
Mohács, 1943. június 20 Vasárnap

'[■■r

XXXII. évfolyam 25 szám.

POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP
ti

Előfizetés! Ara :
.Negyedévre 2 pengő Szánra t 20 fillér.

>1

E 1 j ö 11 e m!
1 18-at írtak. Vérrel és 

i : al írták akkor a magyar
:'.ereimet. A nemzet saját 

- : • lista. ..Elvesztettük a
:iit" hangzott a lelkeket 

ni ^rendítő vallomás a magyar 
nemben. „Nem akarok 

•'.it látni" kiáltja a minisz- 
Xirics Isten,nincs Krisztus, 
s ezeréves határ," ordítja 

i . g tömeg, de van „Vi
kii.:» riadalom, kommunizmus, 
tan sköztársaság." A tiszti
ki ■ ibojt szemétre kerül, aki 
s.-- 'ni mer bitófára. A dí- 

i ..es magyar hadsereg ott- 
i i az országhatárt s jön 
a - si ellenség, érzik, hogy 
ütött az ő órájuk

N ncs kiút csak sötétség, 
ver. üszkös házak, feldúlt 
es. ; d s a nemzet halálraítélté 
ónn ..gát, bilincset tett saját 
r . ga kezeire, megásta sírját 
s azt nem népek veszik körül, . 
hárem tobzódó gunykacaj, 
top:, ngyos csőcselék, mely 
arra sem érdemesült, hogy 
lábával érintse a drága ma
gyar, véráztatta rögöket. — 
Szörnyű e süllyedés . . . S 
mégis vannak néhányan, akik 
meg mindig hisznek, akik 
Istentől sugalva érzik, hogy 
a nemzeten csak egy ember 
segíthet. Hívó szavukra utta- 
bn utakon, ezer veszélyen 
keresztül, családot és bizton- | 
sagot otthagyva megjelent a 
szótlan, kemény arcú, izzó 
szemű férfi, az ottrantói Hős 
s csak annyit mondott:

Eljöttem 1 Vállalom ! Szava 
c volt, akarata erős, mint a 

tölgy s célkitűzéseiben tánto
ríthatatlan s az a hit és erő, 
ami lényéből áradt, átragadt I 
minden munkatársára, minden 
katonájára, minden magyarra. 
I emplomok elrejtett csendjé
ben magyar otthonok aggódó 
levegőjében a határokon innen 
es túl érte szállt az ima az 
Egek Urához. Ö jelentette 
akkor a magyar nemzetet, ő 
jelentette a magyar feltáma
dást. Alakja körül legendák 
fonódtak, szájról-szájra járt a j 

V á 11 a I o m!
bűvös név, ott lebegett az 
alföldi szellőben, őt suttogta 
a Tisza-Duna vize:

Éljen nagybányai vitéz 
Horthy Miklós.'

S azóta sem szűntünk meg 
érte imádkozni, azóta is a 
nemzet féltő szeretete kíséri 
s nevét hirdetik a felszaba
dult rögök s érte, utána vá
gyódnak a még bilincsekbe 
zárt niagyar szívek. Köszönt
jük Ot ma 75-ik születésnapján 
fiúi szeretettel, köszöntjük 
Benne azt a Férfit, aki először 
üzent hadat Európát elpusz
títani akaró bolsevizmusnak

Tiszteljük Benne az ottran
tói hőst, a nemzeti hadsereg 
csodalatos megszervezőjét, a 
dicsőséges csatákban tij el
évülhetetlen érdemeket szerző 
hodvédség legfőbb Hadurát, 
aki élő eszménye a niagyar 
honvédnek. O az örök Vezér, 
a nagy katona remekbe sza
bott ideálja. Köszöntjük, mint 
Magyarország országgyarapító 
s megtartó Kormányzóját, aki 
biztos kézzel vezette az ember
felettien nehéz és bizonytalan 
időkben az ország hajóját s 
az államfő bölcs előrelátásá
val és a hadvezér tántorít
hatatlan hitével széttörte a 
trianoni bilincseket s ma or
szágunk a biztos felemelkedés 
utján járva ismét számottevő 
tényező Európában.

Köszöntjük, mint embert 
és családfőt, aki szerénységé
vel és fegyelmezettségével 
példát mutat, mi a teendőnk 
a háborús megszorítások ide
jén s mint kell viselni a há
borús áldozatokat, mint kell 
gyászolni a hősi halált halt 
fiút.

Szálljon e napon minden 
magyar ajkáról az esdeklő 
ima az Egek Urához, hogy 
tartsa meg őt számunkra igen 
sokáig, adjon a nemzetnek 
olyan erős, nagy lelket, mint 
az Övé Adjon szeretett Kor
mányzó Urunknak boldog 
holnapokat, amelyekben fel
szikrázik újra a teljes nemzeti

dicsőség fénye es a harcban 
megedzett nemzet Vele együtt 
megérhesse azt a kiteljesedett

VITÉZ NAGYBANYAI HORTHY MIKLÓS 
a mi nagy országgyarapító Kormányzó Urunk!

Elfogadta a képviselőtestület Mohács megyei 
város 1942. évi zárszámadását.

fi nehéz esztendő dacára hiány nélkül zárult a város mull évi 
költségvetése.

