 380 000 1941. számú rendelete 
alapján felhivatnak a város lakói, 
hogy az 1931. évben született 
fiú gyermekeket és az 1927 év
ben született leány gyermekeiket, 

1 kosztos diákjaikat, tanoncokat, 
cselédeket vagy bármily címén 
Mohács megyei város bei és 
külterüietén tartózkodó 12 éves 
korba lépő fiukat és 16 éves 
korba lépő lányokat, folyó évi 
január hó 31 ig, a dohá.nytözs- 
dékben kapható, és külön erre a 
cálra szolgá'ó bejelentő lapokon, 
a m kir. Rendőrkapitányságnál 
jelentsék be.

A bejelentés elmulasztása 200 
pengőig terjedhető büntetést 
von maga után.

Közgyűlés. A mohácsi 
Földművesek Olvasóköre folyó 
évi tisztújító közgyűlését január 
hó 24 én délután 4 órakor tartja 
meg az o'vasókör helyiségében 
Amennyiben a tagok a kellő 
számban meg nem jelennek, úgy 
a közgyűlést az olvasósör január 
hó 31 én tárttá meg függetlenül 
a megjelent tagok szá nától. Az 
olvasókör a rendkívüli idők 
komolyságára szokásos műsoros 
estélyét, bálját nem tartja meg.

— Szőlősgazdák figyelmébi. 
Mohács város polgármestere fel
hívja a szőlősgazdákat, hogy a 
kedvezményes borfogyasztási 
adózás igénybevéte:e miatt a 
boregyezség 1943 január hó 18- 
án kezdődik s január hó 31. 
napjáig bezárólag tart.
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Gazdasági kiaevazés. A m. 
kir. Fö'drrűvelésűgy i mniszter 
Lénáid Miklós ideiglenes minő
ségű mohácsi m. kir. gazdasági 
helyettes tanítót lanilóvá nevez
te ki.

Levelek Oroszországból.
Cicis:égi Géza őrvezelő szere
tettel köszönti hozzátartozóit is
merőseit és a mohácsi vizicser- 
készeket, majd többek között ezt 
írja: Büszke vagyok, hogy ma 
gyár vagyok s erre büszke is 
lehet mirden magyar Aki pedig 
otthon elégedetlenkedik az meg 
érdemli a kiközösítést. Ha itt 
tine, tudom hamar visszakiván 
kozna a mi szép Magyarorszá
gunkba s soha töt bet r.em nyílna 
paraszra szája A civil lakosság 
nyomora le ihatatlan Parad'csoni 
ez, de csak a színe, a belseje 
nagyon rothadt. Tábori p 254,24.

Hetyel István, Szűcs IJál, Pécsi 
Antal, Va/ga Károly, Horváth 
József honvédek, Kertész Béla 
őrvezető közös lapon üzenik, 
hogy jól vannak aggoda ómra 
ok nincs, s összes hozzátartozói 
kát, ismerőseiket, jóbaiáiail at 
szeretet'el köszöntik Tábori 
posta 222 27.

Rezes Peienc honvéd szeretettel 
köszönti iparostársait, ismerőseit 
s boldog uj évet kivan. Tábori 
pósla 257,23

Bthner lözsej őrvezető a Don 
partjáról küldi szeretetteljes üd 
vözle ét iparostársainak, vevőinek, 
ismerőse nek es hozzáiartozói 
nak, s nnrdarny oknak be dog uj 
evet kíván. Taboii pósta 222,48

Varhalmi Ágoston záslós ni n 
den isn eiősének bo dog uj évet 
kíván. Tibori pósta 222/26.

Szólói István honvéd család 
javai, isn erőseivel és hozzátarto
zóival tucatja, ho y jel van, 
aggodalomra ok nincs s minden
kit sok szeretettel üdvözöl. 
Tábori pósta 222/28.

lstvcnov.cs Dezső szakaszve- 
zetö szellettel köszönti smerő 
seit s többek közt gy ir; A 
magyar kg hadeiő is beírta har
caival r evet a Honvédség törté
nelmének atanykönyvebe. M' akik 
idekünn vagyunk egy szívvel és 
lélekkel lüedüik otthonunkért, 
hazánkért, anelynek ezeréves 
nagyságának eljöveteléért töret en 
hit el küzdünk. Tibori pósta 
245 26.

