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Uj japán honfoglalás.
Szingapúr 1942. évi február 

hó 15-iki elestét a demokrata 
sajtó „átmeneti nehézségnek*' 
minősítette s mindössze „né
hány hét múlva ismét Szinga
púrban leszünk s mire másod
szor virágoznak a narancsfák 
Yokohamában veszünk elég
tételt Szingapúrért" s egyéb 
hangzatos jelszókkal kicsinyel
ték le a japán sikereket. — 
Lassan egy év telik el a brit 
gyarmatbirodalom egyik leg
fontosabb sarkpontja elvesz
tése óta s a hetekből hosszú ( 
hónapok teltek el s a narancs- I 
fák ismét elvirágzottak már s 
azóta a Tenno katonái igen 
messze űzték az egyesült 
nemzetek tengeri és száraz
földi haderejét,

Mikor aztán Wawel altábor
nagy ismert burmai „sikerei" 

amely nem állt egyébből, 
mint a japánok által nem védel
mezett mocsaras senki földjén 
való előnyomulásból — nyo- . 
mán ismét felcsillant a remény- | 
kedés, de ezúttal már nem 
restelték bevallani, hogy 
Szingapúr elvesztését nem

csak katonáink fájlalják hadi
terveik készítésé közben, ott 
kísért ez a szó az ipari ka
pitányok vállalkozásában is, 
mert most már tudjuk, hogy 
nemcsak katonai vereséget 
szenvedtünk a keletázsiai élet
térben, hanem elveszítettük 
mindörökre gazdasági befo
lyásunkat is." És ha e keserű 
szavak mögé tekintünk meg 
kell állapítanunk, hogy Szin
gapúr elestével vette csak 
kezdetét az angol birodalom 
távol keleti veresége.

Japán katonái még úgyszól
ván harcbanállottak, mikor 
már vegtelen hajókaravánok 
ndultak útnak s hozták az 
íj telepeseket. Nem kevesebb, 
mint két és fél millió japán 
telepes indult „új honfogla
lásra" s e telepesek alig né
hány hónap alatt gyökeresen 
megváltoztatták Szingapúr 
Honkong és a többi elfoglalt 
területek arculatát. Az ide

vándorolt kínaiakat vissza
telepítették Északkinába. s az 
angol - holland — amerikai 
nagy üzletházak, hatalmas 
telepek és ültetvények japán 
kereskedőkkel, termelőkkel 
teltek meg s Szingapúr 
lakosságának 70 -a kicseré
lődött s ma már csak a ten
gelyhatalmakhoz csatlakozott 
nemzetek alattvalói közleked
hetnek minden veszély nélkül 
az új japán életé rben.

Ezt a második honfoglalást 
nagyban elősegítette a ben- 
sziillött lakosságnak a japánok
hoz való teljes csatlakozás is, 
amely tény csak azt igazolja, 
hogy Anglia nem tekintette 
másnak e gazdag területeket, 
mint kimeríthetetlen éléstárnak 
s az ottani lakosság életének 
megjavításával s Angliához

Az egész városnak sorompóba kell 
állítani erőit a Honvédcsaládokért.

Az Önkéntes Női Honvédelmi Szervezet fogja a gyűjtést lebonyolítani.
Az a megrendítő szózat, amit 

a Főméltóságú Asszony intézett 
a magyar nemzethez a honvéd 
családok megsegítéséért, ország 
szerte hatalmas visszhangot kel
tett. Vitéz Szőnyi Alajos polgár
mester január hó 15 napjára 
hívta egybe a felekezetek, egye
sületek vezetőit, hogy e nagy 
szabású mozgalomba a város is 
méltón belekapcsolódjék s a 
Főméltóságú Asszony szózata 
értelmében minden lakója a 
városnak tehetségéhez képest 
résztvegyen a honvédcsaládok 
megsegítésében.

Vitéz Szőnyi Alajos po'gár 
mesterköszöntve a megjelenteket, 
ismertetiea Főméltóságú Asszony 
szózatát, majd így foiytatta meg
rázó erejű beszédét:

— A szózatban foglalt gon 
dolatok mmden magyar ember 
szívét megrázzák Egymás segí
tése: kötelesség Katonáink a 
legdrágábbat, a magyar vért, 
egy-egy éle et a magyar életből 
áldoznak értünk. A belső front
nak is állnia kell a sarat. A város 
karácsonyi ’ szereietcsomagokat 
küldött a képviselőtestület elha
tározása nyomán a fronton küzdő 
mohácsi katonáknak, hozzátarto 
zóiknak pedig ruhákat, élelmet, 
fűtőanyagot juttat. Ez, bár magá
ban nemes cselekedet volt, azon- 
tan még nem elég, mert nem 
adja meg azt az összefogást, 

való érzelmi kapcsolatainak 
kimélyitéscvcl vajmi keveset 
törődött s még annyi fárad
ságot sem vett magának, hogy 
„szótárakat készítsen a ben- 
szülött tömegekha sználatára." 

Ma már szélmalom harc 
ezeknek a tényeknek felhány- 
forgatása, mert Japán nemcsk 
katonailag, hanem több millió 
japán áttelepítésével — szer
ves részévé tette, az angolok 
részéről könnyelműen elkótya
vetyélt gazdag területeket s 
Szingapúr, amely egykor az 
angol keleti gyarmatbirodalom 
bástyája volt, ma a Japán 
birodalomnak nemcsak stra
tégiailag, hanem gazdaságilag 
is megdönthetetlen hatalmas 
fellegvárává lett, mert a 
„Békés japán háború" veszé
lyesebb, minden offenzivánál.
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egységet, amit a város 18 000 
lelke megkövetel A képvi-eö 
testület csak törne kisebbség a 
város létszámához viszonyítva 
Nem mint varos nemmintadófize- 
tőknek keli résztvennünka mozga
lomban, hanem mindegy künkben 
az a tudat kell éljen hogy ők 
odakürn ha életet adnak, akkor 
idebenn nekünk a legnagyobb- 
fokú erkölcsi s ezúttal anyagi 
áldozatot kell meghoznunk, tehe 
lősnek ezreket, szegényeknek 
fdléreket, de mind nkmek adnia 
kell. A bajtársiasság magasztos 
példáját hirdetik azok a levelek 
és iapok, amik a frontról érkez
nek a karácsonyi szeretetcsoma- 
gokkal kapcsolatban A szeretet 
hulláma sugárzik felénk s nekünk 
is teljesítenünk kell velük szem 
ben a legmagasabbfokú köte<es 
ségeinket Szükség van a társa
dalom hatalmas összefogására. E 
város már sokszor példáját adta 
közösségi szellemének A Baj 
társi Szolgálat mindig nagyobb 
és nagyobb munkát végez s 
örvendetes, hogy a város nagy- 
vállalataiban, hivatalaiban maguk 
a munká.-ok és tisztviselők is 
megszerveztek hadbavonuit tár
saik család ai részére a bajtársi 
szolgálatot s fizetésükből öröm
mel adnak hetenként és havon
ként összeget a honvédcsaiádok 
megsegítéséért. Megosztott öröm 
kettős öröm, megosztott fajdalom 