Június hó 4 napján taitotia 
Mohács váios képviselőtestülete 
a város háztartási, üzemi és 
egyéb aapjainak 1942 évi zár
számadását tárgyazó közgyűlését. 
A -páni jóváhagyó határozatok 
és Petrovics Rárcly valamint 
Stranczlnger Sándor képvise'ő- 
les ti leli tagok névváltoztatásának 
bejelentése után Hcrger Zoltán 
•< s ■ imtanácsos ismertette Mo 
bács városának 1942 évi zárszá
madását Az elmúlt 1942 év — 
mondotta — még nehezebb volt 
a gazdálkodás szempontjából, 
mint a megelőző Az anyagárak 
folytonos emelkedése, valamint 
a nehéz anyagbeszerzési lehető
ségek miatt, úgyszólván csak 
nagy vonalakban lehetett a költ
ségvetésben megállapított hitel
keretekhez ragaszkodnunk és 
emiatt különösen a beruházási 
jellegű hitelek nagy része fel
használatlanul megmaradt. Miu
tán a költségvetés végrehajtása 
során igen sok akadály látszott 
felmerülni, ezért még fokozottabb 
figyelemmel kellett a hitelek fel
használása tekintetében intézked
nünk és a legnagyobb óvatos
sági és elővigyázatossági elvek 
szemelőtt tartásával sikerült csak 
a költségvetési s pénzügyi egyen
súlyt fenntartanunk, s a fakaré 
kos gazdálkodásnak, valamint a 
m. kr. Belügyminiszter újabb 
30 000 Fős államsegélyének volt 
köszönhető, hogy az évet sike
rült hiány nélkül zárni Az elő
terjesztett zárszámadásban 
tényleges bevételre előírtunk 
1,458 800 30 Pót, az előirányzott 
1,528,210 P Szemben, tehát vég
eredményben 69 389 70 I’ vei 
kevesebb, mint amennyi elő volt 
irányozva. Ennek magyarázatát 
abban leljük, hogy miután a terv
bevett járda építési programmot 
végrehajtani nem tudtuk, emiatt 
megszavazott 70 000 P kölcsön 
bői, csak 10 000 P öt vettünk 
igénybe A többi bevételi elma
radás főleg a piacok elnéptele
nedése következtében a helypénz
bevétel csökkenéséből adódik. A 
póthitelekkel emeit költségvetési 
szükséglet főösszege 1,528 210 
P volt, amellyel szemben mind

magyar nagyságot, amelynek 
első harcosa, első nagy mun
kása

össze 1,336057 81 Pót írtunk 
elő, vagyis végeredményben 
191552 19 P vei kevesebbet, 
mint amennyi elő volt irányozva. 
Ez az összeg részben tényleges 
magtakaritásokból, részben pe
dig felhasználatlanul maradt be
ruházási jellegű hitelekből tevő
dik össze. Ez utóbbi címen 
129 250 P hitelmaradványt ren 
delt átvinni a képviselőtestület 
az 1943 évre, meiy összeget a 
folyó évi költségvetés miniszter- 
közi tárgyalása során a bizottság 
be is álította Ezek után meg
állapítható, hogy a tényleges 
megtakarítások összege 62 302 
P tesz ki. A bevéte'i hátralékok 
az elmúlt évi 52 980 98 P-ről 
99 453 09 P re emelkedtek Az 
emelkedésnek magyarázatát ab
ban leljük, hogy a közadóknál 
az év vége felé nagyobb szapo 
rodásokat kaptunk, amelyeket 
már nem lehetett behajtani és 
így az együttes kezelés elvéből 
kifolyólag a hátralék arányosan 
a városi jövedelmet képező adó
nemeknél is jelentkezik De a 
hátralékok emelkedését még az 
a körülmény is indokolja, hogy 
a hadbavonult hátralékos adózók 
végrehajtását kormányrendelet til
totta el. A zárszámadás eredmé
nye a következő összes bevé
tel 1,704 547 96 P, összes kiadás 
1,622 364 19 P. Pénztári marad
vány 82 183 77 P. Bevételi hátra
lék 99 453 09 P. Kiadási túlfize
tés 5 962 29 P. Tiszta cselekvő 
hátralék 105 415.35 P. Érték be
vétel 103 018 11 P. Érték kiadás 
103018 11 P. Értékpapír bevétel 
80 650 27 P, értékpapír kiadás 
30.— P, értékpapír maradvány 
80 620 27 P A háztartási alap
1942 évi zárszámadási tiszta va
gyona (feleslege) tehát pénztári 
maradvány 82 183.77 P. Tiszta 
cselekvő hátralék 105 415 35 P, 
tiszta vagyon 187.599.12 P, ezen
kívül 80 620 27 P értékpapírál
lomány.

Az önálló vagyonkezelési in
tézmények közül a villamosmü
1943 évi nyeresége 23 173 P 
annak ellenére, hogy a közvi á-

, gitást a fennálló rendeletek értei 
' tnében erősen csökkenteni kellett, 
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az összes fogyasztás mégis nö
vekedett s az év során 147 új 
világítási fogyasztót kapcsoltak 
be. A dunai átkelési üzemnél az 
előző évhez képe t 
általában csökkent. I -rk oka. 
hogy 1942 év elején Fy hónap
pal hosszabb üzemszünet volt a 
szigorú tél miatt a múlt évinél 
s az üzem 2055 P veszteséggel 
zárult s em-att, de különösen az 
anyagárak emelkedése, vala
mint a gőzhajó nagyobb javítási 
költségei miatt feltétlenül szüksé
gessé válik az átkelési di aknak 
újabb emelése. A közmunka alap 
zárszámadási tiszta vagyona 
31.74045 P, m g a törzsvagyon 
alap tiszta vagyona ó 14965 P A 
gimnáziumi nevelőintézet zárszá 
madási tiszta vagyona 10 536 30 P 
s a tanulóotthon olyan nagyfokú 
közkedveltségnek örvend az is- 
ko'a tanulói és a szülök között, 
hogy további bővítésére volna 
szükség. Ezt azonban a háború 
tartama alatt nem lehet megoldani, 
így az eddigi 70 es létszámnak 
a férőhelyek gazdaságosabb ki
használásával 75 re emelésén túl 
a létszám további növelése egye
lőre nem várhaló. A Magyar 
Norma aap t szta vagyon 4 632 97 
P. Az áhalános drágulás kivána 
fossá tenné ha a rendszeres ado
mányokat fokozná a varos la
kossága s főleg azok is hozzá
járulnának rendszeres adománya
ikkal akik ezen nemes szociális 
intézményhez eddig sem járultak 
hozzá semmivel

Herger Zoltán foszámtanácsos 
részletes ismertetése után vitéz 
Szönyi Alajos polgá;mester rá
mutatott azon körülményre, hogy 
a város túlnyomórészt mezőgaz
dasági város lévén a megnöve
kedett kiadásokkal szemben az 
az adók nem nőttek egyenes 
arányban s az elmúlt esztendő 
költségvetési szempontból a leg
komolyabb feladatok elé állította 
a város háztartását Sikerűit azon
ban a kormány jó ndulatu támo 
gatását is megnyerni, ami nem 
vitásan elsősorban a gimnázium 
rtak köszönhető. Tény hogy ez 
az intézmény 1942 évben 42 500 
P ős veszteséggel zárult, de bebi
zonyította életképességét és nagy
fontosságú nemzeti hivatását.

