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Nemzeti Kína
Az immár hét éve folyó 

],.pari-kínai háború történeté
ben jelentős fordulatot jelen
tett a nemzeti alapon álló s 
Japannal a nagy ázsiai rend- 
. t együtt működni akaró 
nankingi nemzeti kormány 
rcga'akulása.
Csangkájsek tábornagy Csurt- 

kmg Kínája akkor még jelen
te- erőt képviselt s ha bele- 
rrclvediink a kínai állapotokba 
még akkor, esetleg csak sze
mei)! ellentétek harcának le
hetett tálán elkönyvelni a két 
kínai kormány ellentétes irá
nyú működését. — Amikor 
azonban a nankingi kinai kor
mány hadat üzent a demo
krata hatalmaknak s ezzel 
cstmking Kínának is, már elvi 
síkra terelődött át a harc.

Igazolja ezt az tijabb és 
újabb csapatok és kínai tá
bornokok atpártolása a nem
zeti kormányhoz. S ebben a 
nagy elvi harcban talán döntő 
mlvt kapott az a tény, hogy 
Pang tábornok hetvenezer 
emberével a nemzeti kinai 
kormánynak ajálta fel szol
gálatait Nemcsak jelentős 
haderő átpártolásáról van itt 
szó. hanem Pang tábornok 
személyéről is, aki e küzde
lemben jelentős szerepet töl
tött be s átpártalásakor a 
nemzeti kinai kormány nyilat
kozatot adott ki s szívélyesen 
•idvözlik a tábornokot, aki 
«zzal indokolta meg átpárto
lt. hogy Csankájsek a 
’Wnmunistáknak szabad kezet 
engedett s ma már Csunking 
Kína csupán a demokrata 
-ataimak kiszolgáltatottja, már 
nedig a demokrata hatalmak 
nemcsak, hogy nem képesek 
megoldani a nagy ázsiai egy- 
$cget, hanem az egyenesen 

e,n is szándékuk, mert nem 
érdekük s ezért felszólítja 
’ csunkingi tiszteket es ka
rmákat. hogy kövessék pél- 
e’ját. mert nem kisebb dolog- 
’ól. mint Japánnal békésen 
'íjütthaladó hatalmas kinai- 
“P«n ázsiai nagy egység meg
nyitásáról van szó.

Hogy ez az új fordulat 
nem lehet jelentéktelen iga
zolja az a tény, hogy Was
hingtonban Roosewelt es 
Churchill immár napok óta 
tartó tanácskozásai éppen 
abban a kérdésben úgylatszik 
nem tudnak közös nevezőre 
jutni, hogy Európa ellen-e 
vagy Ázsia ellen induljon meg 
a nagy támadás.

Londonnak minden bizony
nyal Európa leigázása elsőbb
rangú kérdés, mint Ázsia 
leverése, nem mondható) azon
ban ez el Amerikáról s utóbbi 
részéről az Aleuta szigetek 
egyik részé ellen intézett na 
gyobb szabásúnak igei kezű 
támadása, mintha az amerikai

Népi-irodalmi délután a Színkörben.
A mohácsi városi gimnázium 

Kisfaludy Káro’y önképzőköre 
immár évről évre visszatérő ha 
gyományos nyilvános komoly 
tartalmú ünnepségei során ez 
évben május hó 16-án délután 
a Színkörben népi irodalmi ün 
népségét! rendezett Oaál Endre 
az önképzőkör agilis vezető tani 
rának rendezésében.

Az irodalmi délután szépségét 
és tartalmasságai nagyban emelte 
a Színpártoló Egyesület zene
karának közreműködése. A zene 
kar eljátszotta a Szózatot. Majd 
Gadl Endre tanár mondott gon 
dolatokban gazdag ünnepi 
beszédet.

Nekünk magyaroknak — úgy
mond — életbevágóan fontos, 
hogy o'yan életformát válasszunk 
az új világban, amelyben továbbra 
is magyarok maradhatunk, mert 
Széchenyi szerint is „a magyar
nak, hogy valami legyen Európa 
bán, egyedül magyarnak kell 
lennie". S mi ennek az egyetlen 
feltétele? Visszatérni ahhoz az 
erőforráshoz, mely ezer éven át 
éltette a magyarságot, vissza kell 
térnünk a magyar néphez. A 
nemzet fogalom, a nép valóság, 
maga az élet, forrása mindannak, 
aminek alapján élűnk, vagyunk, 
érzünk, gondolkozunk, reme unk, 
imádkozunk. A nép volt törté 
nelmünk folyamán mindig az 
éltető forrás Ma sokat beszelünk 
nemzetiségi kérdésről. ,,eíl!8 
egyszerű a megoldás: meg kell 
erősíteni a magyar népet, képessé 
kell tenni arra, hogy az egyen 
ioguság alapján is ki tudja ma 
gának vívni azt a helyet, mely a 

nagy ázsiai támadásának elő
szele lenne, amit Ausztrália 
veszélyeztett helyzete is indo
kolttá tesz.

A közel jövő meghozza e 
kérdésekre a választ s akár 
Európa ellen, akár periig 
Ázsia ellen indul meg a nagy 
demokrata támadás a Japán 
diplomácia olyan eredménye
ket könyvelhet el Csángkájsek 
és ezzel a demokrata hatal
mak terhére, amelyek Japán 
és Kínának a nagy azsiai tér 
kialakításában ma. befolyással 
nem lehetnek, ez pedig a há
ború szempontjából döntő 
súlyú lehet, még Moszkvával 
szemben is.

vezetéshez szükséges s amelyre 
az Isién állította a Kárpátok 
medencéjében A te'epítések, a 
szórványískolák, fa'usi tehetség
mentés ami a mohácsi gint 
náziun bán is foyik,— szociális 
intézmények, kölcsönök, stb 
már látható formái ennek a népi 
megerősítésnek A múltnak ezer 
nyi bűne van e téren s e bűnöz 
helyreállításában a mohácsi gim 
rázium ifjúságánk Önképzőköre 
is kibontja a népi gondolat 
zászlaját s működésének ötödik 
évébe lépve, mai nyilvános 
ünnepélyét is a népi gondolat 
légyében tartja meg fejezte 
be nagyhatású beszédét (Jaál 
tanár.