fél fájdalom. Ida szívvel lélekkel 
állunk e mozgalom mögé is, 
örömet okozunk harcban álló 
honvédeinknck s megosztjuk 
fájdalmaikat, a családfő hiánya 
miatt előállt szűkösebb he'yze 
tűket enyhébbé tesszük, ha egy 
sővvel lélekkel tesszük magun 
kévá e mozgalmat, amely vég
eredményben a magyar győze
lemhez hoz közelebb mindany- 
nyuinkat, mert míg a harcoló 
front annak tudatában hogy 
gondot vise'nek itthonmaradot- 
taikra erősebb kézzel markolja 
meg fegyverét, addig ha szívvel- 
lélekkel segítünk az i'thonmara- 
dottakon, elhalkul a panasz s 
nem talál talajra a mesterségesen 
szított, a belső front meggyen
gítésére irányított aknamunka

Majd bejelentette vitéz Szőnyi 
Alajos hogy segítő bizottságokat 
fognak ala ítani, amelyek a 
hadbavonuit hozzátartozóiról kör
nyezettanulmányt végeznek E 
bizottságok tagjai az önkéntes 
Női Honvédelmi Szervezet tag
ja', tanítók, gazdakörök tagjai 
lesznek E bizottságok minden 
egyes hadbavonuit családjáról 
környezettanulmányt vesznek fel 
s azt a város felülvizsgálás után 
beterjeszti a hadtestparancsnok
sághoz A környezettanulmány
nyal egyidejűén fogják kiosztani 
azokat a karácsonyi ruhanemű
ket, fűtőanyagokról szóló utalvá
nyokat, élelmet is, amiket már 
eredetileg karácsonykor akart a 
város szétosztani, de központilag 
ezen időpontot állapították meg. 
A környezettanulmányt a bizott
ságok január 2ö—27 én végzik 
s kívánatos, hogy a hadbavonui- 
lak hozzátartozói e napokon 
odahaza tarózkodjanak.

A környezettanulmányt a gyűj
tés követi, mely február 3—5. 
napjaiban fog lebonyolódni. 
Mmden házba be kopognnak 
a gyűjtő hölgyek s nem szabad, 
hogy bárhonnan is üres kézzel 
jö jenek ki Ez a gyűjtés nem 
könyöradományok összeszedése. 
Nem volna méltó történelmi 
múltúnkhoz, ha a tehetősek egy
két pengővel intéznék el a vérző 
magyar honvéd családját. A 
gyűjtésből származó segély mér
téke 50—200 pengőig ierjed Ha 
számításba vesszük a mohácsi 
hadisegélyben részesülő haűba- 
vonultakat, akkor, ha csak 50 
pengős segélyeket vennénk, 
25-30.000 pengőt kell a város 
közönségének e célra adnia. Az 
eddigi mohácsi gyűjtések — a 
téli ruhaakciót leszámítva, mely 
értékben mintegy 50 000 pengőt 
eredményezett — 4—5 000 pengő 
körül mozogtak, tehát ezen ősz- 
szeget legalább meg kell ötszö
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röznie a városnak Ha valakinek 
kételye van tehát, hogy vájjon 
mennyi az az összeg amit adnia 
kell, kérdezze meg önmagát 
mennyit adott legutóbb s ötszö
rözze meg azt az összeget. Ha 
I pengőt adott, adjon majd 5 
pengő*, ha 10 pengőt, adjon 50 
pengőt, ha 100 pengőt adott, 
adjon 500 pengőt s aki 10 fiiért 
adott az adjon 50 fillért, de 
adjon níndenki, mert csak ez 
fejlesztheti ki bennünk azt a 
közösségi érzetet, amelyen áll 
vagy bukik ma a magyarság 
jövője. Azok az egyesületek pedig, 
amelyek a farsangban műsoros 
délutánt, teadélutánt vagy egyéb 
összeiövete t tartanak, bevételük 
nagyobb százalékát ajánlják fel 
e célra. Ennél nemesebb jóté
konysági akció nincs ma, mert 
ez, a magyar győzelem akciója 
Aldozalos munka lesz a gyűjtést 
végző hölgyeknek is áldozatot 
kérünk ma Mohács itthonlévő 
lakóitól, de akkor amikor beírjuk 
nevünket a gyüjtőívre gondol
tunk egy egy magyar hadijeleri 
tésre, amely dicsőséges elhárító 
harcokról ad számot, gondoljunk 
arra, hogy ezen harcok sok sok 
magyar élet kiontá-át jelenik, 
akkor a mi 1, 10, 100, 500, 1000 
pengőnk elenyésző csekélység 
az ő pótolhatatlan áldozatukkal 
szemben — fejezte be nagyha
tású beszédét vitéz Szönyi Alajos 
polgármester.

A továbbiakban a megjelentek 
megbeszélték a gyűjtés és kör
nyezettanulmány apróbb részle
teit s azzal a komoly elhaiáro 
zással ért véget a megbeszélés, 
hogy a város vezetőségével 
egyetemben mindent elkövetnek 
a megjelentek, hogy e nagysza
bású akcióba valóban a város 
minden tagja any.-gi erejéhez 
mérten beiekapcso ódjék.

Hisszük és reméljük, hogy úgy 
is lesz s minden mohácsi erején 
Jelül fog áldozni a haza oltárán, 
mert ezt kivanja tőlünk létünk 
és jövőnk s aki ezt nem érti 
meg, az nem érdemli meg, hogy 
véres verejtekkel szerzett magyar 
kenyeret egyek.