A kormányzat a városnak csak 
nem 300 000 pengős segélyt 
adott, ami 113 0 os pótadónak 
felei meg s ezzel szemben a 
ráfizetés ezen államsegély egy
ötödét teszi ki Az új iskola 
évre a kultuszkormány a tanerők 
fizetésének már 80% os állam
segélyét helyezte kilátásba s ez 
olyan hatalmas segítség lesz, 
amely a gimnázium jövő évi 
költségvetésében aligha fog 20 
ezer pengő ráfizetésnél nagyobb 
összeget eredményezni, ami pedig 
tekintve annak kulturális szinte 
megmérhetetlen fontosságát egy 
város költségvetésében a célt 
tekintve nem számottevő. Kéri 
a zárszámadás elfogadását.

Sík Sándor felszólalásában 
hangsúlyozza, hogy a gimnázium
nál mutatkozó ráfizetés jelenleg 
is már csak látszólagos ráfizetés, 
mert eltekintve a város kultur- 
nivójának emelkedését a nemzeti
ségi vidék központjában kifej
tendő nagyhorderejű nemzet
építő és nevelő munkásságát a 
gimnázium maga töbszáz főnyi 
tanulóival, tanáraival a város 
gazdasági és kereskedelmi életé
ben is jelentős emelkedést jelent 

s ha nem volna meg, egyenesen 
létre kellene hozni. Köszönet 
il éti mindazokat, akik a gimná- 
zium érdekében fáradhatatlanul 
dolgoztak és dolgoznak jelenleg 
is A zárszámadást elfogadta.

Vitéz Szönyi Alajos válaszában 
hangsúlyozza, ma már nem vitás 
hogy a gimnázium révén figyelt 
fel jobban a kormányzat a vá
rosra, amit igazol a Földműve
lésügyi kormányzat azon terve 
is, hogy Mohácson középfokú 
gazdasági iskolát kíván felállítani, 
aminek megvalósulása esetén 
Mohács már iskola jellegű vá
rosnak nevezhető, mert az elemi 
iskolákat leszámítva öt olyan 
iskolával fog rendelkezni, amely 
nagyban fogja emelni a város 
kultúrális fokát Néhai gróf 
Klebelsberg Kunó, nagy iskola 
politikája ma érezteti hatását az

Az első érellségizeifek első éfeilségi találkozója.
Június 13 án, pünkösd vasár

napján zajlott le a gimnázium 
első érettségizett véndiákjainak 
első négyéves érettségi találko
zója. Reggel a Püspöktemplom 
bán szentmisét hallgattak, melyet 
Staub Adóm gimnáziumi hittanár 
tartott, majd szentbeszédet mon
dott. A szeretet, kegyelet, emlé
kezés és felemelés örök szimbó
luma é ed fel ilyen találkozások 
alkalmával Négy év nem sok, 
de a mostani időkben mégis 
elég arra, hogy 4 volt munka
társsal kevesebbet számláljunk. 
A négy év sok mindent hozott, 
örömet és szomorúságot vegye
sen, megszüntette a távolságot 
tanár és diák között s most 
sorban küzdenek az élet porond
ján a közös haza boldogulásáért. 
Fogjuk meg egymás kezét sze
retettel. ..

Mise után a véndiákok bevo
nultak a gimnáziumba és a most 
érettségizettekkel együtt tiszte
legtek a hősi halált halt Koszi 
Arisztid arcképe előtt. Hites Fe 
renc igazgató emlékezett meg 
kegyeletes szavakkal a megdi- 
csőült vén diákról, hős bajtárs- 
rél, aki a többivel együtt kezdte 
életét e falak között, de a sors 
akarata folytán nem fejezheti be 
velük együtt. Legdrágább kincsét 
áldozta fel érettünk a haza oltá
rán. Majd üvözölte a megjelen
teket s azokat is, akik nem tud
tak eljönni erre a találkozóra A 
volt osztálytársak nevében Ékes 
Qéza tüzírzászlós emlékezett 
meg a hősi példát mutató baj
társról, akit a kötelességteljesítés 
szólított el közülünk. Majd el
mondta Koszi Arisztid elestének 
történetét, mely a véres koroto- 
jaki harcok idején következett 
be Az idén érettségizettek nevé
ben Apáti Attila tisztelgett, 
majd elhelyezték a véndiákok és 
bajtársak koszorúját az arckép 
a'á.

A kegyeletes és megható ün 
népség ezzel véget ért és az 
öregdiákok és diáklányok felvo
nultak régi osztályukba, ahol ki- 
ki elfoglalta régi helyét a padban. 
Hites Ferenc igazgató üdvözölte 
a megjelenteket, röviden beszá 
molt az iskola történetéről, majd 
a volt diákok tartottak beszámo
lót eddigi életükről. A lányok 
közül is többen már férjez men
tek, sőt boldog mamák is letlek, 
a fiuk közül is többen állásban 
vannak vagy tanulmányaikat vég

egész országban, mert mi történt 
volna az országgyarapodások 
után, ha e lánglelkü apostola a 
trianoni magyarságnak sok meg 
nem értés ellenére nem vívta 
volna ki iskolapolitikájánák ter
veit A nemzeti kultúrális foká
nak emelkedése mindig erős 
fegyver egy nemzet életében 
s ha ez vonatkozik a nemzet 
egyetemére, vonatkozik az egy 
város életében is.

A képviselőtestület a zárszá
madást egyhangúlag elfogadta s 
melegen éltette Vitéz Szönyi 
Alajos polgármestert és Herger 
Zoltán számvevőségi főtanácsost; 
A város 1942 évi zárszámadása 
józan, reális alapon mozgó, 
de mégis termelő és teremtő 
gazdaságpolitikán nyugszik s a 
nehéz idők dacára biztos alapo
kon áll a város anyagi helyzete.

zik, sőt egy-kettő már meg is nősült 
Nagy derültséget is keltett, ami
kor az egyik véndiákmama hirtelen 
felállt és engedélyt kért a tanár 
úrtól, hogy kimehessen kisba
báját ellátni. A megbeszélés vé
gén felolvasták a megnemjelentek 
üzeneteit és elhatározták, hogy 
6 év múlva, tehát 1949 ben újra 
találkozni fognak. Majd a Kaszi
nóba vonultak közös ebédre. 
Délután a sportpályán labdarugó 
mérkőzés volt az öregdiákok és 
új érettségizettek között, melyet 
az utóbbiak nyertek meg 2:1 
arányban Este az Iparoskörben 
gyűltek össze.