Ribii jános önképzőköri elnök 
remekbeszabott értekezésében 
„Népi gondolatok a magyar 
középiskolákban" címmel rámu
tatott az iskolai önképzőkörök 
meddőségére, amely elsősorban 
az ifjúság közönyének köszön 
hető. A mai diák számára sokkal 
izgatóbb szórakozást nyújt az 
utca, a mozi, rádó, sportmérkő 
zés, mint az önképzőkör komoly 
elmélyülést kö.ete'ő levegője. 
Ma egyetlen lehetőség e szép- 
múltú intézmény megmentésére 
az, hogy az egyéni önképzés 
helyét a közösségi szolgálat fog 
alja el. Az ifjúság jobbjai sajá

títsák ki az önképzőkör vezetései 
Vigy.k bele az önképzőkör éle
tébe a magyar valóságot és azt 
vegyék bonckés alá s vigyék 
bele a köztudatbí, hogy a mai 
beteg társadalmat falusi népünk 
nek, parasztságunknak felemelé
sével és megerősítésével lehet | 

megmenteni Vagyis a niegújto- 
dott önképzőkör alapja a közös 
ségi szolgálat legyen S ez a 
népi térhódítás máris megindult 
s gyönyörű eredményeket hoz, 
amikor a város fiatalsága egy 
falu főterén, iskolájában össze 
ölelkezik közös műsorban, ének 
ben, szavalatokban, játékokban, 
stb. Következményeit még ne.n 
látjuk, de hisszük — fejezte be 
mély tudást eláruló értekezését 
Ribii /dnos, — hogy az új szel
lemben nevelődött diákok, ha 
majd kilépitek az iskolából gaz
dag kincsként viszik magukkal 
eztn megújhodott, a népi szellem 
jegyében tartott önképzőkörök 
gazdag anyagát s azt az életben 
népünk megerősödésének gazdag 
terméséve változtatják.

A két előadás előtt és után a 
népi költők veiseiból Urkövi 
/ózsef Bartalis János: Magányban, 
Szeszári Imre Ady. A magyar 
ugar, Apán Attila Sinka I 
Halált küldött az éji rét, Káplár 
Lajos Ady: Fölszállott a páva, 
Nyarai Gjörgy Erdélyi József: 
Kisvasút című verseket szavalták 
el jó előadásban

A Színpártoló Egyesület zene 
kara Kodaiy: Háry Jánosból a 
közzenét, Kéhler nyitányát és 
egy indulót adott elő pompás 
lendülettel Benedek lózsef kar
nagy nagyszerű vezetése mellett

A gimnázium énekkara Kövest 
józsej tanár vezénylete melett 
Schneider Lajos igazgató-tanító 
gyűjteményéből mohácsi nép
dalokat énekelt nagy sikerrel.

Szdnyi Béla zongorán Bartók: 
Tót legények tánca és Este a 
székelyeknél című darabot adta 
elő jó kéztechnikával, majd a 
gimnáziumi szavalókórus Petőfi; 
Falu végén kurta kocsma című 
versét adta elő sikerrel

A komoly, szép nagy műsor 
a jelenlévőkben mély benyo
mást keltett s az ünnepség 
nagyobb közönséget érdemeit 
volna.

A Mohácsi Szociális Misszió 
Társulat 2ö éves jubileuma.

A Mohácsi Szociális Misszió 
Társulat, junnius 3-án délután 
5 órai kezdettel tartja a város
háza dísztermében 25 éves mű 
ködéséről a beszámoló jubileumi 
diszközgyüiést.

A Szociális Misszió Mohácson 
1Q18 április hó 22 én, tehát a 
háború legnehezebb és utolsó 
évében kezdte meg működését.

A kibontott zászlót a város 
szociális érzésű társadalma lel
kesen ragadta meg és vitte 
előre: „Isten, haza és a feleba
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ráti szeretet1 ■ jelszavával a 25 | 
éves jubileumi diszgyülésig.

Sajnos a kibontott zászlót 
útjában megakasztotta a hama
rosan bekövetkezett forradalom 
és a három évig tartott szerb, 
megszállás

Ámde az igazi felebaráti sze
retet áttört ezen akadályokon és 
a szerb megszállás alatt éppen 
oly lelkesen működött, rnint a 
felszabadulas után, mert a Szoci 
ális Misszió lelkes hölgyei meg
látták a nyomort, megtalá ták a 
rokkant katonákat, segélyt adtak 
a megszorultaktiak, támogatták 
a szegény anyákat és csecsemő
ket, gyűjtöttek a karácsonyfa 
ünnepségére tsnácsotad'ak az 
elhagyatottaknak, rendezték a 
vadházasságokat és jót tettek 
ahol csak mód és alkatom 
kináikozott.

1922 ben a Szociális Misszió 
megalakította az ifjúsági csopor
tot, a Mohácsi Leányclubot, 
hogy a leányit’juságot bele ne
velje a szociális munkába és a 
Társulat biztosítsa a friss uj 
erőket a jövő számára.

A Mohácsi Szociális Missió 
Társulat 1928 bán már tartott 
egyszer beszámolót amikor 10- 
eves jubileumát ünnepelte, ez a 
beszámoló is n át igen értékes 
volt most pedig igazán emelt 
fővel tekinthet vissza az e muit 
25 évié, mert a negyed millió 
pengőhöz köze! jár az az érték, 
amelyet pénzben és anyagiakban 
juttatott a mohácsi szegények
nek.

Kiiudná meg mondán', hogy 
25 év alatt a Szociális Misszió 
mennyi könnyet törölt ie, meny
nyi ráncot simított el, mennyi 
szívet nyugtatott meg? A fő 
mindenben az hogy mindez 
szereiéiből és önzetlen odaadas 
sál történt

A Szociális Missió Társulat 
tagjai ezen jubileumi évforduló 
alkalmával hálát adnak Istennek, 
hogy jót tehettek és vígasztal 
haltak. — nyl

Városi közgyűlés, 
hentes utak építését határozta el 

a képviselőtestület.
Mohács megyei város képvi

selőtestületének május hó 17. 
napján megtartott közgyűlésén 
napirend előtt vitéz Szönyi Ala
jos polgármester kegyeleles sza
vakkal méltatta néhai Pavkovits 
Antal városgazda érdemeit.