ÜZEN A FRONT.
(Folytatás)

Kovács /ózsef hdp. őrmester 
írja: Melyen Tisztelt Polgármes 
tér Ur I Ma kaptam kézhez 
Mohács megyei város nevében 
küldött karácsonyi ajándékokat. 
Kimondhatatlan kellemes érzés 
tudni azt, hogy szeretettel gon
doltok ránk, kik itt az orosz 
hómezőkön tö tjük a szeretet 
ünnepét, távol a családtól, tűz
hely melegétől és a jó barátok
tól. A kötelesség ide rendelt 
bennünket, hogy most mi tel
jesítsük azt, amit már Ti egyszer 
teljesítettetek. Igyekszünk méltók 
lenni Hozzátok és dicsőséget 
szerezni zászla nknak, vele együtt 
Hazánknak és a magyar névnek 
Hála a Mindenhatónak eddig a 
ránkbizoitaknak meg is feleltünk 
és reméljük ezután is megfogunk 
felelni Hálás szívvel köszönöm 
meg kedves figyelmeteket, mely 
lyel karácsonyi ünnepeinket 
szebbé, kellemesebbé igyekez 
tetek tenni és kérünk Bennete
ket imádkozzatok érelünk, hogy 
harcunk dicsőséges harc legyen 
s mielőbb hazakerülhessünk köz 
zétek, szeretteink és barátaink 
közé

Barabás /ózsef karp őrmester | 
levele: Mélyen Tisztelt Polgár 
mester Ur I Nehéz sors az em
beri sors, de hála Isten van 
szeretet, ölelés, kis Jézuska ka 
rácsony, karácsonyi csomag. — 
Nagyon-nagyon szépen köszö 
nőm, hogy Mohács város rólam 
is megem ékezett a szeredet ün 
népén. Ez nagyon nagyon jól 
esett. Mi idekiinnlévők igyek
szünk kötelességünknek eleget 
tenni, hogy m ndannyiunknak 
szebb, jobb jövőt adjon isten

Bokodi László karp. őrmester 
irja: Ked.es Bátyám! Bánm-ny 
nyíre megkeményiteft is az orosz 
hadjárat, néni tudok mégha ó 
dottság nélkül tollat fogni, hogy 
megköszönjem Mohács megyei 
város kedves karácsonyi csomag 
ját. Tudom, hogy Polgármester 
Ur és minden könnyet letörölni 
akaró, mélyen érző szívű hitvese 
voltak azok, ak k ezt a nemes 
gondolatot felvetették. Annyival 
inkább megható ez a szerető 
gondoskodás, mert tudom, hogy 
a mai idők fokozott munkatelje
sítményt követelnek a hátországi 
hivatalnokoktól is. És mégis, 
minden munkatöbblet ellenére 
juiott idejük arra, hogy éreztes
sék városunk minden harco ó

1 fiával, hogy az otthon nem fe
ledkezett meg róluk. Végtelenül 
megnyugtató érzés nekünk itt 
kint az a tudat, hogy az ország 
teljes erejével és minden szere 
tétével mögöttünk áll. Biztos 
kézzel fogjuk így a fegyvert, 
mert tudjuk, hogy amíg az ott 
honiak szeretettel gondolnak 
ránk, addig nem kell még egy 
1918 tói félnünk. Érezzük, hogy 
olyan otthonért harcolunk, amely 
nemcsak kötelességét teljesíti, 
hanem azon túlmenő igyekezettel 
segít minket Nagyon köszönöm 
mégegys er Mohács város kö 
zönségének, hogy engem is — 
aki még csak mostoha fia vagyok 
Mohácsnak számon tar'anak 
és biztosítanak szeretetükről — 
ígérem, hogy továbbra is méltó 
leszek gondoskodásukra és Ígé
rem, hogy a vörös áradattal

; szemben álló acélfalnak az a kis 
pontja, amelyet én tartok, végsők
ig teljesíti köteességét.

Vogl Béla karp. honvéd írja: 
Nagyságos Polgármester Ur! A 
mai postával hálás köszönettel 
megkaptam városunk szeretet- 
csomagját. Kimondhatatlan öröm 
töltött el nemes szivük sugalta 
szeretetük láttán. S büszkeség is, 
mert bajtársaim, bár sok város
ból kerültek össze velem s egyi
kük sem részesült városától a 
szeretet ilyen megnyilvánulásá
ban. Meghatódott lélekkel, szi 
vemben boldog örömmel vettem 
kezeimbe a csomagot s olvas
tam Polgármester Ur bensőséges 
levelét. Bevallom szemeimből 
kitörtek a hála könnyei s csak 
most tudom, itt a sivár hideg 
orosz télben igazán átérezni, mi 
a Haza, mi a szeretet, ahol még 
soha, de soha harangszót nem 
hallottam Ez a felénk áradó test 
véri szeretet új erőt ad nekünk 
s ígérjük, hogy minden erőnk
ből kiharcolunk egy boldogabb 
magyar jövendőt.

Falvai /ózsef szakaszvezető és 
Dömötör /ános honvéd írják: 
Mélyen Tisztelt Szerkesztőség! 
Szívünk műiden melegével kö
szönjük Mohács város Polgár
mesterének és igaz magyar szívű 
lakóinak, hogy nem feledkeztek 
meg rólunk, messze földön har

coló fiaikról. Amikor a csoma
got megkaptuk úgyéreztük, 
mintha édesanyánk adta volna 
kezünkbe Soha még dohány, 
rum stb stb. ilyen jól nem esett 
nekünk Mert itt is megkapjuk 
mindazt, amit csak egy ember
nek meglehet adni, de ezt az 
édes otthon kü’dö'te Egy percre 
hazagondolt mindenki apa a 
fiára fiú az apára, férj a feleségre 
és mindenki az édes anyakéz 
simogatását érezte benne Még- 
egyszer köszönjük szeretteink 
nagylelkű adományát és fogad 
juk, hogy méltók leszünk erre a 
szeretelre. Isten segítse a ma
gyar hadsereget.

Gelencsér /ózsef szakaszvezeiő 
„A front szava c költői sorok
kal mondott köszönetét: Első 
dórt a vihar messze idegenbe, 
Oroszfö’dön járok Kemény har
cok között eső, hó, fagy kísér, 
mint a hű barátok Halál ólál
kodik nappal és éjszaka, mert 
aratni akar. Nincs más barát 
erre, a mosoly is megcsal s gyű
löletet akar Fegyvereké a szó 
és majd az erősebb vet a harc
nak véget. Testvér én nem írok. 
Csak onnan üzenek, hol olcsó 
az élet. Nem vagyok magamba, 
sok magyar van itt még s mind 
állják a harcot. Sokszor percek 
alatt válnak öregekké fiatalos 
arcok, Értetek, miértünk, Istenért, 
hazánkért újabb ezredévért — 
Szaggathat gránát, gázolhatnak 
tankok, kivárjuk a végét Nem 
tekintünk bátra. Otthon Ti vi 
gyáztok Láng oda nem érhet. 
Testvér én nem Írok! Csak on 
nan üzenek, hol olcsó az élet. 
Fegyver tüzében áll a bál itt 
nálunk. S midenütt ott vagyunk! 
Higyjétek el nekünk véget ér 
már a kálváríás utunk. Csak ti 
is küzdjetek Tűrjetek lélekkel, 
hittel szakadatlan Ne férjen hoz 
zálok szép, meg hazug szóval 
soha avatatlan Megdöbbenve 
járunk istentelen földön, mert 
láttuk a rémet. Testvér! Mi 
esküszünk. Küzdünk, mindhalálig 
s nem számit az élet.