A találkozón megjelentek: Ékes 
Géza zászlós, Hága László karp. 
szakaszvezető, Horváth Mihály 
orvostanhallgató, Huber József 
zászlós, vitéz Marosujvári Géza 
karp. szakaszvezető, Németh 
László, Sárvári János jegyzőgya
kornok, Schindler László testne
velő tanár, Setényi János járásbir. 
tisztviselő, Szabó Kálmán városi 
tisztviselő, Tibola Viktor gazd. 
akad, halig., Tóth Antal gazd. 
akad, halig., Vámhidy László 
végzett közigazg. halig, Földváry 
Lászlón* Bérezi Klára, Puppi 
Ilona, Mudrány Istvánné Petri- 
csevics Ilona, dr Abód Imréné 
Varga Mária, Vorisek Ágnes és 
Fischer Magda. — gg —

Fogadalmat tettek a 
leventék és leventelányok.

Pünkösd másodnapja a levente 
és leánylevente ifjúság napja 
veit. Ünnepélyes keretek között 
tettek fogadalmat e napon a 
leventék s hivatalos fogadalom
téteti ünnepség keretében alakult 
meg a leánylevente csoport is. 
Az ifjúság reggel 9 órakor a 
fogadalmi templomban hallgatott 
szentmisét, amelynek keretében 
Patöcs /ózsef mondott gondola 
tokban gazdag sz«ntbeszédet. 
10 órakor a hősök emlékművé
nél Hiszekegy után leventéink 
megkoszorúzták az emlékművet, 
majd pedig dr. Simon Vendel 
gimn. tanár, leventefőoktató in
tézett szózatot a fogadalom 
előtt álló levente ifjúsághoz. 
A fogadalom — mondotta — 
hármas kötelezettséget, az Isten, 
a haza és honfitársainkkal 
szembeni kötelezettséget rójja a 
leventeifjuságra. Istennel szem
beni feltétlen vallásos hit és lé

lek, hazánkkalszembeni áldozat, 
válla'ás, amire példát az orosz 
frontról most hazatértek s ezen 
emlékműre felirt nevek adnak 
honfitársainkkal szemben pedig 
a belső front terén a legteljesebb 
testi és lelki összeszedettséggel 
kell dolgoznunk úgy, hogy 
legyen karunk nehéz a munká
tól, kezünk könnyű a to!!forcra. 
tástól, de munkánkat úgy kell 
ellátnunk, hogy azzal nagy Ma
gyarországot építjük fel. E küz- 
delemben két ellenséggel a kül
sővel és belsővel kell megküz- 
denünk A külső fegyverrel tá
mad, de a másik titokban, buj
kálva harcol ellenünk amely a 
saját egyéni boldogulásáért fel
áldozná a nemzetet is. Ezt a 
belső ellenséget nem gyűlölkö
déssel hanem a legjobb tehetség
gel végzett munkával kell meg
semmisíteni s akkor az ország 
sokszázezer leventéjének a mai 
napon tett fogadalma komoly 
ígérete a termékeny áldásos 
magyar jövőnek. A nagy hatást 
kiváltott avató beszéd után fel
hangzott a fogadalom. Fogadom, 
hogy teljesítem leventekötelezett
ségeimet, melyekkel Istennek, 
hazámnak és embertársaimnak 
tartozom. A fogadalom után a 
magyar zászlót köszöntötték a 
a leventék. Tisztelgünk előtted 
magyar zászló. Tisztelgünk előt
ted dicsőséges magyar múlt, 
dolgozunk érted magyar Jelen 
és hiszünk benned magyar 
Jövő! Tisztelgünk, imádkozunk 
előtted dicsőséges magyar zászló. 
A megható zászlótisztelgést a 
Himnusz, majd d szmenet követte.
n színkörben

Az emlékmű előtti ünnepség 
befejeztével a leventeifjuság és 
nagyszámú közönség átvonu t 
a színkörbe, ahol a leventelá
nyok fogadalomtételi ünnepsége 
zajlott le. A formaruhás levente
lányok kedves látványt nyújtot
tak. A Hiszekegy után a mohá
csi leventeegyesület nevében 
Hites Ferenc gimn. igazgató, 
egyesületi főtitkár köszöntötte 
elsőnek a leventelányokat. A 
leventekiképzés célja — mon
dotta — a nemes, magyar ha
gyományok, katonai erények 
alapján a honvédelmi feladatokra 
való előkészítés. Ez a leányle
ventéknél az országmegtartó 
tiszta erkölcsöt, az áldozatos 
nazaszeretetet és a kötelesség
nek minden körülmények között 
való teljesítését kívánja meg. 
Ezeknek a kivánalmaknak telje
sítését várja a leventeegyesület 
a leányleventéktől, ezzel szem
ben egész szervezetének segít
ségét biztosítja számukra és 
mindent megtesz, amivel kikép
zésük eredményességét és sike 
rét előmozdíthatja. Majd általá
nos figyelem közepette vitéz 
Marosy Oyuláné járási és városi 
leánylevente vezetőnő emelkedet 
szólásra. Büszke örömmel vállal 
tam — mondotta — a leányle 
vente vezetőnői megbízást, mert 
e feladat vállalásával olyan hiva 
tást vélek teljesíteni, amelynek 
csak tgyetlen célja lehet és van: 
a vallás erkölcsön és a magyar 
hazaszereteten felépített uj ma
gyar jövendő megteremtése. A 
magyar idők sürgető szava el
engedhetetlenül szükségessé teszi 
a tiszteletreméltó többi rokon 
leánymozgalmak működése mel
lett egy az egész magyar leány
ifjúságot egybefogó intézmény
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életre hívását s miután itt meg- 
jelent jelöltek vállaltátok ezt a 
feladatot felkérlek benneteket te
rvétek le a fogadalmat.
fc' Majd esküre emelődnek a ké
jek s a leventelányok leteszik 
3 fogadalmat. Majd vitéz Marosy 
(Joláné folytatva beszédét tör
ténelmi áttekintést adott a ma
gyar nő áldozatos munkájáról. 
5 amint a történelem kialakulá
sában — mondotta — a magyar 
nőnek mindig nagy szerepe volt, 
3 mai magyar nő éppen olyan 
hős mint a régi asszony. Har
col a gondokkal, az előtte tor- 
nyosuló akadályokkal, csapások
kal, hogy segitőkezet nyújtson 
a küzdő férfinek. A nőnek a 
nemzeti munkába való bekapcso
lódása egyre fokozódik. Nem 
f ég ma már csak hitvesnek, 
anyának, a háztartás vezetőjének 
lenn', hanem más olyan sokrétű 
dolgot is meg kell tanulnia 
amiknek az éleiben akár kenyér 
kereseti célból, akar tudásuk 
gyarapítása végett látja hasznát, 
de legfőképp olyan munkát is 
vállalnia kell, amellyel az ország 
és nemzet belső életét erősítheti 
Igyekezzetek tehát szorga'ommal, 
kitartással, türelemmel megfelelni 
a felada'oknak, amiket elétek ál
lít a mai magyar élet, hogy a 
nemzet annál inkább tudja azt 
a köz javára értékesíteni. Tiétek 
a vetés, de tiétek lesz az aratás 
s. Felfűztétek a leventejelvényt 