A becsületesség és kötelesség
teljesítés mintaképe volt 
mondotta aki fáradhatatlanul 
még súlyos betegségében is 
mindig a varos érdekeit szolgálta 
A szerb megszállás alatti törhe
tetlen magyarságával, példát mu 
tató nemzethűségével a mohácsi 
sokacság egyik tántoríthatatlan 
oszlopa volt Távozása fájdalmas 
s a város érdekeit tekintve szinte 
pótolhatatlan veszteség, mert min
denre kiterjedő figyelmével töké
letes sáfára volt a reá bízott sok 
és nehéz feladatoknak. A kép 
viselötestület néma csendben, 
megiiletődéssel hallgatta a pol
gármester kegyeletes szavait, 
majd áttértek a napirendre

A városi tisztviselői kinevező 
sekkel kapcsolatban a szervezési 
szabályrendeletet módosította a 
képviselőtestület, majd a homo
rúd hercegszántói »5 km.-es 
bekötő út hátralékos munkálatai

nak vállalatba adásának tárgya
lása következett

Fehérváry István műszaki ta
nácsnok ismertette a verseny
tárgya ások eredményeit, amely 
szerint Húsz István vállalkozó 
ajánhta a legreálisabb Majd 
ismertette az egész útépítés költ 
ségeit, amely 330000 pengőt 
tesz ki, amire 202 000 P fedezet 
van s a többit a Pécsi Takarék
pénztártól 10 évi törlesztés mel
leit kölcsönképpen veszi a város 
Ez az út összeköti a várost egy
részt a szigettel, másrészt igen 
fontos utvonalr Dé bácskával 
való összeköttetésnek, u i. a 
Hercegszántótól Bács Bodrogvm. 
fogja az utat kiépíteni. A ké|) 
viselőtestület a javaslatot egy
hangúlag és birtokon kívüli fe- 
lebbezési lehetőség kimondása 
mellett elfogadta

Majd a Szentháromság u és 
Felső Dunasor útburkolatának 
átépíésének tárgyalása követke
zett

47/rz Szönyi Alajos po gár 
mester és Fehérváry István mű
szaki tanácsnok ismertették a 
javaslatot. Ezen szakaszon lévő 
aszfalt annyira rossz, hogy évrő • 
évre 8 — 10 000 pengőbe kerül a 
városnak a javi'ása s enn-k da 
cára az út állandóan rossz A 
legelfogadhatóbb ajánlat Weit 
hoffer üyörgytöl érkezett, 130 000 
pengős költséggel. A fedezet, 
30 000 pengős hiánnyal megvan 
a hiányt ugyancsak a Pécsi Ta 
karékpénztártó! felveendő 10 év 
alatt törlesztendő függőkölcsön- 
nel fedezi a város A képviselő
testület a javaslatot egyhangúlag 
a birtokon kívüli felebbezés le 
helőség kimondáiaval hagyta 
jóvá.

A gyatogjáró építési program 
mai kapcsolatban a polgárin-ster 
és a Fehérváry István műszaki 
tanácsnok ismertette a kőbeszer
zési nehézségeket s miután a 
Szentháromság és Felső Dunasor 
útjaiból tetemes aszfaltrnennyiség 
szabadul fel javasolják, hogy az 
eredeti útépítési programmtól 
eltérően azokat az utcákat, ahol 
kőlapokkal való burkolás történt 
volna ott is aszfaltburkolat legyen 
s a Tompa M u. nyugati oldala 
helyett a keleti oldal és a Jókai 
Mór utca keleti oldala helyett a 
nyugati oldal kapjon aszfaltbur
kolatot. Az útépítési programúi 
véghezviteléhez a Mohácsi Ta- 
kaiékpénztártól felveendő 40 000 
pengős kölcsön felvételét java 
solják, melynek 50°, o a a házi
gazdák befizetéséből — akik a 
házukra eső járdaépítési költsé
gek visszatérítésére három rész 
letben fizetendő részletfizetési 
kedvezményt kapnak — megtérül.

A képviselőtestület a javas’atot 
egyhangúlag elfogadta.

A képviselőtestület a m kir. 
miniszterelnök hitvesének akció 
javai kapcsolatban egy hadia'rva 
neveltetési költségét vállalta 
havi átlagos 200 P-ős költséggel. 
Elhatározta a képviselőtestület, 
hogy a város középitkezéseinek, 
különösen az O N CS A házak 
kültelki leventeo’thok építéséhez 
szükséges téglamennyiség bizto 
sitására elfogadja Kószé Mátyás 
garai lakós ajánlatát a város 
által Oyenis Péter tői bérlendő 
területen a válla'kozó 600 000 
téglát éget ki a város részére. 
A város gyámpénztárának, vala
mit a mohácsi görög keleti elemi 
népisko'a 1942 évi zárszámadásai

nak elfogadása után a képviselő 
testület elhatározna, hogy Boda 
István és társainak szigeti gőz
malmuk melletti 326 n öles 
anyaggödröt 652 P ős árban 
idegeníti el, az 1942 évre ki 
nem utalt 200 P ős mezőgazda 
sági szakiskolai milleniumi ösz
töndíjat Selén\i István műegye
temi hallgatónak adja ki, ma d 
személyi ügyek letárgyalásával 
a közgyű'és véget ért

JqIíqs i-én vezetik be & 
húsjegyet Mohácson.

Mohács megyei város Közel 
látási Bizottsága május hó lóén 
délután tartotta első megbeszé 
lését megalakulása óta A bizott
ság 1 j részben a földmű
vesekből, ‘ részben iparosok 
ból, kereskedőkből. 1 részben 
egyéb foglalkozású egyénekből 
áll. A bizottsági tárgyalás tárgy
sorozatán a város húsellátásának 
és annak igazságosabb elosztá 
sának kérdése szerepelt. A bizott
ság egyhangúlag arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a hús 
igazságos szétosztása csakis a 
hó-jegy bevezetésével oldható 
meg, ami ugyan maga után 
fogja vonni a húsfejadag b zo 
tiyos csökkenését, azonban itt a 
bizottság áth daió mego'dást 
talált, akkép, hogy a város lakó- 
ságát különböző kategóriákba 
osztják majd be

Neve-eiesen az alapfejadagot a 
földműves lakosság fogja kapni. 
Mg az a'apfejadag háromszoro
sát mindazok a testi munkások, 
akik kenyérben eddig pótfejadi- 
gokat is kaptak A kettő között 
áll az alapfejadag kétszeres, amit 
sem az e ső, sem a harmadik 
kategóriába nem soro t közön 
ség kap, vagyis iparosok, keres 
kedők, értelmiségiek és egyéb 
foglalkozásúak A húsjegyiend 
szer julius 1 én lép életbe.