Nagy Károly tizedes irja: 
Nemzetes Uram! Alázatososan 
köszönöm a város nevében ne
kem küldött szeretetcsomagot, 
és a hozzám intézet bensőséges 
sorokat. Kilenc hónapos front
szolgálatom van már, ennek 
dacára szívesen küzdők Hazám 
ért s annak felvirágoztatása 
érdekében. Mi látjuk mi a kom 
munizmus s mivé fejleszti a 
társadalmat. Borzasztó az orosz 
telet elviselni, de mi magyar 
katonák hazánkért minden szen
vedést vállalunk.

Ifj. Hajnal Gyula tizedes írja 
Miklós /ózsef őrvezető, Szeme- 
lacz Mihály őrvezető, Bucsi 
Ferenc, Martina István, /ámbor 
Ferenc és Alsó /ános honvédek 
kel együtt: Igen Tisztelt Polgár
mester Ur' Kötelességemnek 
tarlom, hogy köszönetét mondjak 
Polgármester Urnák és Mohács 
város közönségének, amit értem 
tettek. Nem is tudom szavakkal 
kifejezni érzéseimet. Őszinte és 
buzgó érzés telíti meg lelkemet, 
hogy az otthonlévők,• mennyire 
szívükön hordják az itt kint 
harcoló honvéd sorsát. Meg
nyugtató érzés számomra, hogy 
ha nem is lehetek otthon, 
de tudva tudom azt, hogy mégis 
csak egyek vagyunk és együtt 
érezzük át ennek a nagy küzde 
lemnek halálosan komoly nagy
ságát. Többi társaimmal együtt 

mondunk hálás köszönetét. — 
Mindig előttünk fog lebegni » 
otthon áldozatkészsége és m 
is ilyen feláldozással és kemény 
akarattal harcolunk továbbra it 
a szebb és boldogabb magyar 
jövőért.

Ment /ános levele: Polgár. 
I mester Ur! Itt a véres muszka 

fronton hozzám is eljutott sze
retett városunk karácsonyi cső 
magja. Kaiona szívek vannak itt, 
de könnyeket csalt s-eminzb;’ 
az otthon gondoskodása. H tünk 
megerősödik, erőnk tnegsoksza 
rózódik dacosan összeszoritott 
ajakkal harcolunk a végső győ 
zelmeig. Úgy érezzük, ho’y 
höztünk és az otthon között 
nincs is olyan nagy távolság, 
hiszen lélekben, gondolatban 
mindig együtt vagyunk. Ez m 
ajándék is igazolja, hogy mi 
magyarok tudunk harcolni egy
másért és hazáért s ha kell szí
vesen tudunk legmesszebbnéni 
áldozatokat hozni.

(Folytajuk.)

Szabadliceum.
A po itikai értelemben vett 

Franciaország mellett, különösen 
a világháború óta, teljesen elha
nyagolta a közvélemény a szel
lemi Franciaország vizsgálatát 
Csupán egy kis kör, a művészek, 
költők és még néhány szép- 
lélek kísérte állandó, éténk figye
lemmel a francia lelek fejlődését.

Ez a szempont vezette Mar- 
tinszky /ános áll. polgári iskolai 
tanár, festőművészt Uj irányok 
a francia képzőművészetben c. 
vetített képes előadásában. 
Előadásának elején néhány szó
ban utalt a francia szellem law- 
kadatlan erejére Ez a szellem a 
francia lélek önálló fejlődéséből 
ered, melynek oka a francia nép 
önmagába zártságával magyaráz
ható A képzőművészet, köze
lebbről a francia festészet már 
a középkorban önálló utakon 
halad, iránytűje a minden érze
lemtői ment, a tényekkel bátran és 
kíméletlenül szembenéző, logika, 
maga a gondolat. A középkori 
festők művei egy-egy gondolatot 
fejeznek ki képekkel, a renais- 
sance már a szemléletet veszi 
alapul s alkalmazza a perspektíva 
szabályait. A renaissance forra
dalmát felváltja a barokk. A 
klasszikus, kiegyensu yozott mű
vészet próbálja kifejezni az emberi 
lélek lázas forrongását, a képekbe 
mozgást, lendületet hoz, a ter
mészet örök törvényeit az em
beri akarat által akarja uralmába 
hajtani. Ezután már csak egy 
lépés a XIX. század művészet 
újítása a szimbolizmus. Ennek az 
iránynak a lényege az hogy az 
emberi szem csak színfoltokat 
képes felfogni s ezeket vetíti 
arra az idegcsomőra, mely képpé 
tudatosítja. Logikus tehát, hogy 
a festő, aki színekkel dolgozik, 
szintén csupán ezeket a színfol
tokat vetítse vászonra s a nézőre 
bízza, minek tudja látni a képet. 
A szimbolizmus tehát olyan utat 
mutat a képzőművészetben, 
amelynél már újabbra tulajdon
képpen lépni nem is lehet, leg
feljebb tökéletesíteni az általa 
kapott művészi értékeket. Ezt 
végezte el a modern francia fes
tészet három halhatatlan lángel
méje: Gauguin, Van Gogh és 
Cézanne Gauguin Tahiti szige
tén élt s ott próbálta megtalálni 
a primitív élet tanulmányozási 
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által eredeti színeket és formákat. 
A fiamand eredetű Van Oogh j 
az őrület határán álló érzékeny
séggel reagált mindenre, ami a 
Hinészetben létezik, képei a 
.taggal fájdalmasan szenvedő 
emberi lélek vetűletei. Művészi 
-zen-pontból legnagyobb jelentő 
- gű Cézanne munkássága, aki 

impresszionisták vívmányait 
i szinfoltszerüséget össze tudta 
gyeztetni a forma alkotó lénye

