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Egy titokzatos repülőgép- I 
szerencsétlenség.

Az európai sajtóban futótűz
ként terjedt el a hír Sikorszki 
tábornok a lengyel emigráns 
kormány elnökének Gibraltár
ban történt repülőgép szeren
csétlenségéről, amelynek során 
a tábornok, a leánya és sok 
magasrangú lengyel vezérkari 
tiszt életét veszítette.

A hivatalos jelentés szerint 
mindjárt a felszállás után a 
gép ,,motorhiba" következté
ben lezuhant s a benülők a 
pilóta kivételével életüket ve
szítették.

A repülőgépszerencsétlen
ség körül sok a titokzatosság, 
így nagy feltűnést keltett az 
angol fővárosban, hogy 
Sikorszkit különböző helyről 
leakarták beszélni útjáról, sőt 
sok levelet kapott, melyben 
figyelmeztették, hogy életét is 
veszélyeztetheti ezen htjával.

Churchill a szerencsétlen
ségről nem adott felvilágosí
tást. Elterjedt német és len
gyel vélemény szerint semmi 
kétség sem férhet hozzá, hogy 
Sikorszki merénylet áldozata 
lett. Az ok kézenfekvő. 
Sikorszki ugyan eltávolodott 
Pilsudszki politikájától s ezért 
kegyvesztett is lett, azonban 
az emigrációban is a lengyel 
érdekeket képviselte megtán- 
torithatatlanul s a Szovjet 
területi politikájával szemben 
élesen foglalt állást, ami hi
vatalos angol körökben nem 
talált megértésre.

A katyni erdő borzalmainak 
feltárása után pedig nyílt 
szakadás állt elő a Szovjet és 
az emigráns lengyel kormány 
között s miután ezen esemé
nyek káros hatást gyakoroltak 
egyrészt az angol-szovjet, 
másrészt az angol-lengyel vi
szonyra Sikorszki tábornokot 
az angol kormány hivatalo
san elejtette.

A tragédia érthetően nagy 
’zgalmat keltett lengyel körök
ben s különösen az iraki 
lengyel csapatok között, ame
lyek elkeseredése amugyis 
igen nagy.

Sikorszki halála újabb bo- 
nyadalmakhoz vezethet a 
lengyel-szovjet és a lengyel
angol viszonyban is. Lengyel
ország keserves árat fizetett 
a demokrata hatalmak érde
keiért s a szétesett lengyel 
nemzet jövője elé a legtelje
sebb reménytelenséggel tekint
het, hisz még a demokrata 
hatalmak győzelme esetén is, 
Pilsudszki öröksége Szovjet 
befolyás alá kerül, amit még, 
ha Anglia akarna, sem tudna 
megváltoztatni, ha pedig így 
van, akkor hiába véreztek a 
lengyel hősök ezrei abban a 
háborúban, amely Lengyel
országnak legkevésbbé volt 
szüksége.

A mohácsi Állami Polgári iskola évkönyve.
Az iskolaév befejeztével min

den szülő és mindazok, akik 
az ifjúság életével foglalkoznak 
és törődnek örömmel és vára
kozással veszik kezükbe egy- 
egy iskola évkönyvét. Az év
könyv keresztmetszete az iskola
évnek, a végzett anyagnak, az 
előmenetelnek, a tanárikar mun
kájának a tantestület és a szülők 
közötti kapcsolatnak. A mohácsi 
m. kir. állami fiú és leányiskola 
1942/43 ik tanév évkönyvének 
első oldalán a hazáért hősi 
halált halt volt növendékei 
Szépe György főhadnagy. Koszi 
Arisztid zászlós, Hainess Elemér 
géptiszt, Papp István honvéd 
neveit olvashatjuk a hazáért 
hősi halált halt wtóz nagybányai 
Horthy István korrnányzóhelyet- 
tesünk nevével együtt. A tanév 
folyamán a fanáritestület feldol
gozta a tanterv által előirt tel
jes anyagot. Itt is bevezették a 
fiuk osztályában a Honvédelmi 
ismeretek c. tantárgyat. Az uj 
rendkívüli jelentőséggel bíró 
tantárgyat a tanulók nagyon 
megszerették és szívesen tanul- 
ják& Az iskolának legnemesebb 
tradícióinak egyike a mélyen 
nemzeti és vallásos szellemű 
nevelés volt. A háborús meg
próbáltatások súlyát csak az az 
ember tudja elviselni, akiben él 
az Istenben va'ó hit s, aki hiszi 
a nemzet örök életét. E téren 
az iskolának minden tanára és 
tanulója a legelső vonalban állt 
s az iskola kiváló hitoktatói 
egyült munkálkodtak e téren. 
Ennek volt köszönhet^ hogy a