s ezzel elköteleztétek magatokat 
a hazáért való önfeláldozásban, 
a hazai rögökhöz törhetetlen ra
gaszkodásban. Eddigi munkátok, 
amit Tamási Károlyné szakokta
tó és Mohos /ózsef leventeoktató 
működése mellett végeztetek ör
vendetes záloga annak, hogy 
munkánkat közös akarattal Isten
nek és hazának felajánlva ered
ményesen folytassuk. Mohácsi 
levente lányok: Szebb jövőt I A 
nagyhatású avató beszéd után

Szönyi Alajos polgármes 
tér köszöntötte a leventelányo
kat.

Köszönöm — mondotta — 
hogy megértettétek az idők sza
vát, hogy népek véres küzdelme 
közben nem adhat tartalmat a nő 
életének a tartós hullám, az ívelt 
szemöldök, káprázatos ruha, a 
tánc és szórakozás, mert a ma 
komoly szózata a nőt is komoly 
feladatok elé állítja. A ma nője 
még szabad idejét sem töltheti 
üres recsegéssel, sétálással, ha 
"sma háború tükrébe kell néznie, 
amely eléje vetíti a magyar kö- 
eiességvál'alás súlyos feladatait. 
Vigyázzatok és segítsétek kiala
kítani az új magyar lelket, a 
mindenkor és mindenhol helyt
álló tétovázást nem ismerő be 
-sületes magyar lelket, mert a 
magyar faj csak így lesz életké
pp. A cifrálkodó, felületes üres 
-elkü nőt néhány esztendő bele 
■■'szitja a feledés mélységes szá
ndékába, a kötelességteljesítés 
magyar asszonyainak emléke 
azonban örökké élni fog. A mély 
hatást kiváltott beszédet a Him
nusz követte s ezzel a mohácsi 
Leányleventék megható fogada 
mnitéteh ünnepsége véget ért. 
® sporttelepen

Délután a sportpályán nagy 
közönség jelenlétében a leventék 
-2 levente lányok bemutatója tett 
pontot a programmdus levente 
rapnak. A lányok pompás tánc- 
Pemutatóját boxverseny követte, 
’naíd lányok tornabemutatója 

következeit, aztán a kisebb leány- 
eventék játéka szórakoztatta a 
közönséget A leventék kerékpá
ros bemutatója s kerékpáros sta 
tetája is nagy sikert aratott, nem- 
kevésbé a lányok kosárlabda 
mérkőzésé. A jólsikerült sport
délutánt a május 30 án lebonyo 
htott atlétikai versenyek díjkiosz
tása és díszmenet zárta le.

Érettségi vizsgálatok 
a gimnáziumban.

Június hó 1—12 ig folytak 
idén a szóbeli érettségi vizsgá
latok, melyeken 37 tanuló állott 
a bizottság elé A vizsgálat ered
ményét június hó 12-én hirdette 
ki Alasszi Ferenc tanügyi taná
csos, a vizsgálat elnöke és csak 
arra kérte az ifjúságot, hogy az 
életben foglalt állásaikban csak 
annyi mégértést és jóindulatot 
tanúsítsanak embertársaikkal 
szemben amilyet az iskolában 
és az érettségin tapasztaltak diá 
koskodásuk folyamán:

Az eredmény a következőkép
pen alakult.

Kitüntetéssel érett Apáti 
Attila, Kovácsics /ános, Losonsz- 
ky /ulianna, Ribii /ános és Vas 
Lívia.

Jelesen érett: Vitéz Kürtösy 
Mátyás, Prtsch /ános és Szönyi 
Béia.

/ól érett: Baracz Lehel, Bács- 
vánin Román, Káplár Lajos, 
Légrádi Márta, Maislis Klára 
és Maksay Fisé Zoltán.

Érett: Bartók Kornélia, Bence 
Károly, Hága Gyula, /ahoda 
Miklós, Kaufmann Éva, Kiss 
Erzsébet, Kheber Adám, Láng 
Aladár, Alarosy Etelka, Alanth- 
ner Vince, Milttr László, Rózsa 
Miklós, Sthruider Sebestyén, Sok 
Ödön, Ungár István, Vörös 
László.

Javító érettségi vizsgálatot te
het 7 tanuló.

<ZÍXHÁ^
1943 június 23-án este 3 ,8 

órakor megnyitó ünnepi díszelő
adás: 1. Nyitány, játszaa pécsi 
honvédzenekar. 2 Beköszöntő. 
Mondja: rétalapi Hlatky László. 
3. Vén d ófa, nagyoperán 3 felv.

1943 június 24 én, Űrnapján 
délután 1 15 órakor és este ’ <8 
órakor, bérletszünetben, rendes 
helyárakkal: Vén diófa.

1943. június 25 én, pénteken : 
Bolond Asvayné

Első pénztárnyitás június 22 en 
este 6 órakor.

