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Á szovjet évforduló.
ínszonötéves évfordulóját 

a Szovjet hadsereg. — 
Szíivetségesek fővárosaiban 

nagyobb harsonákkal 
mlarado lelkesedéssel ün- 
clték meg ezt az évfor- 
■t. mint magában Moszk- 
,m. Angol és amerikai 
'Zterek diplomaták és 
selök versengve adták 

. más kezébe a szovjet kö- 
-<gek ajtóinak kilincseit, 
iarangok ziigása közép

re, nem egy helyen szov- 
aszlókkal leteritett oltáro- 
istentiszteleteket mutattak 
es Istenhez fordultak a 

*.-• vjet hadsereg győzelméért. 
* angol király díszkaidot 
i dött Sztálinnak Egyes 
. ,;ol lapok, többek Között 
. Observer — nyi'.án a 

•vjet irányában mcgnyil- 
ulo szimpátia túllicitalás- 

i mar Bulgáriát. Magyar
szagot és Horvátországot

> Iparentálták, mely orszá
gok a Szovjet téli offenzivája 

.etkezleben rövidesen meg
ellnek szerintük.
S ebben a nagy ünnepi 
somiban hideg zuhany

ét hatott Sztálin napipa- 
k sa a jubileum alkalmából, 
parancsban Sztálin Kató

hoz fordulva leszögezi, 
gy a Szovjet kénytelen 
edül végigharcolni a har- 

« : Európában, mert a má
zlik arcvonal elmaradt.

’ Libbent csend követte a 
gy hozsannazást s Sztálin 
lancsát kommentár nélkül 

. zlik az angol újságok s 
eg csak azzal sem válaszol- 
tnak, hogy hiszen a nyugat 
kai hadszíntér a második 
nt ugródeszkája, mert azóta 

- tengelycsapatok, már Algír 
árában kergetik Eisenho- 

\er saját bevallása szerint is 
tapasztalatlan" seregeit s az 

. merikai hivatalos veszteség 
sta is. február 20-án Ö5 380 
öt a szárazföldi és 23.432 
ít a tengerészeti erőből 

smer el azzal, hogy az egye- 
•ült nemzetek nyugatafrikai 

hadereje mintegy 100 kint, 
volt kénytelen visszavonulni 
s a tengelyerők már az algíri 
íebessa városát a fontos 
utánpótló és vasúti csomó
pontot veszélyeztetik. Ezzel 
az európai partraszállás gon
dolatának meg csak a lehe
tősége is több hónapra kitol- 
dott s nem hitegethetik Szta 
lint a beígért hatalmas euró
pai offenzivával.

A tavasz, amely rohamlép
tekben közeledik, ügylátszik 
nemcsak havat olvasztja el. 
hanem egyrészt azokat a re
ményeket is, amelyeket Észak 
Afrika megszállásához a de
mokrata államok részéről, 
másrészről pedig a szovjet 
ember és hadianyagot nem 
kímélő teli offenzivajához 
fűztek.

Mohács es Vidéke Ipartesttiletének közgyűlése.
M--hács és Vidéke Ipartestülete 

nagy érdeklődés mellett tartotta 
február hó 21 én az Iparosok 
Olvasókörében ti /.'újító közgyű 
lését, melynek keretében Schmidt 
Lajos a testület 15 éven át volt 
elnöke vett fájó búcsút a testű 
lettől s helyére nagy szótöbb
séggel Rubint /ózsefet válasz
totta meg a közgyű és.

A Hiszekegy elmondása után 
Schmidt Lajos emelkedetthangú 
elnöki megnyitójában és jelen 
tésében a front katonáinak hősies 
küzdelmére hívta fel a megjelen
teket, majd fájó szívvel emléke 
zett meg a Kormányzóhelyettes 
úr hősi haláláról, kérve az Istent, 
hogy Kormányzó Urunknak ad
jon erőt a fájdalmas csapás 
elviselésében Megemlékezett 
Lantos /ózsef ip=rostársuk hősi 
haláláról, Pazaurek /dzse/ipa.os- 
társukat ért gyászáról Szépé 
űywgy szkv. főhadnagy hősi 
halála miatt. Majd ismertette az 
elmúlt esztendő munkáját, amely
nek jellemzője volt az iparosság 
küzdelme az anyagellátásért, 
amely a bőripari leszámítva a 
háborús helyzethez mérten kielé
gítőnek volt mondható.

A testület szeretettel karolta 
fel a Délvidékről idecsatolt köz 
ségek iparosait s megnövekedett 
létszámra és ügyvitelre tekintettel 
komolyan foglalkozni keli egy 
megfelelő nagyobb székház gon
dolatával. Érintette beszámolójá 
t>az az OTI azon megvalósulás

A keleti arcvonalon napról- 
napra jobban megszilárdul a 
tengelycsapatok vonala s a 
vonalak mögött totális táma
dásra készül a tengely. Tu
niszban pedig nem siket iilt 
Romínéi bekerítése s az ame
rikai csapatok első veresége 
minden bizonnyal éreztetni 
fogja további súlyos hatásait 
s így az elkövetkezendő hó
napok fogják igazolni vájjon 
nem volt-e korai a világ 
boisevizálására alakult szovjet 
haderő dicsőítése s Európá
nak, amely ma jobban 
tudatában van az őterhető ve
szélynek, mint egy évvel ez
előtt — hideg nyugalommal 
a Szovjetnek való kiszolgál
tatása a „kultúra és a népek 
szabadsaga megvédésének" 
jeliigéje alatt

előtt álló elgondolását, hogy 
Mohácson visszaél ítják a kerü 
■éti pénztárt, amely sok előnnyel 
fog járni az iparostársadalomra 
Büszkeséggel állapította meg, 
hogy a mohácsi iparosok bajtársi 
szolgálata az első volt az or 
szagban s havonta több mint 
700 pengőt juttatnak hadbavo 
vonult iparos.ársaik családjainak.