A történelem rövid néhány 
esztendeje igazolta Pilsudszki 
marsall politikáját, amely Né
metországban látta azt a nagy
hatalmat, amellyel Lengyel
ország minden időben meg
védheti keleti határait a szov
jet törekvések ellen. Éppen 
ezért Sikorszki tragikus halála, 
amelynek igazi okát bizonyára 
ismét majd a történelem fogja 
kideríteni a lengyel nép életé
ben olyan változásokat hoz
hat, amelyek ráfogják vezetni 
arra az útra, amelyet Pilsudszki 
írt elő a lengyel népnek s 
amit vezetőik könnyelműen 
sutba dobtak kilátástalan ér
dekekért s ezzel megásták a 
sírját egy olyan nemzetnek, 
amely jobb jövőt érdemelne.

szociális gondoskodásra való 
nevelés teljes eredményű volt. 
Az egymás segítés már vérévé 
vált a növendékeknek. Ezen túl 
különösen a hadbavonultak 
hozzátartozóinak megsegítése, 
valamint a sebesült és beteg 
katonák meglátogatása és szere
tett csomaggal való ellátása volt 
a növendékek legkedvesebb 
szociális ténykedése. A tanári 
testület minden tagja részt-vett 
ebben a nemes munkában és 
nyilvános ünnepélyen, valamint 
csendben jó néhány száz pengő 
értékű segítséggel és adománnyal 
járult hozzá az iskola a magyar 
könnyek letörléséhez és a bána
tos arcok felviditásához írtak a 
növendékek a harctéren küzdő 
honvédeinknek, kórházban ápolt 
sebesülteinkhez, segítették pénz
zel, élelemmel, ruhával, a katonák 
itthon maradt hozzátartozóit, a 
szegény iskolatársaik tandiját, 
karácsonyfát ajándékoztak az 
örömre-szorultaknak stb. s b, az 
a szociális cselekedet, amely 
megörökítésre érdemes volna. Se 
szeri, se száma azoknak a 
hálás szavú leveleknek, amelye
ket katonáink küldtek a harc
térről és kórházakból az iskolá
nak tanároknak, növendékeknek 
egyaránt Ezek je'en ették egy ben 
a legszebb jutalmat is ezért a 
munkáért. Figyelemre méltó az 
állat és növényvéde'em terén 
elért eredmények A tanév folya 
mán 300 fát ültettek a növendé 
kék, télen fészekodúk és madár
etetők kihelyezésével rendszeres 

j madáretetést végeztek, 170 ezer 
drb. selyemhernyót tenyésztettek.