dével. Végül néhány szóban
■ zefoglaita Martinszkv tanára 

?azadfordu!ó művészeti forron 
ását, melynek főbb kicsapódásai 

a fuurizmus, a dadaizrnus és 
a kubízmus Ez utóbbi iránynak 
-egkíválóbb alakja a spanyol 
származású Picasso, a rajz leg- 
ehetségesebb művelője, aki a 
kubízmus értékeit átmentet.e a 
művészet számára Ma már a 
xubizmus sikművészetét az élet 
minden területén láthatjuk érvé
nyesülni A f.imen éppúgy, mint 

k rakatrendezésben, vagy a 
pukátművészetben. A legújabb 
ejlődés a síkforma és a plaszti
kus egyeztetése. Ebben is a 
párizsi festők alkotják a legerede 

bb műveket A szines és étde- 
előadást az előadó jellemző 

képek vetítésével tette szemléié 
e-sé. A közönség valóban szó
akozott és tanúit a szó legne

mesebb értelmében.
*

Január hó 18 án a mohácsi 
-zabadliceum iliisztris vtndége 
; magyar sorskérdések legidö- 
-zeiübbjéröl tartott előadást dr 
Rónai András a budapesti köz
gazdasági egyetem tanára, az 
lianitudományi intézet igazga

tója, gróf Teleki Pál tudós 
lunkafársa Magyar nemzetiségi 

oolitika címen.
Rónai professzor tudományos 

lapossággal, következetes vo- 
nalveze éssel, a tudós higgadt, 
tárgyilagos felfogásával, de 
magyar szívvél tartott előadását 
rugó, helyeslő tapssal fogadta a 
iceurn közönsége Sok megol
datlan kérdésre kaptunk választ, 
-ok homályos pontja került meg
világításra, de sok újabb kérdés 

született meg dr Rónai András 
előadása kapcsán.

Az általa felvetett gondolatok- 
zal áll kapcsolatban Nagy Fe
renc országgyűlési képviselő, a 
Magyar Pereszt szövetség elnö
knek előadása A Magyar pa
rasztság új problémái címen. 
\z előadást különösen magyar 
ársádalmunknak ajánljuk szíves 
igyelmébe.

Az előadás folyó hó 25 én, 
tétfőn délután 6 órakor kezdő
ik a városháza dísztermében.

(te)

A „Tábori színház41 
mohácsi fiuk között.
Nagyjelentőségű volt azaz 

--(határozás, amely harcoló hon- 
kdeink lelki felüditése végett 
■étrehozta a Tábori színház 
gondolatát. Karácsonykor ért ki 
a színház egy kis dónmenti 
aluba, ahol sok mohácsi honvéd 
teljesít szolgálatot.

Kovács István örvezető kedves 
évé ben számol be a nagyszerű 

sgyü tesröl. „Abban a szerencsé
ben részesültünk, hogy kicsiny 
dónmenti falucskánkba eljött a 
t ábori színtársulat,, kedvelt rnü- 
-székkel és művésznőkkel Kiss 

Manyi, Utry Anna, Platthy Irén, I 
Kertész Dezső, Anday Béla. 
Gulácsy Albert és még sokan 
mások jöttek el közénk s három 
napon át szórakoztattak s nagy
vonalú művészi játékukkal fel 
vidítottak bennünket, hazai fény, 
derűt, jókedvet varázsoltak a 
sivár orosz levegőbe, felejthetet 
len órákat szerezve mindany- 
nyiunknak. Sok bajtársam nevé
ben ezen az utón mondok kö 
szönetet a művésznőknek és 
művészeknek, azért hogy vál
lalva az orosz tél és ezzel járó 
utazás alatti nehézséget és egyéb 
veszélyeket eljöttek közénk és 
felejthetetlen élményt, örömet 
szereztek nekünk

A levélhez Vitéz Zitás Bertalan 
a „Tábori színház" parancsnoka 
is irt néhány kedves sort. Éppen 
a baranyai fiukhoz érkeztünk ván
dor utunkban Itt is maradunk 
náluk karácsonyra is, újévre is 
s együttesen kívánunk Mohács 
közönségének kellemes ünnepe 
két és boldogabb ujeszfendőt az 
eddigieknél A levelet Utry Anna, 
Kiss Manyi, Platthy bén, Ker
tész Dezső, Anday Béla, Gulácsy 
Albert és még sokan mások a 
művészek közül írták alá, akik 
nek nevét azomban nem tudtuk 
elolvasni.

Olaj a győzelem 
egyik feltetele.

Az 1942 évben az ország 
o'ajosmagvak termesztésében 
már igen szép eredményt ért 
el, különösen a napraforgó ter
mesztés terén, Az 1943 évben 
a háború okozta hatalmain 
megnövekedett szükségletek még 
fokozottabb mértékben sürgetik 
az ország olajszükségletének 
olajos növények termesztésével 
való biztosítását. Ezt a célt 
szolgálták azok az előadások, amit 
Kocsics Lajos a Futura központi 
kiküldötte tartott a mohácsi 
gazdakörökben. Kocsis Lajos 
élvezetes és lelkes előadásaiban 
rámutatott az ország olajterme
lési helyzetére.

Nekünk nincsenek gazdag 
olajforrásaink — mondotta — 
mint egyes más hatalmas orszá 
goknak, pedig olajra szükség 
van a vas és fémiparnak, a 
hadigazdálkodásnak. Egyes hadi
gépek csak speciális olajokkal 
hajthatók meg, mint pl. a repü
lőgépek, amelyeknek ricinus 
olajra van szükségük. De nem 
csak a hadiipar, hanem a textil, 
bőr ipar sem tud meg lenni 
olaj nélkül. Az olajtermelés meg 
oldja a szappanproblémát is, mert 
melléktermékei az olajmagvaknak 
bőséges zsiradékot adnak s e 
zsiradék nagy mértékben segíti 
elő az ország zsíreilátását 
is, mert a növényi étolaj a 
disznózsírral egyenrangú 
közszükségleti cikk, bár meg 
van a magyar társadalom
ban, különösen a gazdatár
sadalomban az előítélet az étolaj
jal szemben is, mert úgy gon
dolja, hogy disznózsír nélkül 
nem lehet főzni. Ma amikor kül
földdel való kereskedelem úgy
szólván megszűnt a magyarság
nak is a nemzeti önellátás poli
tikáját kell folylatnia.

Ennek az önellátási politiká 
nak ma alfája és ómegája had
seregünk ütőképességének meg
tartása és állandó fokozása, — 
hogy a magyarság s a kérész- 

tény kultúra legnagyobb ellen
felét a bolsevizmust a magyar 
katona fegyvere a tengelyhatal
mak katonáival együtt legyőz
hesse.