Az ügyforgalmi jelentés, zár 
számadás 1043. évi költségvetés, 

: ipartestületi alkalmazottak illet
mény rendezésének elfogadása, 
valamint a Tanoncvizsgálobizott 
ságokmegválasztásaután Schmidt 
Lajos elnök búcsúzott a testület
től Tizenöt éven át voltam 
úgymond a testület élén lehet, 
hogy elgondolásaim nem mindig 
teljesültek, de az eltelt nehéz 
e?ztendők alatt mindenkor az 
iparosság és a testület érdekeit 
szolgáltam s iparostársaim nehéz 
helyzetének javításán fáradoztam. 
Éppen ezért fájó szívvel mon 
dók búcsút iparostársaimtól s 
kérem tekintsék második ottho 
nuk az ipartestületet A fiatalság
tól pedig lendületet s a közért 
való lelkes munkál kérek, majd 
köszönetét mond Pataki /ózsef 
ipartestületi jegyzőnek és Grein 
Ferenc pénztárosnak, Páncsits 
Márk alelnöknek kifejezeti mun
kásságukért s amikor sajnálattal 
veszi tudomásul, hogy Páncsits 
alelnök tisztségéről másirányu

- elfoglaltsága miatt leköszönt, 
i kéri a testület tisztviselőkarát, 

hogy továbbra is végezzék értékes 
munkásságukat az iparosok ér
dekében.

Majd dr Partók Lajos polgár- 
mesterhelyettes főjegyző, mint 
elsőfokú iparhatóság búcsúztatta 
a távozó elnököt Kérte, hogy 
tudását és tapasztalatait bocsássa 
továbbra is az iparosság rendel 
kezésére s tekintse továbbra is 
második otthonának azt a testü
letet, melyben 15 éven át végzet: 
szorgos és eredményes munkát 
Schmidt Lajos megköszönve a 
hozzá intézett meleg szavakat, a 
közgy ülés Menczinger /ózsefti 
választotta meg korelnöknek, 
akinek a vezetése alatt megtör 
tént a tisztújítás.

Eszerint elnök: Rubint József, 
alelnökök: Láng Aladár, Hegedűs 
Ferenc, ügyész: dr Schmid 
Miklós előljarósági rendes tagol, 
ifj. Artner Antal, Bérces András. 
Boda István, Csányi János 
Hemrich Ottó, Heil József, Hem
rich József, Hamberger János, 
Köntös Ferenc, Kiss Lajos, Ko- 
leszár József, vitéz László György 
Miholek József, Nádor József, 
Nagy István, Pazaurek József 
Petre István, Rozmer József, 
Szeidl László, Szeszán Imre 
Szitár János, Schleicher János, 
Schweitzer Ferenc, Schweitze 
Henrik, Háy Sebestyén, Lánycsók, 
Fúró Péter, Kö-ked, P. akatu" 
Vince Dáiyok, Wald Adán Hí- 
mesháza, Pfaff András Somberek. 
Wiszmann Ferenc Bár, számvizs
gálók • R tter Jenő. Kindlein Já
nos, ifj. Koleszár György, ipar
testületi szék elnök Sperl János, 
a'elnök Hellberg Jakab, rende- 
tagok: Auth János, Blum György, 
Pacsay László.

Tisztújítás után Rubint /ózsef 
megválasztott új e'nök mégha 
tolt szavakkal mondott köszöne 
tét személye iránti bizalomért, 
hangsúlyozta azonban, hogy 
csak átmenetileg vállalja e tiszt
séget, mert a fiatalságnak ke I 
kitermelnie azt a vezető iparos
réteget, amely vezetésre hivatott. 
Addig is önzetlenül és minden 
ereje megfeszítésével kívánja 
szolgáim az iparosság érdekeit 
Ma — úgymond — teljes em
bert kíván a haza s ez vonat
kozik az iparosokra is, saját 
szakmájában is elsőrendű mun
kára van szükség s éppen ezért 
szükségét látja a szakcsoportok 
fokozatos kiépítésének, ez régente 
lehetetlen volt, ma azonban egy
más kezét kell megfognunk, 
mert különben az iparosság 
proietáriátus sorba kerül Az el
következendőbékében a gyáripar 
ismét ontani fogja termékeit s 
ha ez az idő készületlenül találja 
a tőke nélkül álló iparostársa-
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dalmat az katasztrofális lehet, 
éppen ezért foglalkozni kell ez
zel a gondolattal s meg kell 
találni a szakcsportokon belöl a 
gépesítés és szövetkezés módiát 
Pécseit pl. már egymásután ala
kulnak az ipari mintaüzemek — 
Örvendetes, hogy a belső front 
munkájában a mohácsi 'párosság 
vu.t az országban az első, amely 
megszervezte a bajtársi szolgá 
latot hadbavonult iparos társaik 
családtagjaiért, azonban fájdal
mas, hogy ebben a megmozdu 
lajban még igen sok iparos 
hiányzik, pedig ez a legkisebb 
áldozat, mert akik odakünn har- 
coirak és életüket adják a leg
nagyobb emberi áldozatot hoz 
zák az otthonért s ha ez az ott 
hon nem á l a külső front ma- 
gaslatán, akkor ismét a belső 
fronton fog megdőlni a magyar 
honvéd áldozata s az hiábavaló 
lesz Hiszi, hogy a kormányzat 
megfogja találni az elkövetke
zendő béke években az iparosok 
aggkori biztosítását is, amelynek 
érdekében minden lehetőt meg
tesz a mohácsi ipartestület is 
Indítványozza, hogy távozó volt 
elnöküknek — aki azért köszönt 
le, meit a ferná ló rendelkezések 
élteimében mint már nem aktív 
iparos, tisztséget nem viselhet 
a közgyu es a jegyzőkönyvi 
megemlékezésen kivül szavazzon 
díszes kiállítású okmányt, amely 
állandóan hirdetni fogja a nto 
hácsi iparosság háláját távozó 
volt elnökük iránt. Az indítványt 
a közgyűlés nagy lelkesedéssel 
fogadta el.

Dr Bartók Lajos polgármes- 
terhe-yettes köszöntötte ezután 
meleg szavakkal Rubint /ózsefet, 
mint agilis iparos és városi kép
viselőié.tiileti tag ismeri az ipa
rosság érdekeit es bajait s kéri 
támogassák őt munkájában és 
az üt elnök munkájára Isten ál
dását ken. Dr Bartók Lajos 
meleg üdvözlő szavaiért őszinte 
köszönetét fejezte ki Rubint 
/Ózsef, majd lelkes és önzetlen 
munkára ismételten felhívva a 
megjelenteket a közgyűlést be
zárta

A munkásság a 
Hivatásszervezetben.
A Magyar Dolgozók Hivatás

szervezete múlt vasárnap délután 
szép számú munkás részvételével 
tartotta alakuló gyűlését a Legény- 
egyletben. A pécsi kiküldöttek 
jeen.étében megtartott gyűlést a 
Hiszekegy vezette be, majd a 
megjelentek üdvözlése után a 
jelenlévők néma tisztelgéssel 
adóztak hős honvédeinknek.