Az iskolának 329 beirt nyilvá
nos és 114 beirt magántanulója 
volt. A nyilvános tanulók közül 
265 római katolikus, 1 görög
katolikus, 29 református, 5 ág. 
h ev, 18 izraelita vallásu volt, 
magyar anyanyelvű 301, német 
anyanyelvű 16, sokacanyanyelvü 
1, legnagyobb létszámmal 99 
fővel a kisiparos társadalom 
gyermekei voltak képviselve, 
azután kisbirtokos, kiskereskedő, 
köztisztviselő, ipari segédsz, stb. 
A növendékekből 216 az iskola 
székhelyén, 51 Baranyavár- 
megyében, a többi az ország 
egyéb vármegyéiben laktak 
Kitünőrendü lett 9, jelesrendü 
12, jórendü 102, elégségesrendü 
83, túlnyomóan elégséges 4Ö, 
elégtelen egy tárgyból 26, elég
telen két tárgyból 25, elégtelen 
3—4 tárgyból 11, 4 nél több 
tárgyból 4. Érdekes képet ad a 
tanulók pályaválasztási kimutatá
sa. E szerint a fiuknál a IV 
osztályban a 39 növendékből 3 
gimnáziumba, 3 líceumba, 2 
keresk középiskolába, 3 ipar
iskolába, 1 gazdasági iskolába 
megy, 16 iparostanonc, 5 keres
kedőtanonc, 2 irodai alkalmazott, 
1 vasúti tisztviselő, 3 pejig 
otthon maradt a gazdaságban. 
A lányoknál 46 növendékből 3 
gimnáziumba, 5 líceumba, 2 
kereskedelmi középiskolába, 2 
ipariskolába, 4 iparostanonc, 9 
irodai alkalmazott, 21 otthon 
marad háztartásban.

Az iskola népességének 
1920—21 iskolai évtől kezdő
dően való kimutatásból kitűnik, 
hogy az iskola népességének a 
városi gimnázium nem ártott, 
sőt ebben az iskolai évben el
érte a legnagyobb létszámot a 
435 fővel, mert 1920 21 ben 
408 volt, legkisebb létszám 

| 1928 29 évben volt 275 fővel. 
Ebben az iskolai évben a múlt 

I évi 211 fiúval szemben 229 
j fiú volt, mig leány a multévi 

189 szemben 206 volt
A tanári testűié nek bár az 

év folyamán személyi változások 
is történtek, s a testületnek had- 
bavonult tagja is volt szívós ki
tartással és munkával pótolva a 
hézagokat a tantárgy és óra
rendek kényszerű változtatása 
mellett sikerült biztosítani a 
folyamatos tanári munkát s a 
tanév folyamán sikerült elvé
gezni a tanterv által elő rt teljes 
anyagot. A szülőkkel való kap 
csolatok pedig a gyakori szülői 
értekezletek során mélyültek el. 
amelyek keretében egy egy tagja 
a tanáritestületnek hasznos és 
tanulságos szabad előadás kere
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tében mutattak rá azokra a kér
désekre, amelyek a módszeres 
nevelés terén úgy a szülőt, mint 
pedig a tanárt foglalkoztatják 
elsősorban.

A város e patinás múltú inté
zete a jól végzett munka tuda
tával becsukta kapuit a nyári 
hónapokra, hogy szeptember 
8 án ünnepélyes Veni Sancte 
keretében ismét megnyissa 
kapuit s kezdetét vegye egy 
újabb év, a magyar ifjúság, a 
nemzet jövő reménységének 
nagy nemzetépitő munkájában.

Hitközségi ülés.
A Római Katolikus Hitközség 

képviselőtestületének július hó 
2 án tartott ülésén a fmohácsi 
belvárosi XI sorszámú tanítói 
állásra áthelyezéssel meghívta a 
Mohács szőlőhegyen 15 év óta 
szolgálatot teljesí ő Ránics István 
kültelki tanítót, míg a külvárosi 
VII sorsz. tanítói állásra áthelye
zéssel meghívta a mohács-szigeti 
sárosi iskolában 10 év óta szol 
gálatot teljesítő /akab Gyula 
kültelki tanítót. A képviselőtes
tület ezen elhatározásában a ki
érdemelt munkát vette elsősorban 
figyelembe s ezzel arra az útra 
tért, amely az igazságnak lég 
megfelelőbb, mert a városi üre 
sedésben lévő tanítói állások 
betöltésére a kültelken szolgála 
tót teljesítő tani ók érdemelnek 
mindenesetben elsőbbséget.