Jegyen két szelvény lesz, amit 
a fogyasztó akár egyszerre, akár 
két részletben válthat be A 
húsadagnak ezen három osz
tályba való sorso'ása azért indo
kolt, mert az e'ső osztály, a 
termelők hússzükségleteiket a 
baromfival kitudják egészíteni. 
A harmadik osztálynál pedig a 
fokozatlabb testi munkából szár
mazó energia elhaszná'ódás teszi 
indokolttá az alapfejadag három
szorosára való jogosultságot. Az 
alapfejadagof hétről hétre, az 
előző heti vágások alapján álla 
pitja meg mindenkor a közellá
tási hivatal A jegyrendszer fo
kozottabb ellenőrzést biztosit, 
mind a húsiparosok, mind a 
fogyasztóközönség fele s miután 
a fejadagot a mindig rendelke
zésre áll hús alapján állapítják 
meg, a sorbanállás, és az azzal 
járó elégedetlenség, gorombaság 
stb megszűnik majd s éppen 
ezért a közellátási bizottság ezen 
határozata a város közönségében 
általános megnyugvást fog kel 
teni.

Jól sikerült a rongygyüjtés. 
Május hó 15-én leventéink révén 
lebonyo'ított rongygyüjtés kielé
gítő eredménnyel végződött A 
leventék 32 nagy zsák rongyot 
gyűjtöttek össze s minthogy sok 
helyütt a gyűjtés során n«m 
voltak odahaza, a rongygyüjtést 
a közeljövőben meg fogják 
ismételni.

1943. május 23

Nemzeti áldozatkészség,
A frontról hazatért s Pécsett 

vesztegzár ala*t lévő honvédéin', 
bőséges el'átása miatt indított 
akció Mohácson is nemvárt 
eredménnyel zárult.

A város lakossága ismét hitei 
tett áldozatos hazaszeretetéről - 
leventéink állal lebonyolított5 
mindössze 3 óráig tartó gyűjtés 
nagyon szép eredményt hozott5 
Összejött 1615 db tojás, 75 
szalonna, 98 kg bab, 185 kg 
hagyma, 18 kg liszt, 43 liter bor 
9 kg. füstölt hús és sonka, l ( 
burgonya, 29 30 kg kolbász, 93 
liter likőr, rum és pálinka, 1 
üveg paradicsom, 6 üveg és 
köcsög gyümölcsíz, 3 üveg be. 
főtt, 1 csomag tea, 2 doboz 
Frank kávé, 1 doboz Szitmaltin 
75 dkg. cukor, 40 dkg vaj jy 
dkg mák, 1 kg. sajt, 25 kg 
szappan, 16 doboz gyufa, j< 
doboz konzerv, 340 db cigaretta, 
3 csomag dohány, 5 csomag 
cigarettapapír, 7 8 kg. sütemény, 
2 kg. kenyér, 2 üveg sósborszesz^ 
1 pár zokni, stb.

Kivette részét a gyűjtésből a 
járás is. Szinte versenyre keltek 
a községek az adakozásban.

Több hektoliter bor, nagyon 
sok szalonna füstölt hús, tojás 
és egyéb élelem összeadásával 
bizonyították be a járás közsé
gei, hogy részt akarnak vállalni 
a magyar áldozatok vasalásában

Hírt adtunk arró1, hogy ez évi 
nyári szezonra Hlatkv László a 
pécsi Nemzeti Színház volt igaz
gatója és társulata jön Mohácsra. 
A társulat jelenleg Baján vendég
szerepel és a Mohácsi Szinpár- 
toló Egyesület kiküldöttei ntijus 
hó 15 én meglátogatták H^atky 
Lászlót és társulatát Baján Kel
lemes nyári dé után és estén két 
darabot is végignéztünk s a 
társulat aznap szereplő tagjai 
igy Sándor Anna primadonna, 
Turcsy Gitta soubrette, Németh 
Ilonka naiva, Dalmady Géza 
bonviván, Csonka Endre táncos
komikus, és a partnerek mind 
kitűnő játékról, jó hanganyagról, 
tettek tanúságot s a közönség 
sok nyiltszini tapsban honorálta 
a pompás játékot. Kellemes meg 
lepetésként hatott, hogy kitüní 
16 tagú zenekar szolgáltatta a 
zenét a már Mohácson is ismert 
Hukváry lenő, a kiváló zongo
rista karnagy vezetése alatt állé 
a pécsi honvédzenekar tagjaival 
kibővítve. Hiatky László igaz
gató nagy örömmel és várako 
zással jön Mohácsra s dacára 
a rendkívüli komoly időknek a 
zenekarral együtt mintegy 51 
tagú társu'at érkéz k Mohácsra 
olyan műsorral, amely minden 
bizonnyal Mohácson a mindig 
szépszámú szinpártoió közönsé 

' günk legteljesebb tetszését fogja 
I kiváltam.

A sziniidény előreláthatólag 
június 8 án kezdődik s minden 
valószínűség szerint, ha a mo 
hácsiak is úgy akarják augusztus 
20-án fejeződik be. A sziniidény 
alatt, a rendkívüli nehéz gazda 
sági helyzetre tekintettel sem 
filléres, sem mérsékelt áru elő
adások nem lesznek, tehát úgy 
a délutáni, mint az esti előad* 
sok rendes helyárakkal mennek,
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vendégjátékok kivételével. Szín
pártoló tagok részére a bérlet 
szelvények kiosztása megkezdő
jött A kedvezményes szelvény 
árak ?z évi tagsági díjjal együtt 
10 drb páholyülés 30 P,, 10 
drb zsöllye 26 P, 10 drb. tám 
ászék 22 P Ezen kedvezmény 
kizárólag a tagokat illeti, akik 
azonban ha tagságuk 1943 évre 
is er-.ényes ez évben is ugyan 
annyi szelvényt kötelesek kivál
tani, mint amenyit a múlt évben 

attak ki az alapszabályok értei
Csak a teljesen kifizetett 

és a Szinpártoló Egyesület 
kerekbélyegzőjével ellátott szel- 

<. . - kerülnek kiosztásra
H -szűk és reméljük, hogy a 

mohácsi szmpártoló közönség 
■j nehéz icők dacára is, épp 
..y syt-ret-ttel fogja támogatni 
> vendégszereplő színészeket 
mint a múltban.

A színtársulattól ped g a 
i- ,a:.-s fejében komoly, mű- 
,t. iitekot remélünk amiben 

,i ak alapján remélhetőleg 
re 1 fogunk c-alódm.

/)', Mtschung Kcrtrád t had 
nagy .Mohács megyei városhoz 
ifapa'trstétől érkezett hivatalos 
,elemé- szerint 1942 évi szep- 
lember hó 9 napján a keleti 
hadszíntéren a magyar hazáért 
.nösi halált halt.