Kiadó bútorozott lakásokat 
színészek részére kérjük a szín
házi gondnoknál bejelenteni

Megkezdik a Gabonatarház 
építkezését. Június hó 16 án 
népes bizottság tartott helyszíni 
szemlét a Mohácson építendő 
Oabonatárház építkezése miatt. 
A helyszíni szemlén a földműve
lésügyi, ipar- és kereskedelem 
és honvédelmi minisztérium, Ba 
ranyavármegye, az Allamépíté- 
szeti Hivatal, a Folyammérnöki 
hivatal, a M P. V és Mohács 
város kiküldöttei vettek részt. 
Az építkezéshez szükséges anya
gok szállítása az építkezés he
lyére közeli napokban megindul. 
A nagyszabású építkezésre még 
visszatérünk

Urnapi kormenet. Az úr 
napi körmenet ez évben is a 
Fogadalmi templomból indul A 
szentmise de'előtt 9 órakor kez- 
dődik, amelyen a pünkösdi ün
nepekre hirdetett pécsi Szeráfi 
kórus fog énekelni, miután a 
jelzett időben akadályok folytán 
nem jöhetett Mohácsra A szent 
mise után a körmenet a Vörös
marty- Kazinczy, Szenthárom
ság , K'rály utón tér visza a 
templomba Az első oltár a tüz- 
oltólakianyában, amit az Urinők 
kongregációja és az asztalosok 
állítanak, a második az Erdő-
birtokosság székházában, amit a 
Dolgozó I ányok és molnárok
állítanak, a harmadik a Szent
háromságnál, amit a korsósok 
állítanak, a negyedik a város
háza bejáratánál lesz, amitahalá- 
«zok és benedekrendi testvérek 
állj anak fel. A belvárosi plébánia 
kéri a híveket, hogy körmeneten 
minél nagyobb számban vegye
nek részt s a körmenet zavar
talan lebonyolítása végett tartsák 
be a nyolcas sorokat

Nemzetvédelmi Kereszt 
adományozása. A Kormányzó 
Schmldt Alátyás ny. vámszaki 
főtanácsosnak (Mohács) és Szlo- 
badane.ics Dómján építésznek 
(Mohács) a Nemzetvédelmi Ke
resztet adományozta.

Cretligyuies. A Credo 
Egyesü et vasárnap, 20 án tartja 
záróüiését a Kát. Legényegylet
be.í délelőtt fél 12 órakor — 
Előadó dr Csúcs László kórházi 
főorvos.

Levíl jött messze Orosz
országból. Dr Kemetes László 
szeretettel köszönti minden mo
hácsi ismerőiét s róla terjesztett 
rémhíreknek semmi alapja nincs. I 
Tábori posta száma: B 259

Ddomíny. Dr Csúcs László 
kórházi főorvos a baranyai sze
gény gyermekek balatoni nyaral- 
tatására 120 P-őt adományozott, 
mely összeget a múlt évben 
küldött 50 pengővel együtt a 
„Fischer Béla ágyalapitványra" 
fordítottak s a vezetőség a bala 
tonberényi gyermeküdülőben egy 
gyermekágyit vásárolt.

Krisztus katonái, világi 
apostolok Mohácsán. Budapest
ről katolikus népmissziós test
vérek. Krisztus katonái, világi 
apostolok junius 20 án vasárnap 
este 1 ^9 órakor a külvárosi ka
tolikus iskola kettőstermében, I 
hétfőn (junius hó 21 én) este 
fél 9 órakor pedig a kato 
likus legényegyletben missziós 
propaganda előadást tartanak. 
Belépődíj nincs! Az előadások 
rendkívül érdekesek, miért is 
arra mindenkit szeretettel várnak. 
Krisztus katonái eddig 4800 
helyen működtek óriási sikerrel. 
Frappáns, ötletes beszédeikkel 
va is ggal fanatizálják a népet. 
Ebben a nehéz időben paradi
csomi levegőt, evangéliumi 
szellemiséget hoznak és adnak a 
fáradt, modern le’k»knek.

Leventeegyesületi közgyű
lés. Mohácsi Leventeegyesület 
június hó 20 án, vasárnap dél
előtt fél 11 órakor tartja köz 
gyűlését a Leventeotthonban.

Gyermektánciskola 
kltvirigája 10 «n, szombaton délután 
fél 5 órai kezdettel az Olvasókörben, 
melyre az érdeklődőket tisztelettel 
meghívja
M/Z.4SS/.V Mt.Wá.V ránaranár

Térzene. A budapesti 1 
folyamzárezred zenekara pünkösd 
első napján délelőtt és délután a 
hősök emlékműve előtt térzenét 
adott A kiváló zenekar szebb
nél szebb előadási darabokkal 
szórakoztatta a közönséget — 
Másnap a zenekar Kiskőszegen 
adott térzenét, ahol egyébként a 
gyakorlatok befejezést nyertek. 
A tisztikar és legénység szent 
misét hallgatott a zenekar pedig 
zenés misét adott Este jólsike
rült tábortűz fejezte be a gya
korlatot.

Hazatért frontkatonak figyel
mébe. A Keleti hadszíntéren volt 
és leszerelt tisztek, tiszthelyotte 
sek és honvédek június hó 19 én 
este 8 órakor a Tűzharcos sző 
vétség székházában tartják első 
összejövetelüket A Tűzharcos 
Szövetség kéri a leszerelt honvé 
deket, hogy a megbeszélésen 
okvetlen jelenjenek meg.

Komoly megvalósulás előtt 
a Középfokú gazdasági iskola. \ 
m. kir. Földmivelésügyi miniszter 
közölte Mohács város polgár 
mesterével, hogy a Mohácson 
létesítendő középfokú gazdasági 
iskola tanuló területére a zsidó 
ingatlanokból felajánlott 100 kát. 
hold ingatlan igénybevételéhez 
hozzájárul. Ezen 100 hold terű 
let a tagosítás során a Mohács — 
Pécsi Vasút vonalán túl a pécsi 
országút alatt a lánycsóki olda
lon nyer kihasítást s ezzel a Mo
hácson létesítendő középfokú 
gazdasági iskolának terve komoly 
lépéssel haladt előre.