Ezután Fúrj Dénes a pécsi 
Hivatásszervezet ale nöke ismer
tette a szervezet cé ját és röviden 
az eddig elírt eredményeket. Az 
alapszabályt Vida István rom. 
kát. káplán olvasta fel, amely 
után kimondták a helyi szervezet 
megalakítását és megválás, tották 
egyhangúlag a következő tiszti 
kart

Elnök. Szabó Rámán városi 
adótiszt aleir.ökök: Makai János 
bőrgyári, Márton István építő 
munkás, és Füzes János ács. 
titkár Vida István lelkész, pénz 
táros; Szikla József építő munkás, 
ellenőrök: Futó Imre tímár se 
géd és Temesi György építő 
munkás, választmányi tagok: 
Hegedűs Nándor, ifj Marci Antal, 
Németh István, börgyári munká- 

| sok, továbbá Bárány Mihály 
villanyszerelő, Szikla Lajos építő 
és Táborhegyi Ferenc segéd 
munkás. Számvizsgálók: Mértein- 
ger Antal bőrgyári, Bodó Pál 
alkalmi és Fulcz János rakodó 

j munkás.
A tisztikar megválasztása után 

Páncsits Márk és Strartczinger 
Sándor pár keresetlen szóval 
fejeszték ki örömüket afelett, 
hogy a mohácsi munkáság is 
végre igaz keresztény és magyar 
szervezetbe tömörülnek. A ma
guk részéről a legmesszebb 
menő támogatást helyeszték 
kilátásba, úgy erkölcsileg mint 
anyagilag egyaránt azért, (hogy 
a munkás minél mélyebben 
művelődhessen és osztályosa 
legyen a magyar történelem irányí
tásának. A két rövid kis beszéd 
osztatlan tetszést váltótól! ki a 
megjelentek körében és hossza
san éltették a mohácsi iparos és 
kereskedő társodalom két veze 
tőjét, akik minden külön meg 
hívás nélkül önként jöttek a 
munkások közé, hogy megfogják 
a fe'éjük nyújtott testvéri kezet 
Ezután a munkásság nevében 
Makai /ános bőrgyári munkás 
rövid, de igaz magyar munkás 
szívből jövő szavakkal mutatott 
rá a mozgalom köszöntésének 
és jelszavának az Adjon Isten 
Testvér! nek igazi értelmére. 
Felhívta a jelenlévő munkás 
testvéreit arra, hogy ne engedjék 
soha, hogy ez a gyönyörű nu 
gyár közönlés hétköznapivá vál 
jón A mély hatást kiváltott 
beszéd utána tagok kimondották 
a helyiszervezet csatlakozását az 
Országos Központhoz' Befejező 
sül Szabó Káint in városi adó 
tiszt, elnök fejtette ki, hogy mit 
jelent a Hivatásszervezet három 
alapigazsága és főkövetelménye.

1. Isten: mindenek felett! 
2 Haza! mindének előtt'. 3 
Szociális igazság: minden áron! 
A H mnusz eléneklésével fejező
dött be a gyűlés, amely a mo
hácsi munkásságnak arról az 
akaiatarói tett hitvallást, hogy 
igenis akar építő tagja lenni az 
örök Magyar Cél e érésének: 
Nagyinagyarországnak t. /.

ÜZEN A FRONT.
(Folytatás)

fleim Gyula honvéd irja: 
Nagyságos Polgármester.' A leg
alázatosabb köszönetem küldöm 
messze oroszföldről azért a ked
ves karácsonyi csomagért, me
lyet részemre küldeni méltozta 
tott. Számonra ez a legkedve
sebb, minthogy azt városunk 
küldötte az érte harcoló magyar 
testvérüknek. Én ezért a figyel
mességért csak katonás üdvöz
letem kiildhetem Polgármester 
Urnák, valamint városunk ősz- 
szes polgárának.

Mitus István tizedes levele: 
Nagyságos Polgármester Ur! A 
nekem küldött kedves csomagot 
megkapjam és annak nagyon 
megörültem, nagyon hálásan 
köszönöm az irántam való jó 
ságat úgy Polgámester Urnák, 
mint a varos egész közönségé 
nek.

Mutsdiler (Jyögy őrvezető irja: 
fagyon há'ásan köszönöm a 
küldött szeie etcsomagot, nagyon 
jói esett Mohács város közön
ségének szives szerető gondos 
kodása, hogy nem feledkezett 
meg hazánktól távól harcoló 
fiaitól.

Kovács Mátyás őrvezető levele: 
Nagyságos Polgármester Ur! Az 
orosz mezők végtelenségéből 
mondok köszönetét azért a ne- 

I mes elgondolásért, hogy szeretet 
csomag és a benne lévő meg 
ható levél árán szerzett örömet 
erre a nagy ünnepre és éppen 
ezért háiatelt szívvel mondok 
köszönetét Polgármester Urnák 
és Mohács város minden lakó 
jának.

Májsits Ernő örvezető levele: 
Nagyon köszönöm a városnak, 
hogy nem feledkezett meg rólam, 
aki messze földön harcol a szebb 
magyar jövőért Nem is tudom 
kifejezni, hogy mennyire megörül
tem a csomagnak és a benne 
lévő kedves levének Minden 
mohácsinak küldöm hálás kö- 
szönetemet.

Deli /ózsef honvéd levele: 
Nagyságos Polgármester Ur! 
Megkaptam a város által küldött 
szeretet csomagot, ami magával 
hozta az otthoniak együttérző 
meleg szeretetét ide messze 
Oroszországba Ezúton mondok 
hálás köszönetét mindazoknak, 
elsősorban Polgármester úrnak, 
akik ezt hozzám e'juttatták.

Budzsaklía István honvéd 
levele: A részemre küldött sze
retet csomagot megkaptam — 
Ezúton mondok köszönetét 
mindazoknak, akik a csomag 
összeállításához hozzájárullak. 
Nagyon örülök, hogy vannak 
ilyen jószívüek az én hazámban 
s rágondolnak a messze idegen
ben harcoló öreg honvédre

Szabó /ános honvéd levele: 
Po'garmester Ur! Nagyságod és 
és kedves szülővároson derék 
lakossága bőkezűsége folytán 
hozzám juttatott karácsonyi sze
retetcsomagot megkaptam és 
hálás szívvel köszönöm

Szurcstk István honvéd levele: 
Mélyen Tisztelt Polgármester Ur! 
A várostól kapott csomagot 
nagyon hálásan köszönöm — 
Igazán nagyon jól eső érzés 
fogott el, mikor a csomagot 
megkaptam, hogy ennyire szi
vükön viselik odahaza az itt kint 
lévő katonák sorsát Mindenki
nek sok szeretettel küldöm üd 
vözletem.