Kék gabor.ajegyesek figyel
mébe. B.oai yavarn egye Közei 
la asi kern ány biztosának 2642/ 
1942. sz. rendeleté folytán közli 
a város közel átási hivatala, 
hegy a Hombár bzományosok 
a községi elöljáróság á tál igazolt 
kék gébonajegyekre mirdenkor 
csak egy havi gabonamennyisé
get adhatr ak ki Mindazon kék 
kenyéigat ona.egy tulojdoncsok 
akiknek kék gabonajegyen az 
október és novtmber havi szel
vények még megvannak, ezen 
szelvények egy kének éivényesi- 
tése végett 1943 évi január hó 
10 napjától 20 1 ap a g tezaiólag 
a hivatalos ólak alatt a városi 
székház 1 sz. h vaaos helyisé
gében jelentkezhetnek, A fenti 
határ dón tu. je.cntkezők előter
jesztését a Ké-etatasi hivatal 
nem veszi figyelembe.

fllapszabályjóváhagvás. A 
pém ügy miniszter az EisŐ Né- 
metloyi r. k Temeikeztsi Biz- 
tósitó Egyesület módosított alap- 
szabályai a belügyminiszterrel 
egyetértésben láttamozia.

— Névváltoztatások. Mihálovics 
Mihály mohácsi lakos, Merényi- 
re, Pevák József lakatos mester 
mohácsi lakos Szantosvölgyi re, 
Oyurosovics Mihály mohácsi 
lakos Gyimesi re. Martinovics 
István mohácsi lakos Márton ra, 
Müller György ig. tanító gyeké- 
nyesi lakos Gyélényesi te

— Kereskedők uj zárórája. Az 
üzleti záróráról szóló 1942 IV te 
alapján Mohács megyei város 
területére a polgármester követ
kezőkben állapította meg októ
ber 1 tői március 1 ig terjedő 
időben. Az olyan nyílt árusítási 
üzletek, melyben kizárólag vagy 
tünyomclag élelmiszer, vagy 
tüzelőanyagot árusítarak reggel 
7 óra előtt kinyitni és este 6 
órán nyitva tartani nem szabad 
Délben 1 >,2 órától 3 óráig zárva 
kell tartani. Fűszer és vegyes
kereskedéseket reggel 7 óra előtt 
kinyitni és 6 órán túl nyitva 
tartani nem szabad Délbe fél 1 
órától fél 2 óráig kell zárni 
Hentes es mészáros üzletek sütő 
ipari termékeket árusító üzle'eket 
reggel 7 óra e ölt kinyitni és 6 
órán túl nyitva tartani nem sza
bad Délbe 1 óiátói fél 3 óráig 
kell zárva tartani. Könyv és 
papírkereskedök reggel fél 8 
előtt kir.y tni és délután 5 óra 
után nyitva tartani nem szabad. 
Deli ebédidő fél 1 tői fél 2 ig 
Cukrászok reggel 7 ólától 
este 11 óráig tarthatnak nyitva 
Egyéb üzletek reggel 8óraeőtt 
kinyitni és este 5 órámul nyitva 
tartani nem szabad Délbe 1-től 
fél 3 óráig köielessek zárva tar
tam Ezen szabályrendelet a ki
függesztés napjától azaz 1943. 
januar 11 tő1 lépett érvénybe

— Sertést vágók figyelmébe. 
A 113 780 1942 K. M. sz iende- 
let értelmében azok a háztartá 
sok (gazdaságok) melyek saját 
és konvenciós cselédeik szükség
letére 6 darabnál több sertést 
szándékoznak vágni, a vágási 
engedélyt a Közzé látási kormány- 
b ztos Varmegy, i Főispántól 
kérhetik A kérelemhez szüksé
ges igazolásokat, úgymint a ház 
tarráshoz tartozók számát, a 
szerződéses munkások számát 
a szalonna járandóságot stb a 
közellátási ügyosztálynál (3 sz. 
szoba) kell igazolni