Hadirokkantak és haditogyát
kozottak ntazögazdasagi tanfolya
mai. \város polgármestere ezúton 
hívja fel a város területén lakó 
hadi rokkantak és hadifogyatkozot- 
tak figyelmét a m. kir H önvédelmi 
Miniszter Úr rendeletére, amely 
szerint mezőgazdasággal életh 
vatásszerüen foglalkozó vagy 
mezőgazdasági átképzést igénylők 
a következő tanfolyamokra je'ent- 
kezhetnek: Ezüstkalászos gazda 
képző tanfolyam, tejipari tsnfo 
lyamok, állattenyésztési tanfolya
mok, kertészeti és méhészeti 
tanfolyamok és téli szőlősgazda
képző tanfolyamok Érdeklődök 
bővebb felvilágosítást a város 
gazdasági ügyosztályán, város
háza 30. sz szobában nyerhetnek

Besurranó tolvaj. Szeszán 
Imre fényképész mohácsi Szent
háromság utcai lakos lakásába 
ismeretlen tettesek behatoltak s 
négy női ruhát, egy pár női és 
egy pár férfi cipőt a szekrényből 
kiloptak.

Szünetel a pecs-mohacsi 
autóbuszjarat. a pécs mohácsi 
autóbuszjárat gumi hiány miatt 
bizonytalan időre beszüntette a 
forgalmat. Az igényelt gumik 
kézhezvétele után a forgalmat a 
vállalat haladéktalanul megindítja.

Előírás szerinti légoltalmi

homokzsákok
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács,
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- ILLETMÉNYJEGYZÉK
kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében.

Fogházbüntetés. A m kir, 
pécsi Honvédtörvényszék Kiss 
Mihály mohácsi lakos, Légo 
szolgálatost az 1939 II t c 187. 
§. 1. bek. ütköző, annak 3. bek. 
szerint minősülő rendeltetési 
hely elhagyásának vétsége miatt 
jogerősen három heti fogház- 
büntetésre Ítélte, az ítélet végre
hajtását azonban 3 évi próbaidőre 
felfüggesztette.

SPORT.
Szolnoki MÁV- MTE 2:1 (2:1)

Mohács. Barátságos. 
Vezette: Várhegyi.

Pünkösdvasárnap hatalmas 
közönség elölt mutatkozott be 
Szolnok város labdarugócsapata, 
mely a Középmagyar LASz ama
tőr bajnokcsapata lett az idén. 
Valóban jó együttes lépett pá
lyára. Es bemutatták, hogy nem
csak az NB I. csapatuk, hanem 
az ú. n. utánpótlás is nagyon 
jól tudja kezelni a kerek labdát. 
Szép és élvezetes 90 percet sze
reztek a szolnokiak a mohácsi 
közönségnek. Egy volt a kár és 
pedig az, hogy az MTE tartalé
kos csapata nem volt méltó 
ellenfél. A játék általános képe 
végig az volt, hogy a szolnokiak 
szebbnél szebb támadásait a ha
zai védők rombolták széjjel, 
amennyire futotta erejükből. Az 
MTE csatársorának vérszegény 
játéka bizony kiábrándító volt. 
Erőteljesebb játék esetén még 
élvezetesebbé és főleg izgal
masabbá vált vo'na a mérkőzés. 
A gólokat Varga, Müller (öngól) 
és Német szerezték. Ruff egy 
11 est mellérugott.

Ünnep másnapján az MTE 
Főhercegükön játszott és ott 
1:1 arányú eldöntetlen ered
ményt ért el. Itt is kihagytak 
egy 11-est.

Vasárnap délután fél 6 órai 
kezdéssel az MTE vendégül látja 
barátságos mérkőzésre a Főher
ceglaki SE csapatát.

Jól szerepeltek leventéink a Had 
testversenyen.

Pünkösdi ünnepek alatt bonyo
lították le Pécseit a pécsi Had 
test leventeversenyeket. E ver
senyeken a mohácsi leventeatlé
ták két első, három második, egy 
harmadik, egy negyedik, egy 
ötödik, két hatodik helyezést 
hoztak haza. A 400 és 800 mé
teres síkfutásban első lett Bluni 
/őzse/levente (57 0 2 15 perc). 
Gere'yha.ítasban és diszkoszve
tésben /óksics Mátyás második 
lett (32 45, 20'15 m) Rúdugrásban 
Párténál Károly a harmadik, 
Gazdag Ferenc a hatodik ma
gasugrásban B um József az ötö
dik, távolugrásban a második (5 71 
m) lett. A harmadik korcsoport
ban gei el> hajításban Pécsvári 
János a negyedik helyezést ért 
el. Az 1500 méteres síkfutásban 
Gyúrok András a hatodik lett.

Bilim /ózsef és /aksics Má
tyás eredményeik folytán tovább
jutnak az országos versenyekre.

HIMJUJLCSsSlCIN a 
Mohácsi Hírlapban.

— Anyakönyvi bejegyzések
1943 június 11 tő! június 18-ig.

Születések : Csonka Pál, Kis- 
mándor Rudolf, Skollár Ferenc, 
Mihálovits Pál, Dávid László

Házasságkötések: Csóka Jó
zsef és Tóth Verona, Mohácsán 
András és Antalovics Márta, 
Ehmann Lajos és Kocsis Katalin, 
Pávkovics János és Bácskai Mária, 
Baracsi Sándor és Resny ák Margit.

Halálozások: Szép Sándor 37 
éves, Gajdos Ferencné 55 éves, 
Krezov'cs Mihályné 68 éves, 
Mo'nár Pálné 62 éves, Miiics 
Emil 18 napos

FelelósBierkeizto:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdonol és kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR

VESSEN TARLÓJÁBA HAJDINÁT!
Termelési szerződésre kapja 

kölcsön a vetőmagot, 
amelyet 25 többlettel szol
gáltat vissza A termés 
hivatalos áron kerül átvételre.

Beszolgáltatasi kötelezettségébe 1 
mázsa 90 búzaegységgel egyenlő! 
Tizenkét hét alatt beérikI

Magtermés 4 — 8 mm, szal
matermés 12—20 mm kát. 
holdanként! 
Termelési szerződés köthető 
és felvilágosítással szo'gál:

P O R G E S IMRE 
Mohás*, Szt-háromság u 5. Telefon 110. 
Schuller Testvérek vetőmagkereskedök 

Pécs, helyi megbízottja.

t
i: r v i: z.i — r 
________ .___ -lill

ÚJEPÍLETEKRE ÉS
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

beadvánji rajzok és azok sokszorosítása, 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mér
sékelt áron, szakszerűen készít

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

MEGHÍVÓ.
Az Első Mohácsi Göztégla és Cserépgyár Részvénytársaság 

1943. évi június hó 29-én délután 5 órakor

rendkívüli közgyűlést 
tart Mohácson, saját hivata’os helyiségében, Budai országút 50. 
szám alatt (téglagyári telep), melyre a t. részvényeseket ezennel 
meghívjuk

Mohács, 1943 évi június hó 20-án.
Az IGAZGATÓSÁG.