(Folytatjuk.)

Szabadiiceum.
A Japánról szóló előadást 

az előadó, dr vitéz Nagy Iván 
min. o tanácsos, egyetemi m. 
tanár betegsége miatt, az előadó 
lávollétében (Jaál Endre gimn. 
tanár, a Szabadiiceum vezetője 
tartotta meg az előadó kész elő
adása és a küldött Hunia filmek 
alapján. Az ünnepélyesen feldi 
szitett Omnia mozgó zsúfolásig 
megtelt érdeklődő közönséggel, 
nagy figyelemmel hallgatta a 
japáni szellemről és a japán 
magyar kulturális kapcsolatokról 
szóló felolvasást Ezután kezde
tét vette a filmelőadás, melynek 
keretében egy japáni és két 
mandzsu, film került vetítésre A 
Japánról szóló film a japán 
földművesek életéről, a japán 
faluról szólt és érdekesen mu
tatta a japán ősi mezőgazdasági 
élet és a modern eszközökkel 
és gépekkel dolgozó gazdálko
dás hagyománytisztelő fejlődé
sét. Majd két mandzsu tárgyú 
film került vetítésre. Az egyik a 
mandzsu vallásos táncot mutatta 
be zenekisérettel, a másik mand

zsu mezőgazdasági élet külön 
böző jeleneteiről adott válton 
tos élénk képet. Mindenesetre 
nagyon hiányzott a szakszó 
előadó magyarázata, a film 
hetőségét amugyis nagyon m» 
nehezítette a magyar nyelv' 
felirat teljes hiánya.

A következő szabadiiceum' 
előadást a műsortól eltérően 3 
közbejött képkiállitás keretén 
belül Alar/jzw Ferenc pécsi festő, 
művész tartja. A festőművészet 
mestersége címen a városházi 
dísztermében, március 1 én, hét 
főn d u 6 órakor.

Vizsga a m. kr. Kertgazdaság, 
Iskolában.

Folyó hó 21 én délután 3 óra 
kor tartotta évzáró vizsgáját a 
mohácsi kertmunkás iskola. A 
tanulók kifogástalan felkészült 
ségről tettek tanúbizonyságot 
úgy a közismereti, mint a gy3. 
korlati tárgyakban. Pillanatok 
alatt oldották meg a feiidolt 
kérdéseket és a hozzájuk inté
zett kérdésekre a legnagyobb 
hozzáértéssel és szakav itottság 
gal feleltek meg a tanu'ók VÚ 
láserkölcsi érzékük és tudásuk 
kifogástalan volt és híven tűk 
rözte vissza a gyakorlati keresz
tény életnek alapfogalmait Majd 
a talajmúveés a helyes növény 
vényvédelem, szőlő és gyürnö cs 
termelés, permetezés egyben 
védekezés ezek kártevői eben, — 
dísznövény tenyésztés, házilag 
készített olcsó és gazdaságos 
permet anyagok készítéséről és 
még sok sok más egyébről te 
lejtek a tanulók a legnagyobb 
hozzáértéssel és meggyőző szak 
tudással A magáról alig ha a:* 
iskola meglepően sokoldalúvá 
gát árulta el és egy csend--;, de 
igen értékes munkának a min 
den elismerést megérdemlő fel 
készültségéről tett tanúbizonysá
got. Úgy a közismereti, in n: a 
gyakorlati tárgyakban kifogásra- 
len eredményt mutattak fel 
Örömmel köszöntjük a kertgaz- 
daság tehetséges fiatalságát ab
ban a tudatban, hogy megértette 
az idők szavát Komo'y munká
jával a mai háborús viszonyok 
között termelvényeivel a közel
látás segítségére siet. Majd pe 
dig az elközelgő béke éveiben 
a kertgazdaság hivatásos úttörő' 
lesznek, akik szaktudásuk alap 
ján másokat is mintegy ránevelnek 
a helyes kertgazdálkodásra Mél
tán számíthatnak a köz szerete- 
téré és megértésére, mivel nem 
3 hónapos tanfolyam adta iiidá 
sukat, hanem komoly két esz
tendő tudása és gyakorlata 
Szeretnénk, ha maga a kormány
zat is a legmesszebb menő er 
kölcsi és anyagi támogatásával 
oda hatna, hogy minél több ifjú 
kapjon hasonló komoly és szak
tudással bíró kiképzést a kert
gazdálkodás terén A mai vita
mint sokra becsülő időben igen 
kívánatos lenne ha szakképzett 
ifjak vezetése allatt minél több 
kertgazdaság működnék az or
szágban. A nemzet önellátási 
szempontjából is kívánatosnak 
tartjuk, hogy e ko noly alapokon 
nyugvó két éves kertgazdasági 
intézetek mielőbb országszerte 
ismertek és közkedveltek legye
nek.

De ugyan ekkor nem szabad 
megfeledkeznünk arról sem, bog/.
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- komoly munka melleti az inté
zel kifogástalan ellátásban is

-zesiű növendékeit Gondosko- 
I-k testi és lelki ellátásunkról, 
udományos és továbbképző- 
■Képzőköri előadásaival teszi

- emessé növendékei életét 
íte katonasorban álló fiai 
rakozási lehetőségeiről is 

;idoskod:k. Vidám bajtársi
□ítélésben töltik szabad ide 

Az intézet keretén belől
• játszva oktató és tanító ifiu- 

folyóirat, mely a rejtett 
. e égek szószólója És míg 
k más, ami vonzóvá teszi a 

gazdaság áldásos működését 
kívánatos, hogy a jövőben 

inéi több ifjat hívjon erre a 
yára és a joggal megérdemelt 
mérést teljes egészében kivívja 

•ok részéről, akik eddig nem 
verték nemzetnevelő és gazda 

<gi nagyra hivatotlságát 
bh jövőt . . . kívánunk e 

:.:ies intézménynek! — p. j _

Zeneszerzői jogdíjak.
A zeneszerzői jogdijak befize

• vk ellenőrzése eddig rendőr 
-ági feladat volt. A 120 550 

B M sz. rendelet a rendőr- 
>i< ágnak ezt a kötelezettségét 

^szüntette ugyan, de hang 
vozottan kiemeli, hogy ez a 
Étkezés -a törvényes jogsza- 
.okban biztosított jogdijnak, 