Tábori postai tudakozódó 
iroda. A m. kir. honvedvezei kar 
töi.öke a közönség tábori postai 
vonatkozású ügyekben történő 
tájékoztatása céljáról tábori pos
tai tudakozódó iroda feláliitását 
rendelte el A tábori póstai tuda
kozódó iroda Budapesten XIV. 
Apponyi utca 7—9. sz a. mű
ködik. Távbeszélő hivó száma 
426—139 A tábori postai tuda
kozódó iroda feivesz, illetve ki 
vizsgál kére műket es panaszokat, 
intézkedik az ismeretlen katonák 
nak címzett kü oemények meg
felelő továbbítása iránt, kivizsgál
ja az elesettek es eltűntek külde 
menyével kapcsolatos ügyeket 
és általában minden tábori pós 
tar vonatkozású ügyben részle
tes tájakoztatast, ilietve felvilágo
sítást nyújt A tábori póstai 
tudakozódó iroda hétköznapon 
8—14 távbeszélőn pedig 8-17 
óráig áll a közönség rendelkezé
sére.

Iliit DFCSWFClNa 
itfohacai Hírlapban.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

— anyakönyvi bejegyzések 
1943 január 8 tói január 15 ig

Születések: Oszter Károly, 
Késics György, Bánhegyi Éva 
Mária, Mihájlovics Mihály, Pevák 
József János, Pevák Alfréd, Len
gyel Ilona, Wágner Konrád, 
Kovács Mária, Lemel Béla, Király 
István, Kohl Mátyás, Niedermayer 
Péter, Lamnek László.

Házasságkötések: Mohácsán 
Antal és Szajcsán Mária, Pevák 
József János és Zsemberi Erzsébet 

Halálozások: Marczi Antal 7 
napos, Gyenis Julianna 83 éves, 
Sípos Györgyné 20 éves, Lengy el 
Ilona 3 napos, Mathaisz István 
11 éves.

Felelósízerkeiztő:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
LaptuI a | d0no• ét kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR
Vásárolja Ön is

azt a varrógépet, 
melyet az egész 
világ vásárol:

VERITAS-t!
Kőrzetképyiselet:

BflUERKÁROLY
vaskereskedő

JhrvezÁst

ÚJ ÉPÜLETEKRE ES
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

bead vány i rajzok és azok sokszorosítása, 
tígy inagánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mérsé
kelt áron, szakszerűen készít

SPERL JÁNOS
építőmester Mohács,
Széchenvi-tér 13. sz’

TŰZIFA atlantai kapható
FÓRIS ISTV’Á.S tűzi fakereskedőnél, 

Felsö-Ounasor 30 sz

Ugy anott egy 
t a n o n c 

felvétetik.

ÉRTESÍTÉS.' Értesítem a tisztelt 
Közönséget, hogy Szentháromság 
utca 4t szám alatt GÉPJAVÍTÓ 
MŰHELYT nyitottam Hegesztést és 
eszterga munkát vállalok. Tisztelt közön
ség szíves pártfogását kérve maradok 

kiváló tisztelettel 
Sikoün Miklós 

lakatosmester 
Mohács.

Meghívó.
A „Mohácsi Legelő Társulat'1 

1943 január 17-én délután 3 órakor 
az. Erdőbirtokosság helyiségében 

évi rendes tiszíújító közgyűlését 
tartja a következő tárgysorozattal:

1. Elnöki megnyitó.
2 Határozatképesség megálla

pítása
3 Jegyzőkönyvhitelesítésére 2 

tag kiküldése.
4 Választmány jelentése az

1942 évről
5. Zárószámadás elfogadása.
6. Költségvetési előirányzat

elfogadása
7. Erdőőr fizetése és tisztelet

díjak megállapítása.
8. L»gelteté?i díjak megálla

pítása.
9. Kellő időten beérkezett 

indítványok letárgyalása.
10. Tisztújítás.
Melyre ezúton az érdekelteket 

meghívja
Küllősi Sándor

társulati elnök.