Tábori mise a hősi emlékmű 
előtt Május hó 23 án az egész 
országban a hős magyar honvé
dé C: könyörgő Istentiszteletek 
észnek Budapesten a hősök 
erén tartandó tábori misét 
Szzédr /usztinidn hercegprímás 
ponlifikálja A hősök tábori 
misé -.- Mohácson, vasárnap d. e. 
J órakor lesz a hősi emlékmű
re Az ünnepi szentmisére a 

k. leventék zárt alakulatokban 
vonulnak fel. A Leventeparancs
nokság felkéri ezúton is az 
iskolákat, társadalmi egyesüle- 
eket és a nagy közönséget, hogy 

a magyar hősökért tartandó 
ünnepi könyörgő Istentiszteleten 
nagy számmal vegyenek részt, 
Áz istentisztelet előtt a Levente 
fohász után a leventék megko- 
’zoruzzák az emlékművet, mise 
•lián pedig előtte diszmenetben 
•’onuinak el.

Eljegyzés. Kiss Erzsit eije-. 
gyezte Bettenkoffer Béla m. kir. 
gazdasági akadémiai s. tanár.

Névváltoztatás. A belügy- 
"j-mszter megengedte, hogy 
Nranczinger Sándor mohácsi 
?K s nevét,,S/A“-ra változtassa át

Protestáns kulturdélután. 
hapt Béta evangélikus püs- 

fok május hó 29 én Mohácsra 
érkezik. Látogatása alkalmával 
-Ö ér a városháza közgyűlési 
termiben a Bethlen Gábor Sző 
•etség helyi köre kulturdélutánt 
sndez, melynek részleteire még 

ytsszatérünk.

ÖSSZTÁNC I 
a Katolikus Legényei) létben I 

vasárnap i g6—| 

n/ l. Kl,u",elések. A mohácsi 
IV. közérdekű munkaszolgálatos 
zasz.óiajból a szovjet elleni had
műveletek alkalmával az ellenség 
előtt te jesitett kiváló szolgála 
fáikért Hadsereg műszaki pa 
rancsnoki dicséret ben részesült 
Csutords Mihály. Bossányi Béla,

József főhadnagyok, 
tálast Ferenc. Mezővári /ózsef, 
Balogh /ózsef, Morovics /ózsef 
őrmesterek, Rózsahegyi /ózsef t. 
őrmester, Molnár Gyu’a, III 
tsti ón, Orsós /ózsef, Kirschner 
lerenc, Tóth Ferenc, Zsitva 
Gyula, Faluhelyi /ózsef, Évimért 
Lajos szakaszvezetők. Ezenkívül 
a Kormányzó az ellenség előtt 
tanúsított vitéz magatartásáért 
Hegyháti /ános őrmesternek, 
Hegyi János szakasz vezetőnek és 
a hazáért hősi halált halt /mhof 
János honvédnek és Bálázs 
Vendel honvédnek a Magyar 
Bronz vitézségi érmet adomá- 
nyozta.

— Polgármesteri kinevezés. 
A m. ktr. Belügyminiszter Éva 
László volt mohácsi tanácsnokot 
ideiglenesen kinevezett polgár
mestert Rimaszombat megyzi 
város polgár mesterévé nevezte ki.

Kaszinó közgyűlése. A 
Mohácsi Nemzeti Kasz no 1943 
évi május hó 16 napján megtar
tott közgyűlésen az alábbi tisz
tikart választották meg: Elnök: 
Horváth Miklós aleinök: vitéz 
Szőnyi Alajos, igazgató: dr Varga 
Mihály, háznagy: dr Auber László, 
Ügyész: dr Szabó Károly, jegyző: 
dr Pap Ferenc, II. jegyző Hem 
rich József, Könyvtáros: Környei 
Vilmos, II könyvtáros dr Szkla- 
dányi László, Pénztáros: Csanádi 
Károly, Ellenőr: Zeitvogel Antal, 
Választmány: Bánfay József, dr 
Bartók Lajos, Bauer Károly, dr 
Beck Alajos, Erdőhelyi Kálmán, 
dr Fa'tay János Fridrich Oszkár, 
Oálszécsy Tivadar, Hainess Ele
mér, Hites Ferenc, dr Horváth 
Lajos, dr Kocsis Béla, dr Kontra 
Miklós, Meitzer Emil, Német 
Géza, dr Németh János, dr 
Német István, dr Német Kálmán, 
dr Paschke Ferenc, dr Simon 
Vendel, Schnmdt Károly, dr 
Schmidt M klós, dr Szlávi Kornél, 
Tihanyi János Választmányi pót
tagok: Husti Sándor, Páncsits 
Márk, Kecskés Lajos, dr Szalai 
József, Porgányi Ferenc, dr 
Csúcs László. Számvizsgálók: 
Herger Zoltán, Jahoda József, 
vitéz Kürtösi Mátyás

— Meg kell művelni az ingat
lanokat. A mezőgazdaság fejlesz 
téséről szóló törvény kimondja, 
hogy minden birtokos köteles a 
közérdek és okszerűség követel
ményeinek megfelelő gazdá'ko 
dással beleilleszkedni az ország 
általános mezőgazdasági terme 
lési rendjébe Kimondja továbbá, 
hogy a termelés rendjének biz 
toshása végett hatósági intézke
désnek van helye olyan esetek
ben, ha az ingatlan parlagon 
heverésétől keli tartani, vagy az 
ingatlanokon folytatott gazdál
kodás ellenkezik az okszerű 
gazdálkodással, illetve a birtokos 
a termelés rendjét a fennálló tör
vényes rendelkezések megszegő 
sével súlyosan veszélyezteti E 
törvényt a Fö'dművelésügyi mi 
niszter két új rendelete kiegé
szíti s többek között kimondja, 
hogy birtokkezelő is kirendelhető 
a szükségséges munkálatok el
végzésére.