....t magánjogi igénynek magán
éi utón érvényesítését önként 

tődőleg nem érinti * 
z annyit jelent, hogy a zene- 
rzői jogdijak épen úgy tize 

idők, mint eddig és ha valaki 
ek a törvényben lefektetett 

>t Nézettségének eleget nem tett,
■ nyilvános zenéltetéshez a 

előzetes megfizetésével a 
..mos zeneelőadási engedélyt 

•p nem szerzi, jogbitorlást 
el, és kiteszi magát egy 

leges magánjogi per súlyos 
-,gi és erkölcsi következmé 

, rir.ek. A szerzői jogról szóló
- I évi 1 IV; törvénycikk

nt a jog megszerzés nélküli 
vános zenéltetésért 8000 P ig 

liető és behajthatatlanság 
•n fogházra átváltoztatható 
te est lehet kiszabni és ezen 

az engedély nélkül zenél
tek meg kell fizetni a szerző 

. voni és nem vagyoni kárát, 
mint a per kapcsán felmerülő 

jyéb súlyos költségeket A 
^bitorlásért a kir. Kúria P I. 

448 l‘>30. sz. itélelete szerint a 
helyiség tulajdonosa, vagy bér- 
<>je is teleléssé tehető.

A jogdijat nem fizetőkkel
- rmben a szerzői nyilvános 

-okát kezelő Magyar Szöveg-
rók, Zeneszerzők és Zenemű 
adók Szövetkezetének természe 

esen élni kell a törvényben 
biztosított ama jogával, hogy 
lOgbitorlási pereket indítson a 
jog megszerzés nélkül való 
enéltetetésekért, mert ennek a 
zővetkezetnek a kezelésében van 

bb mint 50000 magyar és 
külföldi szerző több 100 000 
r..ivének nyilvános előadási joga

- tfyetlenegy jogügylettel, illetve
- . lányos jogűij megfizetésével 

renden zenéltető (vendéglátó 
ipar >s, mozgóképszínház tulajd 
«nc és hangverseny rendező stb) 
elintézheti ezt a törvényben 
előirt kötelezettségét, ha felvilá
gosításért és elintézésért a fent 
je'zett szövetkezet XII körzeti 
irodájához (Pécs, Székely Berta
lan ucca 22) fordul Ez a kör

zeti iroda a nyilvános előadási i 
joggal kapcsolatos minden kér j 
désben készségesen és azonnal 
szolgál felvilágosítással írásbeli 
vagy személyes megkeresésre.

Kitüntetések. A Kormányzó 
Bauer János ívsz szakaszvezető 
mohácsi lakosnak az ellenség 
előtt tanúsított kiváló szolgálatá
ért a Magyar Bronz Érdemérmet 
a hadi szalagon. Szekeres János 
őrvezető mohácsi lakosnak a 
Magyar Kis ezüst vitézségi érmet 
adomány ózta

Adomány. Béregi András 
lapunk kiadóhivatala utján 1(1 P 
adományozott a Vöröskereszt 
egyesület mohácsi fiókjának.

Halálozás. Dr Horváth 
Kálmánná Negele Aranka, dr. 
Horváth Kálmán mohácsi kir. 
járásbirósági elnök neje hosszas 
szenvedés után éleiének 41. évé
ben február hó 24-én elhunyt. 
Temetése február hó 26 án volt 
igen nagy részvét mellett, A 
nemes és finom lelkű uriasszony- 
nak és édesanyának elhunytál 
férje, három apró gyermeke test
vérei és kitér,ed rokonság gyá- 
szólják

Magyar Élet Part Választ- 
mányi megbeszeles. A Magyar 
Elet Párt Mohács városi szer
vezetének választmánya az Ipa 
rosok Olvasókörének tanácstér 
tnében február hó 27 én, szom
baton délután 6 órai kezdettel 
választmányi megbeszélést tart. 
A Szervezet kéá a meghívók 
útján meghivot’akat, hogy az 
ülésen okvetlen megjelenni szí
vesek legyenek A megbeszélésen 
felszólal Kosa Lajos Magyar 
Elet Párt Központi főtitkár.

Közjegyzői kinevezés. A m. 
kir. Igazságügyminiszter Keck 
László dr elhunyt siklósi kir. 
közjegyző helyére dr l a'gha 
Pál siklósi ügyvédet nevezte ki 
kir közjegyzővé

II. Kivánsághangverseny. 
Még éenken él emlékezetünk
ben az e ső kivánsághangverseny 
pompás hangulata és iránta való 
óriási érdeklődés. Minden elő
készület megtörtént a II ik hang
verseny sikere édekében is Ezen 
hangverseny az Iparoskörben 
lesz február 28 án vasárnap, d u. 
6 órai kezdettel A hangverse
nyen közreműködnek Marosi 
Nóra, Bán jános pécsi zeneiskola 
tanár. Dr üundrtim \kos és 
Dr. Schneider János MPV. titká
rok, dr. Szkladányi László kir. 
közjegyzőhelyettes, a Dolgozó 
Lány ok, a Mohácsi Műkedvelők, 
ifj. L’rkövi József és a Szíri cár- 
toló Egyesület zenekara Hisszük, 
hogy a Vöröskereszt javára ren 
dezendő eme második hangver
seny is a siker jegyében zajlik 
majd le.

Levente iljuvezeto képző 
tanfolyam. Március 1 napján 
Mohácson a levente házban 
ngayszabásu 272 főoől álló 
levente rfjuvezetö képző ’an 
folyam veszi kezdeiet. Ezen 
újabb nagyszabbásu tanfolyam 
ismét igazo'ja, hogy a mohácsi 
leventehaz az ország egyik leg
nagyobb levente-otthona.

Házasság. Kaufer Sándor t 
és Vida Ágnes házasságot kö 
főttek Budapesten (Minden kü
lön értesítés helyett.