1918-ban csak elvesztettük a 
háborút, de ma élet-halál harc 
van és győzelmet ki kell csikarni 
az ellentől A parancsot teljesí 
teni kell ide bent épp úgy. mint 
ahogy a honvéd teljesíti az 
orosz mezőkön Sztálin mészár
székre viszi az orosz milliókat, 
elképzelhető tehát, mi várna a 
magyarságra, ha ezt a háborút 
elveszitenők. Mi várhat a tna- 
i yarságra, ha saját fajtátjabeliei, 
állati sorba süllyesztette, most 
pedig egy elenyésző kicsiny 
csoportért őrültként hajszolja 
őket a megsemmisítő fegyverek 
borzalmas tüzébe. Igen nem 
várhatunk semmi jót egy vesztes 
háború esetén s ezért a győzel
met, ha kell a tíz ujjunkkal is 
ki kell kaparni Ezt csak úgy ér
hetjük el, ha idehaza is mindent 
elkövetünk a győzelemért. — 
Nemcsak dolgozunk megfeszített 
erővel, hanem áldozatot is ho
zunk.

Németország, hadserege és a 
német győzelemért immár 10 év 
óta egy tál ételt eszik s mt a 
háború megpróbáltatásai köze
pette is töretlen a német küzdő 
képesség s a végső győzelembe 
vetett elszánt akarat. Ne feledjük, 
hogy a külső front teljesítő 
képessége egyenes arányban áll 
a belsőfront termelőerejével. A 
magyarság egész történelme so
rán szerény igényű nép volt, de 
ma ezen igényeket is lejjebb kell 
szorítanunk s teljesítenünk kell 
azokat a parancsokat, amelyek az 
eddigi termelési szabadságban is 
bizonyos korlátokat altit tanak fel. 
Ma nincs egyéni cél, közösek 
és egyek vagyunk az akarásban, 
a győzelem kivívásában. Ilyen 
szemszögből kell tekinteni azt a 
kormányintézkedést is, amelyek 
kötelezően előírják a termőföld 
7, illetve 9 33"oának olajos 
magvakkal való beültetését és 
pedig repce, kender ricinussal 
való beültetésnél a termőterület 
7°0, szójabab, napraforgó, len
nel való beültetésnél a termő
terület 933"a át kell bevetni. 
Kocsis Lajos nagy érdeklődéssel 
hallgatott előadásai végén fel
hívta hallgatóit, hogy kössenek 
minél előbb termelési szerző
dést a Futurával, hogy minden 
gazdának kellőleg biztosíthassák 
a vetőmagot és músrágyát. — 
A termelési szerződésnek egész 
sor gazdasági előnye is van, 
mint a termesztési előleg olaj 
pogácsa, mint takarmány juttatás.

Az o'ajcsatát a belső frontnak 
kell megvívnia s hiszi, hogy az 
1943 as esztendő, mely a nagy 
döntések esztendeje lesz a ma
gyar gazdatársadalomnak is 
döntő nagy győzelmét fogja fel
mutat i a belső front termelőké
pességének a maximumig való 
fokozásával. Az előadót a nagy 
számban megjelentek lelkesen 
megéljenezték, majd a termesz
téssel és termelési szerződéssel 
kapcsolatos kérdések megbeszé
lésére került a sor.

Elveszett egy barna bárány
bőr ötújjas jobbkezes keztyü a 
rendőrkapitányságtól a Horthy 
Miklós út 46 számig levő út
szakaszon. Becsületes megtaláló 
5 pengő jutalomba részesül.

— Kitüntetések. A Kormányzó 
az ellenség előtt tanusitott önfel
áldozó magatartásáért a hazáért 
hősi halált hált Berecki István t 
tizedes mohácsi lakósnak a m»- 
gyár bronz vitézségi érmet, az 
ellenség előtt tanusitott vitéz 
magatartásáért Alabert István t. 
szakaszvezető mohácsi lakósnak 
a magyar bronz érdemérmet. 
Regős László hdp. őrmesternek 
a magyar bronz vitézségi érmet, 
Scheurer /ózsef t. szakaszvezető 
lánycsóki lakósnak ped g okirati 
dicsérő elismerést adományoztál

— Credo gyűlés. A Credo 
egyesület vasarnap délelőtt 11 
órakor a kát. Legényegylet 
helyiségében tartja rendes gyűlé
sét. Előadó Dr. Simon Vendet 
gimnáziumi tanár.

Bírósági kinevezés. A m 
kir Igazságügyminiszter Dr. Nagy 
Etele Árpádot a mohácsi kir, 
járásbírósághoz bírósági jog
gyakornokká kinevezte

Ügyvédi hír. A Pécsi Ügyvé
di Kamara Hainess Elenér mo 
hácsi ügyvédet saját kérelmére 
1942 évi december hó 31 iki 
hatállyal munkaképtelenség címén 
az ügyvédség gyakorlásától egy 
évre felfügesztette.

— Szabadságos katonák visz- 
SZautazÓSa. A szabadságos vo 

: natokon előálott torlódások le
vezetése érdekében a második 

'. hadsereg alakulataiból szabadsá 
i gon levő honvéd egyének visz 

szaszálhtása január 19 tói 24 ig 
| szünetel. Ezért, akiknek január 
' 17-ke után kellene Magyaror

szágról visszautazniok szabadsá- 
I gukat a Honvédvezérkar főnőké 
i 7 nappal meghosszabbította Ez 
i az intézkedés nem vonatkozik a 
, megszálló csoportokhoz tartozó 

és szabadságon lévő honvéd 
egyénekre Ez utóbbiak szabad
ságuk lejártakor alakulataikhoz 