- Május 30-ka hösök napja. | 
Az ez évi hősök napját is ko j 
moly ünnepség keretében üli, 
meg a város közönsége május 
hó 30 án Az ünnepségbe be 
kapcsolódik a mohácsi Levente 
egyesület is, mert e napon tart 
ják a levente napot is Délelőtt
9 órakor a fogadalmi temjj'om 
bán szentmise lesz, ugyanaksor 
az összes felekezetek templo 
maiban istentiszteletek lesznek.
10 órakor a H5sök em'ésműve
előtt ünnepség. 1. Hiszekegy, 
játsza a Leventezenekar 2 A 
harctérről hazatért honvédeket 
üdvözli vitéz Szőnyi Alajos 
polgármester 3 Alkalmi költe 
mény szavalja ' Bizony /ózsef 
4 Megemlékezés Zrínyi Ilonáról 
Tartja Hites Ferenc gima igaz 
gató. 5 Énekszám E őadja a 
polgári fiúiskola énekkara 6 
Ünnepi beszéd mondja Pétery 
Károly ny. igazgató-tanító 7 Az 
emlékmű megkoszorúzása és a 
le ven lefogadnom létei lel kapcso 
latos ünnepség Himnusz ját 
sza a ieventezenekar Azok az 
egyesületek amelyek koszorúkat 
kívánnak elhelyezni ebbe i szán 
dékukat máius 25 napjáig dr. 
Bartók Lajos városi fő egyző tél 
jelentsék be. .4 rendezőség kéri 
a keleti harctérről hazatért hm 
védeket, valamint a mull és a 
jelenlegi világháború özvegyeit 
hadiárváit, hogy az ünnepségen 
megjelenni szívesek legyenek A 
leszerelt honvédek az ein ékmti 
nyuga'i oldalánál a tűzharcos 
szakasz északi oldalán, a hadi 
özvegyek és hadiárvák az emlék 
mű előtti padsor baloldalán 
gyülekeznek Délután 3 órakor 
a Sportpályán levente sport
ünnepély. 7 órakor a fogadalmi 
templom téren a gimnázium
leventecsapata honvédség: tábor
tüzet ad. Belépődíj nincs.

I mohácsi kereskidök 
szombat délutáni zaroraja. A 
mohácsi keresKedŐK (fúszetkeres 
kedőket kivéve) közöset elhatá 
rozták, hogy üzleteiket május 
hó 22 tői augusztus hó 15 ig, 
szombaton délután 2 órakor le
zárják.

Érdekes per. Dr mohácsi 
dr mohácsi 

és
Német Kálmán, 
Német István ügyvédek 
mohácsi Német Margit föld 
b rtokos mohácsi lakosok sajtó 
közlemény valótlanságának meg 
állapítása iránt pert indítottak a 
Pallas Irodalmi és Nyomdai rt. 
ellen, mert a kiadóvállalat nyom
tatásában Újvári Péter már el- 
húnyt szerkesztő szerkesztésében 
megjelent Magyar Zsidó Lexi
konban felperesek édesatyjáról 
Német Lipóiról az a va ótlan 
közlemény jelent meg, hogy zsidó 
származású A budapesti törvény
széken a per so’án felperesek 
származási táblákkal, valamint
összes családi okmányaikkal iga
zolták, hogy sem atyai, sem 
anyai ágon még dédszüleik sem 
voltak zsidók, iniértis a Törvény
szék Ítéletében kötelezte a Palias 
nyomdát, hogy a birtokában lévő 
példányokban ezt a valótlan köz 
lemínyt helyesbbítse, illetve a 
lexikon sérelmezett részét tegye 
olvashatatlanná.

— Hivatalos órák a városházán. 
A városházán hétfőtől, május hó 
24-től kezdve a nyári hivatalos 
órák lépnek életbe, melyek reg
gel 7 órától egyhuzamban dél
után ’/a2 óráig (szombaton 1 
óráig) tartanak.

Felvétel a pécsi székes
egyházi énekiskelaba. 8 is 
éves korban lévő rk fiúgyerme 
kék, amennyiben kiváló zene
hallásuk és énekhangjuk van, 
felvételt nyerhetnek a pécsi szé 
kesegyházi énekiskolába, aha! 
csekély ellátási díj befizetése fe 
jében rendes iskolai tanulmá
nyaik mellett az énekben is 
kiképzést nyernek Je'entke/és 
május 31 ig. Bővebb felvilágosí
tási az internátus igazgatósága 
nyújt. Cím: Székesegyházi ének
iskola igazgatósága Pécs. Incédy 
Dénes n. 9

Eletbelepett az új nyári 
menetrend. A május hó 17 nap 
ján életbelépett ti nyári menet
rend a Mohács Pécsi Vasút vo
nalán is változásokat hozott 
Mohácsról a vonítok 5.15 13 
és 20 órakor indulnak Mohácsra 
érkeznek 8 26, 16 15, 22 26 óra 
kor Az 5 15 órakor ind.t'0 vo 
nat Pécsre 7 30 órakor érkezik. 
A 13 órakor induló vonat Pécsre 
érkezik 15 lo ónkor. Budapest 
Keleti P u ra érkezik 21 40 óra 
kor A 20 órakor induló vonat 
Pécsre érkezik 22 46 órakor. 
Budapest Keleti pílyaudvana ér
kezik 8 15 órakor. A Budapest 
Keleti P u ról 20 10 órakor, 
Pécsről 6 15 órakor induló vonít 
csatlakozik Mohácsra 8 26 órakor 
érkező vonat noz. Budapest Ke 
leti P u ról 7 25 órakor Pécs
ről 13 48 órakor induló vonat 
csatakozik a Mohácsra 16 15 
órakor érkező vonat tor A Pécs
ről 19 15 órakor induló vonat 
csatlakozik a Mohácsra 22 2t» 
órakor érkező vonathoz

Bssurraná tolvajok. A na 
hácsi m kir. Államrendő ség 
veszedelmes besurranó tolv.it 
fogott el Hermina László fiatal
ember személyében, aki május 
hó 14 én Menczinger /ózsef 
Szentháromság utca 49. számú 
házának albérleti lakásában a 
lakó bőröndjében kutatott mikor 
a házigazda tettenérte. Hermina 
László menekü'ni kezdett, de a 
rendőrség a hajóállomásnál el
fogta E fogatása után beismerte, 
hogy Htréb György mohácsi 
lakos lakásában 190 pengő kész
pénzt, egy 6 pengőt tártaimtzó 
pénztárcát, egy nikkel férfi kar 
órát, egy rózsafüzért és zseb 
kendőt lopott, mintegy 190 P 
értékben. Beismerte továbbá, 
hogy besurranássa’ Székesfehér 
váron Baján, Budapesten, M s 
kolcon, Pécsett és Esztergombin 
követett el lopásokit Herminát 
beszállították a pécsi ügyészségre

Gáspár /ózsef p ncér foglal
kozású fiatalé nber a Széchenyi- 
féle borozóból a kiszolgáló eány 
kibátját emdte el, azonbiti a 
rendőrségnek sikerült szintén 
elfognia Kihallgatása során beis• 
merte, hogy Budapesten és Pé- 
esett követett el lopásokat. Az 
eljárás mindkettő ellen megindult 
Felhívja a m kir. Államrendőrség 
a lakosságot a lakások fokozot
tabb őrzésére s a szekrények 
lezárására