— Credo-gyulés. Folyó hó 
21-én, vasárnap délelőtt tartotta 
a Katolikus Legényegylet hely
ségében rendes havi összejöve
telét a Credo Egyesület, melyen 
dr Szentirmav Tibor városi gim
náziumi tanár „Mik nekünk a 
szentek'' címen tartotta meg 
előadását. Az előadó bevezetésé
ben utalt arra hogy a világ 
hősöket, kiváló polgárokat, az 
egyház boldogokat és szenteket 
tisztel A továbbiakban reá mu 
látott arra, hogy kik a szentek 
s milyen lelki adottságok kelle
nek ahhoz, hogy a vizsgálat az 
illetőket a boldoggá, illetve szentté 
avatást megelőző perben a kö 
vetelmenyeknek megfelelőnek 
minősítse. Majd három felvetett 
kérdésre: Mit mondanak nekünk 
a szentek,— Mivel taitozunk a 
szénieknek, - s Hogyan tisztel
jük a szenteket, — kérdésekre 
adta meg a feleletet s végül 
utalt a mai időkben az egyén 
szempontjából különösen szük
séges -é vá'ó segítség, Útmutatás 
kéréséért, kedvenc szentjeinkhez | 
való gyakoribb folyamodásért. 
Ezután Tihanyi János apátplé 
bánosAz ifjúság és a papi hi
vatás" címen tartott előadást s 
felhívta a Credo tagjait, hogy 
a papi hivatást mutató ifjakat 
közös akarattal támogassuk, mert 
az egyre jobban elnépte enedö 
papneveldék azt bizonyitják, 
hogy a mai ifjúságban midjob 
bán fogy a bátorság és a fenn 
költ áldozatkészség a papi pálya 
választásában Mindkét előadást 
feszüt érdeklődéssé hallgiták 
a Credo tagjai

Kamatmentes kölcsön talai- 
vizkarosultaknak. A m. kir. Bel- 
iigyminiszter Mohács város részé
re 40.000 P. kamatmentes köl
csön folyósítását engedélyezte a 
talajvi/karosuitdk lészére.

Muvészhét Mohácson. Hirt 
adtunk már arról, hogy nagy
szabású képkiálli ast rendez a 
pécsi Képzőművészeti Taisutat 
Mohácson. Mintegy 70 - 80 kép 
és szobor kerül kiállításra rész 
ben pécsi, részben mohácsi szer 
zőktól A kiállítás ünnepélyes 
keretek között nyílik meg február 
28 án vasárnap deli órakor 
a városháza dísztermében magas 
vendégek így Fischer Béla ny. 
alispán, felsőházi tag a janus 
Pannonius Társaság elnöke, dr. 
Török La/os ny. rendöifükapitány 
a pécsi Képzőművészeti Társaság 
elnöke, Dr Esztergár Lajos 
Pécs szb. kir. varos polgármes
tere, dr. Török üyula a pécsi 
városi muzeum igazgatója, Geba 
uer Ernő, Martyn Ferenc pécsi 
festőművészek Mohács város 
vezetősége és még számos mű 
partolo és a nagyközönség 
jelenlétében. A kiállítást dr. 
Torok La/os elnök ny.tja meg, 
Mohács város közönségé névé 
ben pedig Vitéz Szőnyi Alajos 
polgármester veszi át a tárlatot, 
majd Utbauer Ernő pécsi festő
művész tárlatvezetést tart. A 
kiállítás március 7 ig tart. A 
tárlatot d e 10- 12 ig d. u 3 5 
ig lehet megtekinteni. Belépődíj 
30 fillér, diákoknak, leventéknek 
20 fillér. A kiállítás iránt igen 
nagyérdeklődés nyilvánul meg 
úgy Pécsett, mint Mohácson.

Baross Sziiatseg elladas- 
sorozata. Nagy sikerrel kezdő 
dött meg csütörtökön, f hó 
25 én az Iparoskörben a Baross 
Szövetség már ismertetett eő- 
adássorozata, amikor is Kecskés 
Lajos a nemzeti kereskedelem 
erőkifejtéséről, Környei Vilmos 
pedig a pótanyagokról tartott 
nagyon érdekes és lekötő elő
adást. A legközelebbi előadás 
kedden, márc. 2 án este félhét 
órai kezdettel lesz, amikor a 
Kereskedelmi Kamara kiküldöttei 
adnak elő aktuális kérdésekről. 
Kedden kívül még csütörtökön 
lesznek előadások A Szövetség 
kéri a kereskedőket, hogy lelte 
főleg teljes számban je'enjenek 
meg az előadássorozaton

— Pályázati hirdetmény. A 
postakincstár a mohácsi posta
szállításra 1943 évi június hó 
1 tői pályázatot hirdetett. A pá
lyázat benyújtásának határideje 
1043 évi március hó 22 Rész
letes feltételek a Mohács 1 sz 
postahivatal főnökségénél meg 
tudhatok

fl Mohácsi Szinpartoló 
Egyesület. Elnöksége eries.t 
tagjait, hogy belügyminiszter: 
jóváhagyott alapszabályai 0 ik 
§ a élteimében aszinpárto ó egye
sületbe belépés a rendes tagoka 
3 évi tagságra kötelezi A 11 §. 
5 pontja szerint a kilépés az 
elnöknek legkésőbb a harmadik 
év utolsó hónapjában írásban 
bejelentendő A kellő időtlen 
való bejelentés elmulasztása 
további három évi tagsági köte
lezettséget von maga után Te
kintettel arra, hogy a jelenleg 
tagjainak, akik tagsági igazolva 
nyuk kiváltásával, illetve elfoga
dásával 1041., 1942 és 1943.
évre kötelezték magukat f -Iké 
retnek, hogy az 1943 évre szóló 
szini.vad szelvényeit okvetlen 
váltsák ki, nehogy feleslegeset: 
kelljen megfizetniük, anélkül hogy 
az előadásokon résztvettek vo na.

— Megdrágul a posta, távíró 
es telefon. A hivatalos lapban 
megjelent kereskedelemügyi mi
niszteri rendelet szerint március 
hó 1. napjától kezdve megdrágul 
a posta, táviró és telefon. A 
levéltarifánál 20--40 grammig 
súlyfokozatban levél bérmente
sítési díj helyben 20 vidéken 39 
fillér Bjifö di csomagok díja 1 
kg ig 50 km es övezetben 40 f, 
többi övezetben 60 f, az 1 5
kg os csomag díjövezetek sze
rint 50 f, illetve 90 fii ér A 
gyümölcscsomagok 50°0os ta
rifakedvezménye megszűnik 
Helybeli express díj 30 f, vidék 
I P illetve 2 pengő. Csomagok 
házhoz kézbesítési díja 1 kg. ig 
10 f, 10 kg. ig 20 f, 10—20 kg ig 
30 fillér. Közönséges távirat szé 
di a belföld forgalonban 16 f, 
legrövidebb távirat di a 1 60 P 
Küldöncdí; 2 P. Telefonbeszél
getés díja 20 f.llér.