Tárgysorozat:
1 Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása.
2 Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes kijelölése
3 Egy igazgatósági tag elmozdítása és helyette egy új 

igazgatósági tag megválasztása.
4 Az alapszabályok 18, 23., 25., 26, 28, 32 , 46. és 53 

szakaszainak módosítása. A közgyűlés határozatképességének 
megá .apílása 60 1 ,, helyett 4Ol),o részvény képviselettel. A köz
gyűlési jegyzőkönyv bemutatásának határideje. Az igazgatósági 
tagok számának felemelése. Megjelölése annak, hogy kik vannak 
jogosítva igazgatósági ülést és közgyűléseket összehívni. A cég
jegyzés módja Az elnöki teendők végzése, ha elnök vagy alelnök 
akadályozva van.

MEGJEGV ZÉS Az alapszabályok 18. §-a szerint igazolt 
ktpes részvényesnek az tekintendő, aki részvényeit a közg)ű 
előtt legalább 48 órával a társaság igazgatóságánál Mohácson, 
50. sz. (a téglagyári teiep irodahelyiség) letétbe helyezi

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Tisztelettel értesítjük Mohác* város 
nagyérdemű közönségét, hogy 

kötött-, szövött- és 
divatáru üzletünket

B i E <■ t vö« utca 16 számaiéi
Király út 6. «. alá

(volt Kavács és Schwartz-féle helyiség) 
helyeztük át — Kérjük a nagyérdemű 
\ evőközönség szíves pártfogását. Haza
fias tisztelettel ECKFRT JÓZSEF és 

MAVER 1STVÁNNE 
divatáru kereskedők.

ÉRTESÍTÉS!
Mély tisztelettel értesítem a 
n. é. vevőközönséget, hogy 

KAZINCZY UTCA 19. SZÁMÚ 
házban (édesanyám: Balogh 
Károlyné házában) 

mézeskalácsos és gyertyaöntő 
üzemet nyitottam Kérem 
az eddigi jóindulatú támo
gatást továbbra is részemte 
fenntartani, amelyet kiváló 
árummal és előzékeny 
kiszolgálással igyekszem 
megérdemelni.

Tisztelettel:

TÁRNOKY LAJOS 
mézeskalácsos és 

gyertyaöntő-mester

Szőlőmet eladom.
_______Cím: Vörösmarty u. 21.

ELADÓ a Török utca 2. sz. alatti 
h á z 

Érdeklődni lehet ugyanott.

1 = 36 HP. Hart Páár TRAKTOR 
1200 acél rámás golyós cséplő 
elevátor teljes felszereléssel azon
nal eladó, csépléssel együtt (MÁV)

BALMHOLCZER JÓZSEF 
Siklós, Pécsi út 74,

Telefónelöfizetok névsora
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
köny vkereskedésében.

les megtartása 
Budai országút

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

3 szerdai 
heti piacon:

30— p
28— p
24 50 P

29 — 31- p
27- P
22 90 P
60 20 P

Éiösertés arak:
145 kg. vagy nehezebb l.r, 2.10 p
130 „ „ „ l.r. 205P
115 » „ 1. 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. 1 86P

Szeniélyaitfoftivarozasl 
vallal HÚSZ ISTVÁN 

b é r a u t ó fu va rózó 
Mohács. Telefon. 209.

ELADÓ 7000 □ öl

föld, házzal
együtt a mohácsi szigetben.

Rumán János 
Barátok méhese 28 sz.

ALKALMI 
könyvelést, üzleti könyvek f.-liek- 
tetését, mérlegkészítést, gépírást 
jutányosán vállal

BEER MÓR
Bérkocsi u. 5.

Értesítem a mélyentisztelt vásárló
közönséget, hogy üzletemet Kazinczy 
utca 19 sz. alól Crágífy u. 17. sz. alá 

helyeztem át.
BALOGH KÁROL\ 

mézeskalácsos, viaszgyertyaöntő és 
cukrászmester. Teíefón 256

Eszterházi-kocsi
jókarban ELADÓ.

Körorvos, Himesháza.

Ha el akar adni házat, földet, telket, 
szőlőt, malmot, birtokot, bérle et, bár
hol is fekszik, jelentse be nálam - 
Vételt és eladást sikeresen, szolidan 
és gyorsan közvetitek

STRÓBL JÁKOS
F M eng ingatlan forg. irodája 
Mohács, Bakács utca 23. szám.

BÉRBEADÓ FÖLD
A mohácsi határban „osztás dűlőben 
cca 35 kát. hold szántóföld egy, eset
leg több parcellában 1943 október 1-től 

6 évre haszonbérbe kiadó.
Cím a kiadóhivatalban

Pk. 4702 1942. sz Vh. 257 1943. sz

Árverési hirdetmény.
Dr Varga Mihály mohácsi ügyvéd 

által képviselt özv. Fischer Jánosát 
majsi lakos végrehajtató javára rnajst 
lakos végrehajtást szenvedő ellem 
650 pengő tőkekövetelés és járulekai 
erejéig a mohácsi kir. járásbíróság 
2114 1942. számú végzésével elren
delt közbenjárással foganatosítandó ki
elégítési végrehajtás folytán az 1W‘- 
évi november hó 28. napján lefoglalte 
1400 P-re becsült igáslovak, amelyek 
a fenti számú jegyzőkönyv 1- le,f 
alatt írattak össze, Majson 49. 
alatt végrehajtást szenvedő lakásán

1943. évi július hó 3. 
napjának délután 3 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen * !<■? 
többet Ígérőnek készpénzfizetés ellen 
ben, azonban a becsár - 3 részénél n 
alacsonyabb vételárban el fogom aa ■ 
A szakértői becslés elrendelése ese 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1943. évi június hó 5.

kir. iárásbirósági végrehajt^