Helyreigazítás. Kaptuk az 
alábbi levelet: „B lapjuknak f. 
évi máj hó 9 én megjelent szá
mában fogházbüntetés árdrágí
tásért cimí cikkére vonatkozóan 
felkérem, hogy az 1914 évi 
XIV. te. 20. §. értelmében az 
alábbi hdyreigazitó nyilatkozatot 
közzé tenni szíveskedjék; 
Nem felel meg a tényeknek az,

tolv.it
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■ egy Lévai Jóuft »i én izle* 
aikslma-ottam lett volna elítél- 
vetése a kaiméval. Lévai /ózscf a 
közös üzletből már évekkel eze- 
Kit kivált és Lévai Istvánnéndi 
v*lt <egédként alkalmazva Az 
árdrágító visszaélés tehát, amely 
miatt 'Lévai /ózsef elítéltetett 
■est az én őrletemben követte- 
telt el W/7/r /oltón

Iz Országos Sport Kazpent 
JJMÍtka. A mohácsi 620 számú
■ avar Kurd vizicserkész csapat
lak az Országos Sport Központ 
ar 1042 évi evezős teljesítmé
nyéért, amellyel a Magyar Eve
zd’ Szövetség vidéki lobogó 
• agydíját nyerte e , egy korma 
•yas kétpárevezős versenyeié- 
latot ?dcmányozott

lllamsegtly. A m. kir. 
hKldműve'ésügyi miniszter a 
Mohácsi Polgárok Olvasóköre 
székhazának bővítést munkála 
Mira 4500 pengő államsegélyt 
adoaiányozott.

CsépiigeptuIajélnősek figyel-
A Közellátási hivatal fel 

hívja a cséplőgéptu'ajdonosokat, 
hagy az patügyi miniszter ren
deleté értelmében a gépek fa és 
szénszükségleteit árnál a keres
kedésnél, vagy bányánál kell be
szereznék, amelynél a múlt év
ben szerezték be a fűtőanyagot. 
Ez évi mennyiség a műit évit 
st-m haladhatja túl A megren
delést haladéktalanul meg kell 
tenni az igényelt fűtőanyag biz- 
sírás végett

Épül, szépül és fejlődik 
Mohács címmel a Dunántúl napi
lap Kocsis Beit szeikesztő ki- 
téiő tollából négy hasábos cikk 
jelentetett rreg Mohácsról A cikk 
felöleli Mohács városának és a 
sz getnek minden problémáját, 
foglalkozik az utóbbi évek nagy 
szabású középítkezéseivel s fel
sorolja mindazon tényeket, ame
lyek Mohácsnak juttatják az el
sőbbséget Bezdán Kiskőszeg 
igényével szemben a dunai köz
éti híd megépílésében. A nagy 
horderejű cikk e szavakkal fejezi 
he beszámolóját: „Es amiről leg
először kellett volna írni: egé
szen új, a mai komoly időhöz 
illő békés, együttműködést, a 
város érdekeit önzetlenül szol 
géló, a személyeskedést és a 
közéletet megmérgező intrikát 
elnémító közszellemet találtunk a 
szép dunaparti városban. Mohács 
a történelem folyamán mindig 
egyik déli védőbástyája volt a 
magyarságnak, mindig keményen 
állta az idők viharát és állja a 
jövőben is, mert nemcsak a múlt, 
szomorú emlékének, hanem a 
jövő Ígéretének is hotdozőja.“

Rnyakonyvi bejegyzések
1943. május 14-től május 21-ig.

Születések: Mangold Katalin, 
héber Mária, Zólyomy Lilla Tamara 
Emese, Htomics Béla, Audi 
Magdo na, Maximovics Verona, 
Tamás Éva, Krtnrer Anna, Her- 
dinger Béla

Házasságkötés nem volt.
Halálozások: Trummer KataliH 

70 éves, özv. Siabó Sandorr.é 
72 éves, Steiger Sándor 37 éves, 
Dobszai György né 70 éves, 
Hufnágel Gyula 33 éves, Kordély 
Györgyeié 73 éves.

TelefoiieiDfizetük névsora 
kapható 

FRIORICH OSZKÁR 
könyv kereskedésében.

SPORT.
DMC-MTE

bajnoki mérkőzés lesz vasárnap 
délután 5 órai kezdéssel. A 
pécsbányatelepiek ió ismeiősök 
Mohácson. Tavaszkor itt voltak 
barátságos mérkőzésen és akkor 
is jó mérkőzést vívlak. Tavasz- 
szal a bajnokságok során igen 
rapszodikusan szerepelt a DPAC. 
Hétről hétre várakoztak náluk 
jó és meg'epő eredmények Őszi 
eredmény 2:2 volt Nem e kép 
zelhetetlen az MTE győzelem 
sem. Reméljük igy is lesz.

Kamiéi SE MTE 8:2 (2:2) 
Komló I. b Vezette: Darázsi 
Az Ml E csapata kalandos 

utazás és gyaloglás után érke
zett meg részben Komlóra és 9 
emberrel kiállva az első félidőben 
igy is egyenlő ellerfél volt. 
Szünet után aztán vissza estek 
és a helyiek a kitört vihar segít 
ségével sorba rúgták góljaikat. 
Schneider és Német voitak az 
MTE gólszerzői.

Mohácsi L. E. Majsi L. E. 4:2 
(2:0) FI atalmas szélben Mohács 
részéről a'acsony sz.nvonalú já 
ték alakult, ellenben a vidéki 
csapat jól küzdött sajat ottho
nában

Gimnázium Hercegtoftosi L. E. 
4:1 (2:0) U gyancsak eiős szél
ben a gimnázium meglepően 
gyengén játszott

I Bt. kir. Belügyminiszter a 
Mohácsi Torna Egyiet alapsza
bályait láttamozta

Felel Ó • i 4 e r k e »t t c :

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Liptulildanoi és kisUft: 

FRIDRICH OSZKÁR

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

Feleségemért /ánosi ü\örgyné 
ért szil. Alsőiölgn (Alabert) 
Erzsébet mohácsi lakosért sem
minemű anyagi és erkölcsi fele 
lősséget nem vállalok.

Mohács, 1943 május 16
Jánosi György

ELADÓ présház és pincefelsze
reléssel együtt egy 400 négyszögöles 

ÍSZÖ1Ó, 

azonkívül egy 5035 nég> szögöles 
m z ő 1 ő síz A utóval. 
JtiLASICS ÁSTÁL, Garat utca 8 sz.

íVluiikiísilől 
zsákvarráshoz áil.-ndó munkára 
felveszünk.

Mohácsi Malomipar r. I.
Kossuth Lajos utca 75.