Termelők figyelmébe. A 
Közellátási ti vatal felhívja mind
azon termelőket, akiknek szük
ségük van zab es árpa vetőmagra 
ebbem igényüket legkésőbb már
cius Itó 31 napjáig jelenthetik 
be a közellátási hivatalban Be
jelentéskor maguk kell hozni 
gabonalapjukat és a gazdasági 
felügyelő igazolását. A gazdasági 
felügyelő a hét minden szerdájáw 
és szombatján d. e. 9 — 12 órág 
áll gazdaközönség rendelkezé
sére. Március hó 31 Ke utáni 
időből származó igénylést már 
nem lehet figyelembe venni.
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I fogyasztöközönseí figyel* 
mébe. a város közellátási hiva
tala közli, hogy mindazok, akik 
'akasukat megváltoztatták, vagy 
a közeljövőben meg fogják vál
toztatni ezen körülményt lég 
ke-őbb március hó 15 napjáig 
jelentsék be, a hivatal 1 sz 
szobájában, mert a későbbi idő- 
pontbani bejelentést már nem 
tudják figyelembe venni s ezáltal 
csak felesleges munkatöbblet és 
zavar áll elő Egyben közli a 
közellátási hivatal, hogy feltorló
dott munkára tekintettel feleleket 
mmden hét csütörtökjén nem 
fogadnak.

Anyakönyvi bejegyzések. 
1943 február 19 töl február 26 ig. 

Születések: Auth Adám, Szűr
őik Margit Mária, Kindlein Verona 
Szurcsik Ferenc, Zsabszki Mária, 
Gidai Ferenc, Ffock Ferenc, 
Zsemlits József, Gőbel Ottó 
László, Rácz Mária.

Házasságkötések: Varga Fe 
renc Károly és Krall Erzsébet 
ilona, Farkas Kálmán és Bükös 
Eszter, Oólics János és Bubreg 
Anna.

Halálozások: Léméi Béla 1 
hónapos, Bokor Imréné 64 éves, 
Miosu Dumitru 35 éves, Czita 
Antal 78 éves, lloskics Mátyás 
47 éves, Kocsi István 73 éves, 
Tárnái Józsefné 82 éves, Tóth 
Jenő 28 éves, dr Horváth Kál
mánná 41 éves, Bársánszky Já 
nosné 60 éves.

SPORT.
Az országos levente labdarugó

bajnokság csoportbeosztásával 
most készült el az intézőbizott
ság. 862 leventecsapat nyert be
osztást 92 csoporban. A mo
hácson a IV. kér. XI. csoportja 
oan szerepelnek.

Ebben a csoportban a követ 
kező csapatok játszanak: Duna- 
szekcső, Somberek, Lánycsok, 
Babarc, Szajk, Borjád, Herceg- 
töttős, Majs, Mohács L É. 
Mohács városi gimn. 1 cs. 
Mohács Sziget Homorúd és 
Némeibóly leventecsapatai. A 
levente lrbdarugóbajnokság már
cius 15 én kezdődik Ennek az 
országos rr.ozgalomn;k célja a 
tömegek megmozgatása révén 
jtánpóilás nevlés a társadalmi 
egyesületek számára.

Az MTE az Országos Sport 
Központból jelentős összegű 
segélyben részesült mint a leirat 
s mondja, hogy rpint régi múl

tú keresztény egyesület zavar
tanul élhesse egyesületi életét.

Egyébként a szokásos évi 
tisztújító közgyűlés azért késik, 
mert az uj alapszabály nyomtat
vány még nem érkezett meg. 
Ennek megtörténte után összeül 

a közgyűlés, hogy módosítsa az 
alapszabályokat a vezetésben 
érdekes változások lesznek. Friss 
és agilis erők munkába állásáról 
uj vérkeringés indul meg az 
MTE Len.

Cseh László, akit >Cseh Matyi* 
néven ismer a közönség, a sok
szoros magyar válogatott csatár 
lett az MLSz. dcidunámuli ván
doredzője Az ördöngös csele
zéseiről híres csatár mohácsi 
látogatására már előre is felhív
juk a közönség figyelmét. Annak 
'dején pontos időpontot fogunk 
'közölni.

Felel őaiierkeiitó’
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
LeptuI aJdono• és kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR

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

Köszönetnyilvánítás-
Mindazoknak, akik felejthetetlen 

halottunk

BOKOR IMRÉNÉ 
sz. Krikkay Emma 

temetésen való megjelenésükkel, 
részvétkifejezéssel, köszöni és 
virágok küldésével fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton is 
hálás köszönetét mondunk 

Mohács, 1043. február hó.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Alulírottak az egész rokonság 

nevében köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik drága jó ha
lottunk

kis gyermekünk 
elhalálozása alkalmából részvét
kifejezésükkel, a temetésen való 
megjelenésükkel vagy virág kül
désével fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek

Mohács, 1942. február hó
LEMEL c zalád.

Üzletiítvétel.
Átvenni szándékozom Bauer 

.kdöm Dreher Heggenmacher 
részvény serfőzók r. t.

dárdai sörraktárát 
Felhívom nevezett hitelező t, hogy 
követeléseiket mellőzés terhe 
mellett címemre 3 napon belül 
jelentsék be

Nett I a n o s 
kereskedő 

Lányesók

Hasított

akác szőlőkaró
140 cm hosszú nagyobb mennyiségben 
eladó Ajánlatot válaszlappal kér

KRISKO fakereskedé*
Dunaszekcső-sziget.

Kossuth La,os utca 48. számú

h a z
nagy telekkel e 1 adó.

.4 Belly el Uradalom a kisköszegi 
komp átkelést 1943. április I töl 
egy vagy kedvező árajánlat esetén 

három évre bérbeadja. 
Részletes feltételek a főhercegi 
jószágigazgatóságnál, Főherceg- 
lakon tudhatok meg._______

ELADÓ a Vörösmarthy utca 18. számú

li á z.
l.rdeklódni lehet ugyanott

2000 darab jó erős
akác SZŐLŐKARÓ eladó 

StOTT JÓZSEF 
sütómesterr.él, Babarc

Több jókarban lévő

kerékpár
la gumikkal elad"

Megtekinthető Baross utca 82. sz. alatt.

R V E Z É S T

"lJÉPÜLETEKRE ES 
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

beadványt rajzok és azok sokszorosítása, 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is métsé- 
kelt áron, szakszerűen készít

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

Új ültet! ÉRIESÍTÉS' Új üzlet!
Értesítem a nagyérdemű Közönséget, 

hogy Mohác'on, Király utca 8 szám 
alatt (Weiller-vasudvar házban) folyó 
évi március hó 1-én üzletemet 
„HÁZ I AR TÁS“ 
elnevezéssel megnyit o ni.