Piaci árak; a szerda 
heti piacon:

Búza 30-
Rozs 28-
Takarmányárpa 24 50
Sörárpa 29- 31-
Zab 27-
Morzsolt tengeri 21 -
Tengeri csöves úji 15 70
Bab, fehér 5960

P 
P
P
P
P
P 
P
P

Élösertés árak:
145 kg. vagy nehezebb I. r. 2.10 F
130 ,, „ ti l-r. 205P
115 „ „ ff l.r. 2 02P
100 „ „ l.r. 198F
80 „ v neh. sonkasüldő 1 98 P

145 ,, vagy nehezebb II r. 1 92 P
145 ., kevesebb II r 1 8ö P

KEűI BELYE.ET 
európait és tengerentúlit, bélyeges rég. 
levelezést vennék gyűjteményemhez 

Dr. XRflSSO
Budapest, V.. Nádor utca 19.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság

9514 1942 tk szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Hekkert János (képviseli dr

Horváth Lajos ügyvédi végrehaj. 
tatónak özv Mayer Józsefné Mewe- 
Éva dunaszekcsői lakos végrehaj
tást szenvedő ellen indítóit végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 600 P tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett Duna- 
szekcsö községben fekvő, s a duna- 
szekcsői 552 sz. tkvi betétben A II. 
4-7 sorszám alatt foglalt 36721b, 
3672 2 b 2672 3 b, 3672 4 b hrsz szán- 
tók rét ingatlanok B 8 sorsz. szerinti 
felére együttesen 294 P 50 f A III 
4-7 sorszám alatt foglalt 3672,1 a, 
3672 2 a, 3672/4 a hrsz szántó és rét 
ingatlanok B 8. sorsz. szerinti felére 
együttesen 333 pengő,

a dunaszekcsői 5535 sz tkvi betétben 
A. 1 1-5 sorsz alatt fog'alt 1470 2b, 
2675 I a, 2922 1 a, 3790 1 és 3790 2 hrsz 
szántók és rét B. 7. sorsz alatti „-ed 
részére együttesen 1311 P 68 f, A. II. 
2 9 10. sorsz alatt foglalt 2202 310 c. 
8002 és 10059 97 hrsz szőlő, szántó és erdő 
B 7. sorsz alatti -"„-ed részére együt
tesen 936 P 16 f, A III 1 3-8 só sz 
alatti 3552 33, 3738 1 85, 3738 186,
3748’89,3748 190. 3748 240 és 6478 
hrsz szántók B 7 sorsz alatti - .,-ed 
részére együttesen 1084 P 2 t es a 
A-4-7 sorsz alatt foglalt 2202 310-a 
hrsz. szőlő B 7. sorsz. szerinti ,,-ed 
részére 15 P 74 f.

a dunaszekcsői 2624 sz tkvi betétben 
A-j-2 sorsz alatt foglalt 10059,1146. 
hrsz erdő B 15 sorsz. szerinti -'-„-ed 
részére 234 P 04 f,

végül a dunaszekcsői 10163 sz tkv 
betétben A--1. sorsz alatt foglalt 
12 8154 rész közös erdőilletőség B 2. 
sorsz. szerinti felére 500 P kikiáltási 
árban elrendelte, azzal, hogy az árverés 
alá bocsátandó összes fenti ingatlan
illetőségekre a 7899|tk. 1942. sz vég
zéssel özv. Kral Györgyné sz. Holczer 
Katalin javára bekebelezett özvegyi 
haszonélvezeti jog feltétlen fentartandó, 
a szolgalmi jogot az árverés nem érinti

A telekkönyvi hatóság a 10 650 1939 
M. E. szánni rendelet 3 §-a értelméber 
felhívja az árverelni szándékozókat, 
hogy a hadtestparancsnokság hozzájá 
rulasát az esetleges árverési vételbe: 
lehetőleg már az árverésen igazolják

Az árverést

1943. évi február ho 15. 
napján délután '/, 3 órakor

Dunaszekcső községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá eső ingatlant a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 -s 
amelyet a magasabb ígéret ugyanann)1 
°/o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1942 évi október hó 19
Dr Herényi Ferenc s. k. 

ömkf. titkár.
A kiadmány hiteléül 

BARTÓK ISTVÁ> 
kezelő.