! bevonulni kötelesek.
— Pénzbüntetés árdrágításért 

A pécsi kir. törvényszék egyes- 
bírája Keller Mártonná Beck 
Mária és Kruppai Géz-inéKeller 
Rozália mohácsi lakosokat, mert 
egy pár bakancsot 65 P ért 
adtak el jogerősen 30—30 P. 
pénzbüntetésre ítélte.
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Bajtársi szolgalat az ipar- 
tastÜletHI. Már * múlt év 
'olyamán kitértünk a mohácsi 
ipartestület elnökségének nagy 
horderejű akciójára a hadbavo- 
nult iparos családtogok bajtársi 
segélyezésére Ezen akciójával 
az ipartestület elnöksége minden 
ilyen irányú elgondolást meg 
előzve az iparosság kellő feivi- 
ágositása után önkéntes havi 
hozzájárulásokkal tette lehetővé 
a hadbavonult iparos családfa 
gok anyagi megsegítését és a 
vezető nélkül maradt műhely 
megfelelő szakembered kel való 
ellenőrzését. Már az első össze 
jövetelek izzó hangulata és 
lelkesedése biztosíték volt a 
• Bajtársi Segély* állandósításá
ra Majd a havi felajánlások 
.összegszerűsége lehetővé tette a 
’a segélyezések kifizetésére A 
közelmúlt év végén az ipartes- 
tűiéinél segélyezésre jelentkezett 
és nyilvántartott segélyezettek 
száma 27 s ezek részere az év 
végén 3184 P. terült kiosztásra. 
Az ipartestület elnöksége a baj 
társi segélyt általánosan az ipar
testülethez tartozó vidéki iparos
ságra is kikivánta terjeszteni, de 
ezirányu munkálkodása a nagy 
távolságok és egyéb nehézségek 
miatt akadályokba ütközött. A 
mohácsi ipartestület bajtársi szol 
gálatanak jelentőségét a pécsi 
kereskedelmi és iparkamara Fő 
titkárának elismerő átirata is 
méltatja és záró sorai szerint 
„Annyira kimagasló ez az értékes 
és nagyvonalú tevékenysége az 
ottani bajtársaknak, hogy erre a 
nagyméltóságu iparügyi minisz
ter ur figyelmét is külön fel 
fogjuk hívni,,

Két hónapi börtön. Aiobert 
Márton mohács szigeti földmű
ves Solti ]ózstf mezőőrt, miután 
az kukoricalopásból származó és 
Alabertnél megtalált kukoricát 
lefoglalni akarta vasviilával és 
karóval megtámadta, a pécsi 
kir. ügyészség hatósági közeg 
elleni erőszak büntette cimén 
indított eljárást Alabert eben, 
akit a pécsi kir Törvényszék 
dr Oaray tanácsa jár uár 18 án 
7 hónapi bőr önre ítélt. A ítélet 
nem jogerős.

Tábori póstai csemagforga- 
lom ideiglenes szünetelése, a m. 
kir. honvédvezérkzr főnöke úgy 
rendelkezett, hogy a póstahivata 
lók a 2 vei kezdődő tábori pós 
lai számokra átmenetileg ne ve 

gyenek fel csomagokat azért, 
mert részint mozgó hadmüvele 
tek, lészint a kedvezőtlen tdőjá 
rás (hóviharok) miatt a tábori 
póstak üldemények továbbításá
ban beállott további torlódást 
csak igy lehet elketülni.

— I városi gyüjtöiveken ada
kozzunk a Honvédcsaladoktrt. A 
fővárosi napi apók es egyéb sajtó 
termékek előfizetőiknek csekk
lapot küldenek és a .Honvéd
családokért1 megindított mozga
lomra adakozásra hívja fel elő
fizetőiket. A varos polgármestere 
a város területén történő gyűjtés 
egyöntetűsége és sikere érdeké
ben kéri a város közönségét, 
hogy csak a város által míg
szervezett gyűjtés kereteben és a 
lakásukra vitt hivatalos gyűjtő
iveken adakozzanak a Főmélió 
ságu Asszony által kitűzött 
nemes céira.

— Zöldkeresztes aépólelmezé- 
si tanfolyam. A m. kir Belügy
miniszter 1943 évi március hó 
1 i kezdettel Budapesten az or
szágos Diaetikai Intézetben zöld
keresztes népéleim zési tanfolya
mokat tart Jelentkezni lehet 
feruár hó 28 ig ott, minden 18—35 
év közt lévő legalább négy 
középiskolai végzettséggel bíró 
nőnek. A tanfolyam sikeres el
végzése után az illetőket az egyes 
törvényhatóságokban rendszere
sítendő élelmezési (főzőtanfolya
mok) vezetőkként alkalmazzák 
tanítónői fizetéssel. A tanfolyam 
költségei cTátáson kívül körűi 
belül 200 pengőt tesznek ki. 
Az ellátás ésinternátusi elhe yezés 
napi 3 P. A tanfolyam hat hón <pig 
tart. Érdek ődőknek bővebb fel 
világositást ad rfr. 7?Z!/Z Miklós 
tiszti főorvos febr. 25—26 án a 
Városháza 2 sz. szobájában.

Iparosok figyelmébe. Az 
ipartestület értesíti tsgiaii, hogy 
a következő anyagok kerü nek 
kiosztásra: cipésziparosok ré
szére kü’önféle bőranyag; fod
rásziparosok részére mosó és 
beretx aszappanj’.sztalosok, könyv
kötők és szobafestők részére 
enyv. Utalványok átvehetek az 
ipartestületnél

Zsirdézsma beszolgáltatása. 
Tudomására iu otr a közellátási 
hivata áriak, hogy a sertésvágá- 
sokkal kapcsolatos zsírdézsmát 
egyesek hiányosan, vagy egyál
talán nem szolgáltatták be — 
Minthogy a zsndézsmát a vágás
tól számított 8 nap alatt kel be
szolgáltatni, felhívja a hivatal, 
hogy a sertésvágek ebheli köte
lezettségüknek vágástól számított 
8 nap alatt tegyenek eleget. — 
Be nem szolgaitatás esetén a 
kihágást eljárást a hivatal meg
indítja

— Termelők figyelmébe. A 
város köze! a ási hivat-la felhívja 
mindazokat, a termelőket, akik 
búzát, árpát, zabot akarnak el
vetni f. év tavaszán tavaszi vető 
mag iránti igényüket legkésőbb 
január hó 31 r.apjaig jelennék 
be a közellátási hivatal 1. sz. 
szóbájaban.

— 140.000 tojás érkezett Mo
hácsra. A város közel átási h va- 
tata közli, hogy a város részére 
140 000 drb. tojás érkezett. A 
tojásokat a helybeli füzér és 
vegyes kereskedőn utján fogják 
forga’omba hozni, s azokat a 
kenyérjegy betűs szelvényére 
adják majd ki, miéit is felhívja 
a hivatal a közönséget, hogy a 
kenyétjegy betűs szelvényeit 
saját érdekében őrizze meg. A 
tojás árát még nem állapították 
meg.

- anyakönyvi bejegyzések
1943 januar 15-tol januar 23 ig.

Születések: Schum Regina, 
Pálfi Pi’oska, Budzsákiia Antal, 
Gyurosovics István József Hel 
lenbrandt László András, Ko 
vácska Zoltán, Barna Ferenc, 
Manigi Tamas János, Láng János.