CSÉPLÉST vállalok
Földvári Ferenc gépész

Bár

ÍRÓASZTALT
keresünk megvételre. 

Cím a kiadóhivatalban.

ELADÓ a Molnár utca 11. sz.

ház
Azonnal beköltözhető. Érdeklődni 
lehet Szthátomság u. 13. sz. alatt.

Vasárnapinként
rá ti (lu Íjunk ki 
a szigetre
Haricá liox!
Szemelyautófumozást
vallal HÚSZ ISTVÁN

bérautófuvarozó
Mohács Te'efón: 200

Ha el akar adni házat, földet, telket, 
szőlőt, malmot, birtokot, bérlétét, bár
hol is fekszik, jelentse be nálam 
Vételt és eladást sikeresen szolidan 
é«= gyorsan közvetítek

SIROHI JÁNOS
F M eng ingatlan főig, irodája 
Mohács, jtaaacs utca 21 <zam

Alsó-mezőben
egy hold föld eladó. 

Bővebbet:
Baross u. 26. alatt.

L r t i .s í t é s :
Tisztelettel értesítem a n. é közönséget, 
hogy férfiöltönyükét megrendelésre 
készítek, saját kitűnő szöveteimből 
Elsőrendű kidolgozás! Príma anyag' 
Szolid árak' Szíves pártfogást kerek

Schntil József szabómester 
Szent István utca 33 szám.

NEMES KERTI

gyöngy virág-tövek
E L A D Ó K .

Cím a kiadóhivat Iban

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

.4 „Kölkedi Közbirtokosság ás 
Legeltetési Társulat" folyó évi 
június hó 6-án délután 3 órakor 
Kölkeden a községházánál, nyíl 
vános szóbeli árverésen 3 évi 
időtartamra bérbeadja a területén 
gyak oroiható 
vadászati jogot.

Kikiáltási ára 50 db lőtt nyúl 
ára Bánatpénz 100 pengő. Csak 
érvényes fegyvertartási engedély 
lyel és vadászjeggyel bíró egyé
nek árverezhetnek. Bővebb fel 
világosí’ással a vezetőség szolgál.

A mohácsi kir járásbíróságtól. 
I’k. 1485 1943 szám

HIRDETMÉNY.
A mohácsi kir. járásbíróság 

közhírré teszi, hogy állítólag 
elveszett a következő okirat: 
Mohácsi Takarékpénztár r. t. 
mohácsi bej cég által Lilli névre 
kiállított 1044 P 66 fillérről szóló 
S. 1463 sz. takarékbetétköny
vecske

Ennek az okiratnak a meg- 
semmisítése iránt az. eljárást 
Wolf Ödön mohácsi lakos kérel
mére folyamatba tette.

Ennélfogva felhívja az említett 
okirat birtokosát, hogy a jelen 
hirdetménnyel a Budapesti Köz 
lönybenésa Mohácsi Hírlapban 
történt egyszeri beiktatását kö
vető naptól számított egy év 
alatt az okiratot a bíróságnál 
mutassa be, mert ellenkező eset
ben a bíróság azt a jelzett határ
idő letelte után a folyamodó 
újabb kérelmére semmisnek fogja 
nyilvánítani

Mohács, 1943. április 29.
Dr Hadler sk. kir. jb

A kiadmány hiteléül: 
Szász Ida

kezelő

Piaci arak:
Búza
Rozs
Takarmányárpa
Sörárpa
Zab
Morzsolt tengeri
Bab, fehér

a szerdai 
heti piacon:

30 — l»
28 — P
24 50 P

29 — 31 - P
27 — P
22 90 P
60 20 P

EltsertÉs arak:
145 kg. vagy nehezebb I r. 2.10 P
130 „ ., „ I r. 205 P
115 „ „ ., I r. 2.02 P
100 „ ■„ „ I r. l úg?
80 „ v neh sonkasüidő I 98 P

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

t KR V I : ZEHT

I J ÉPÜLETEKRE ÉS 
ATA! AKIT \S( »KRA.

beadvánji rajzok és azok sokszorosnál 
úgy magánépfttetők, valamint kői iúve« 
iparosok részére, vidékieknek is mér 
sékelt áron, szakszerűen készi

SPERL faN05 
építőmester. Mohács 
Széchenyi-tér 13 sz

Pk 456 1043. Sz. Vh. 201 1043. v.

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi jg)\*l 

által képviselt vitéz Korányi Józse: 
németmároki lakos végrehajtató javára 
németmároki lakos végrehajtást szew 
védő elleni 750 P tőkekövetelés é» 
járulékai erejéig a pécsi kir törvény 
szék 1831 1942 számú végzésévé' elren 
delt közbenjárással foganatosítandó 
elégitési végrehajtás folytán az 1*»4L 
évi január hó 27 napján lefoglalt é 
1030 P-re becsült ingóságokat, közöttük 
bútorok, hordók, borkád eszmei fele 
zészben), amelyek a fenti számú je; 
rőkönyv 3, 7 — 8 (fele részi, 9 10 é*
11 16 fele rész) tétele alatt írattak
össze, Németmárokon 62. szám ala: 
a végrehajtást szenvedő lakásán, foly
tatólag Villány község harárában i 
szőlőhegyen levő présházban

1943 évi június hó 7. 
napjának délután 3 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a íeg 
többet Ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár -: részénél nem 
alacsonyabb vételárban el fogom aun. 
A szakértői becslés elrendelése eseté® 
a Te. 74. az irányadó.

Mohács, 1943. évi május hó 11.

Nney I
kir. jarisbtröüágf végrehajtó.

A mohácsi kir járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

4204 1943. tk. szitu.

Anerési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Takarékpénztár r-t. végte- 

hajtatónak Schram János és neje Hock 
Erzsébet nagynyárádi lakos végrehajtás 
szenvedő ellen indított végrehajtást 
ügyében a telekkönyvi hatóság utó
ajánlatra az újabb árverést 1800 pengi 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Nagynyárád községben fekvő 
s a nagynyáradi 1498 szánni betétbe* 
A-pl. sorsz. 1426 hrsz szőlő és pincére 
4994 pengő kikiáltási árban elrendelte

Az árverést

1943. évi június hó 15 
napján délután 14’ 2 órakor 

NAGYNYÁRaD községházánál fogják 
megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási árnál alacsonyabb áron ne* 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10" »-* 
amelyet a magasabb Ígéret ugyananné 
“ t-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi május hó 7.
T)r Horváth Ferenc i. k.

kir. jbíró
A kiadmány hiteléül

Szász Ida 
kezelő

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