Üzletemben a legszolidabb árak és a 
legpontosabb kiszolgálás mellett az 
alábbi áruk kerülnek eladásra: Mosó-, 
pipere- és borotvaszappanok, illatszerek, 
kozmetikai készítmények, tisztítószerek, 
háztartási cikkek, cérnák, fonalak, kézi
munkák, kefe és ecsetáruk, díszműáruk, 
kerámiák, játékáruk, ajándéktárgyak, stb. 
üzleti elvem Szolid árért minőségi, jó áru

Szíves támogatást kér
Kátdor H né 

______________ MEDGYESSI MARIA 

l.zletépitkezéshez vagy átalakításhoz 
üvegajtók, kirakatok redőnyökkel, 
keveset használt könnyű fedeles fekete 
hintó eladó.

Varga-gépgyárban.
250 négyszögöl

házhelynek való föld
falu közepén, országút mellett, fiatal 
gyümölcsfákkal eladó. Érdeklődni lehet

Maison. 378 hazszám alatt.

L Ili ITOST 
állandó alka mazásra fölvenne 

Mohács Pécsi Vasul 
pály atöntartasa 

Mohács.

lö.OOO négyszögöl szántóföldet 
esetleg több parcellában, 
házat 
lehetőleg kerttel meg
bízóm részére megvételre 
keresek A lakás átadása 
nem szükséges. Eladónak 
esetleg lakás szolgalmi 
jogot biztosítok.
□ r Horváth L a j o s ügyvéd.

Személyautófuvarozást 
vallal HÚSZ ISTVÁN 

bérautó fuvarozó
Mohács Telefon: 209.

ZONGORÁT
magas árért veszek vidékről is.

BINGOLD KÁL MÁN 
zongorahangoló Mohács, Kazinczi u 7.

Bútorozott szoba
külön bejárattal, esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Széchenyi-tér 13.

Vásárolja Ön is 
azt a varrógépe*, 
melyet az egesz 
világ vásárol:

VERITAS-t!
Körzetképviselet:

BAUERKÁROLY
vaskereskedő

i MOHÁCS. 

Piaci árak: a szerda 
heti piacon:

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

Élösertés árak:
145 kg. vagy nehezebb 1 r. 2.I0F
130 „ „ „ 1 r. 205P
115 „ „ „ 1- r. 2 02F
100 ...................... 1 r. 1.981
80 ., v neh. sonkasülelő 1 98 P

145 „ vagy nehezebb II r. 1 92 F
145 ,, kevesebb II r. 1 86 F-

HIRDETMÉNY.
.4 Mohácsi volt Lr bérese. 

Közös Erdöblrtokossága közhír 
teszi, Fogy a harczizátonyi é; 
mocskosi üzemterves erdőber 
az arra való területeket parcella
ként csak birka legeltetésre, 19*, 
évi február 28 án az Erdőbirtc 
kosság irodájában (Kazinczi utc: 
14 szám alati) délelőtt 10 órako- 
lesz kiadva

4 VEZETÖSEi:

A mohácsi kir. járásbíróság min 
telekkönyvi hatóság

10323 1942. tk szám.

Árverési hirdetmény ■ kima:
Bácsvánin (Sztoján) Szilárd és Bá<> 

vánin Mátyás (képv dr Fischer Err ’ 
mohácsi úgy védj végrehajtatónak Giesr 
János (nős Hahn Gertruddal lippó 
lakos végrehajtást szenvedő ellen 
dított végrehajtási ügyében a telet 
könyvi hatóság a végrehajtási árverés 
1500 pengő tőkekövetelés és járuléka, 
behajtása végett a Lippó községbe 
fekvő s a lippói SÍI. sz tkvi betétbe- 
foglalt 403. hrsz szántó B. 4. sorszár: 
alatti 1 s részére 144 P 06 fillér, a 404 
hrsz. kert B 4 sorszám szerint . 
részére, 14 P 06 f a 405 hrsz.
4. alatti 1 5-ra 100 P. az 524, hrsz ré 
B 4. sorszám szerinti 1 . részére 29 I 
25 t, 657. hrsz szántó B 4 sorszát? 
szerinti * 3 részére 352 P 80 f, a 714 1 
hrsz. szántó B 4. sorszám szerinti < 
rés?ére 27 P 25 f, 734 2 hrsz. a, ré 
B. 4. sorszám szerinti 1 s lészére 3 1 
50 f, a 982. hrsz. szántó B. 4. sorszám 
szerinti */s részére 253 P 20 í és a. 
1126 hrsz szántó B 4. sorsz szerin*’ 
1 ö részére 93 P 70 f kikiáltási álba: 
de m C. 1. sorszám aiatt a 6202 193 
tk s? végzéssel özv. Schrempf Ver. 
celné sz. Hahn Getrud javára békébe 
lezett özvegyi jog feltétlen fenntartás 
val elrendelte

A telekkönyvi hatóság a 1Ü65O193* 
M. E számú rendelet 3 §-a értelmébe 
felhívja az árverelni szándékozóka 
hogy a hadtestparancsnokság hozzája 
rulását az esetleges árverési vételbe 
lehetőleg már az árverésen igazolja-

Az árverést

1943 évi március hó 31.
napján délután 3 órakor

l I P P Ó községházánál fogják meg 
tartani.

Az árverési feltételek a következői
1 Az árverés alá eső ingatlan ’ 

kikiáltási ár felénél, a 405. hrsz mjji' 
lant, a többit kétharmadánál alacs, 
áron eladni nem lehet. (1908. XI ' '- 
26. §.)

Az árverás alá eső ingatlanokat, * 
az árverés megtartását végrehajtató
közül Werner Bálint a 60 pengős L 
vetélés miatt kéri 230 P, ha Bergharó 
Péter és neje kéri 2350 P, ha VÍ’erne 
Bálint kéri a 270 P-ös követelés :a 
2600 P vételárnál alacsonyabb -ty 
eladni nem lehet. (56101931 M. E 
sz. rendelet 21. §.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 '
amelyet a magasabb Ígéret ugvanannj- 
",'n-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1942 évi november hó 2c 
Dr Horváth Ferenc sk kir. járásbír'’

A kiadmány hiteléül
BARTÓK ISTVÁ.' 

kezelő.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