Házasságkötések: Bajai Mátyás 
és Kovács Máiia, Oszwald lózsef 
és Leovxs Mária.

Halálozások: Körmendi István 

Cementárukészítésben

Önálló niUnkfcerOk^BB MntscheDbacher Ödön és Fia
felvétetnek F szekszárd Teietónsz 22 62

■3—aSM—M—5U—BCWBB4Mg!

72 éves, Hegedűs Mária 76 éves, 
Füstös Ferenc 5 éves, özvegy 
Spitzer Gyuláné 79 éves.

Felelősszerkeaatő : 

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonoi és kiadó 

FRIDRICH OSZKÁR

|ErvezLst

L. ■'""“új ÉPÜLETEKRE ES

ÁTALAKÍTÁSOKRA, 
beadvánji lajzokésazok sokszorosítása, 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves- 
iparosok részére, vidékieknek is mérsé
kelt áron, szakszerűen készít

SPERL JÁNOS 
építőmester. Mohács, 
Széchenyi-tér 13. sz.

.j—r--.-.-nm—íwnrr- 1 —

Személyautófuvarozást 
vállal HÚSZ ISTVÁN 

bérautófuvaroz'ó
Mohács Teiefón 209.

E L E D Ó a mohácsi szigetben, 
Belső Rihán 3400 □ öl 
szántó gyümölcsössel 
és nadas tanyaval.

Cím a kiadóhivatalban.

Drótszörű foxi 
e hó 14 én elveszett, aki vissza

hozza jutalomban részesük 
* Moh- esi Malomipar R. t.

Kossuth Lajos utca 75 sz.

Llnfifj egy db 350 kg os keve-
Lidiit set használt tölgyfa 

hídmérleg 
súlyokkal. Érdeklődni lehet 

a kiadóhiv -bán.

1-2 hold szőlőt, gyümölcsöst 
»agy szántóföldet vennék.

Cím a kiadóhivata'ban.

Eladó 997 erdöarányrész.
Felvilágosítást ad Dr Réder Dezső 

ügyvéd
Kossuth Lajos 
utca 99. sz. alatt. 

TŰZIFA állandóan kapható
FÓRIS ISTVÁN tűéifakereskedönél, 

Felsö-Dunasor 30 sr

ELADÓ Bérkocsi utca 2. számú 
HÁZ éji ixj •

■ Érdeklődni lehet:
Jenőherceg utca 2. szám alatt.

Egy szép SZIA és egy 4lóerős Hofherr- 

gyártmányú CSéplÖ^arDitUTd 
elevátorral eladó.

Cím : Miskolc zy Sándorné, Mohács.

Hemrich Ottónál
minden méretű

Itályhacső kapható.

A jenyei hegyen fél lánc, szőlőnek 
is aikamas, szántó eladó.

Cím a kiadóban

Piaci árak: a szerda 
heti piacon:

Búza 30-
Rozs 28-
Takarmányárpa 24 50
Sörárpa 29 — 31 -
Zab 27-
Morzsolt tengeri 21 -
Tengeri csöves ítj 15 70
Bab, fehér 59 60

Élösertés árak:
145 kg. vagy nehezebb I. r. 2.10 P
130 „ „ „ l.r. 205P
115 „ » l-r. 202P
100 „ „ „ l.r. 1.98P
80 „ v neh. sonkasüldő 1 98 P

145 ,, vagy nehezebb II r. 1 92 P
145 ,, kevesebb II r. 186P

ÉH T E S í T é S' Értesítem a tisztelt 
Közönséget, hogy Szentháromtit 
utca 41. szám alatt GÉPJAVÍTÓ 
.MŰHELYT nyitottam. Hegesztést és 
eszterga munkát vállalok. Tisztelt közön
ség szíves pártfogását kérve maradok 

kiváló tisztelettel 
Ugyanott egy Nikotin Mlklói
t a n o n c lakatosniester

felvétetik. Mohács.

Vásárolja ön is 
azt a varrógépet, 
melyet az egész 
világ vásárol:

V E R 1 T A S-t!
Körzetképviselet:

BAUERKAROLY
vaskereskedő
MOHÁCS

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság

9189 1942. tk szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Pécsi Takarékpénztár iképv- dr. 

Piacsek Zoltán pécsi ügyvéd) végre- 
hajtatéknak Kovács János és neje 
Takaró Júlia dunaszekcsői lakosok 
végrehajtást szenvedik ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 133 P 
02 fillér tőkekövetelés és járulékai be
hajtása végett a Dunaszekcsö község
ben fekvő s a dunaszekcsői 6270 sz. 
telekkönyvi betétben foglalt 51561b 
hrsz szántóra 62 P, 5153 2 b hrsz rétre 
214 P, 5154 1 tirsz. szántóra 63 P 50 f, 
5154 2 hrsz rétre 65 P 50 f, 109561. 
hrsz. szántóra 352 pengő 50 fillér,

a dunaszekcsői 6416 sz. tkvi betétben 
foglalt 7375 2 hrsz. ház és kertre 1000 
P, 5749/1 hrsz. rétre 228 P 50 f, 
5750/1 hrsz. szántóra 154 P, 100591042 
hrsz. mocsárra 52 P 50 f, 100591122 
hrsz erdőre 19 P 50 f,

a dunaszekcsői 7393 sz. tkvi betétben 
foglalt 7374/2 hrsz. kertre 35 P kikiál
tási árban elrendelte.

A telekkönyvi hatóság a 10 650 1939. 
M. E számú rendelet 3. §-a értelmében 
felhívja az árverelni szándékozókat, 
hogy a hadtestparancsnokság hozzájá
rulását az esetleges árverési vételhez 
lehetőleg már az árverésen igazolják

Az árverést

194-3- évi február hó 15. 
napján délután 3 órakor

Dunaszekcsö községházánál fogjál 
megtartani

1. Az'árverés alá kerülő ingatlanok 
közül a 7375 2 hrsz. házat a kikiáltást 
ár felénél, a többit a kikiáltási ár két; 
harmadánál alacsonyabb áron eladni 
nem lehet. (1908 XLL t.-c. 26 §)

Bánatpénz a kikiáltási ár 10" o-» 
amelyet a magasabb ígéret ugyananny’ 
°/u-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1942. évi október hó 8
Dr Berényi Ferenc s. k. 

ömkf. titkár.
A kiadmány hiteléüljr 

BARTÓK ISTVÁN 
kezelő.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