Képviselőtestület egyhangúlag 
elfogadta a Hitközség 1944. évi 
költségvetését, majd 1943 évi 
július hó 18 napjában állapította 
meg sorsolással kieső képviselő
testületi tagok helyébe megvá
lasztandó új tagok választási 
határidejét A választások 18 án, 
vasárnap délelőtt 10 órától dél
után 3 óráig tartanak, a bel
városi, külvárosi, szőlőhegyi, 
alsókandai, sárháti és rihai isko
lákban. Amennyiben a hivatalos 
listával szemben ellenlista nem 
érkezik be, úgy a választás nap 
ján délelőtt 10 órakor a szavazó
helyiségekben kihirdetik a hiva 
talos listákat s ez esetben sza
vazás nélkül kerülnek be a hiva 
talos listán szereplő képviselő
testületi tagjelöltek. Lapzártakor 
ellenlista még nem érkezett be 
s így valószínűleg egyhangú 
választás lesz, azaz szavazásra 
nem is fog sor kerülni.

Minthogy ez évben a Jakab 
nap vasárnapra esik a képviselő
testület, úgy döntött, hogy a 
belvárosi templomban a reggel 
fél 8 órai sokacszentmise szent
beszéddel a szőlőhegyen a kör- 
menet beérkezte után, inig a 10 
órás nagymise szintén a szőlő
hegyen kerül bemutatásra.

A fogadalmi templomban a 
délelőtt 9 óra és a belvárosi 
templomban a délelőtt fél 12 órai 
szentmisék megmaradnak.

Személyi ügyek letárgyalása és 
elfogadása után az ülés véget ért.

— fl pécsi vasutasok Mo
hácson. A Pécsi Vasutasok 
Otthona hagyományához híven 
ez évben is megrendezi mo
hácsi kirándulását. Mint értesül
tünk az első különvonat julius 
11 én érkezik Mohácsra s a 
kirándulás iránt pécsi körökben 
igen nagy érdeklődés nyilvánul 
meg s ha az idő is kedvező 
lesz, akkor kellemes napot töl
tenek majd a pécsiek Mohácson.

Tanfolyamok a 
Hivatászervezetben.
Mohács város társadalmi és 

egyházi megmozdulásain nem- 
zetiszinü lobogó alatt újabban 
egy lelkes nmnkáscsoport jele
nik meg: A Hivatásszervezetbe 
tömörült munkások, akik a 
keresztet és a nemzeti zászlót 
tekintik annak a magasztos 
eszmének, amelynek jegyében 
kell dolgoznia ma minden mun
kásnak. A Hivatásszervezet meg
alakulása óta élénk egyesületi 
életet él s különösen figyelemre
méltó Mécs László önképző
körének junius hóban tartott 
tanfolyama. E népes tanfolyamon 
mindig nagyérdeklődés nyilvá 
nult meg s köszönet illeti az 
előadókat, akik hivatalos elfog
laltságaik mellett időt és módot 
találtak arra, hogy munkástár- 
sodalmunk szellemi nívójának 
emelésében előadásokkal közre 
működjenek. A tanfolyamon 
Alayer Ferenc ny. polg. isk. 
igazgató a Kamatszámításról. 
Dr. Csúcs László kórházi főor
vos a Nemzeti öntudatról Hites 
Ferenc gimn. igazgató a Fasiz
musról, annak korprációs gazda
sági rendszeréről Rörnyei 
Vilmos gimn. tanár a Nemszeti- 
szociálista Németországról, Ma
gos Gyula felsőkandai tanító 
Portugáliáról, a hivatásszervezeti 
gazdasági rendszeréről és Portu 
gália világhírű miniszterelnökéről 
Salazárról tartottak előadást, 
végül Vida István-. Mi a Hiva- 
tászervezet címen gazdasági 
alapfogalmakról beszélt hét 
előadásban.

A szépen működő és fejlődő 
Hivatásszervezet minden meg
mozdulását örömmel köszöntjük 
s figyelemmel kisérjük.

A mohácsiak Bálán.
A II Lajos hajóval és egy 

dereglyével hatalmas zarándok- 
csoport indult az elmúlt vasárnap 
engesztelő zarándokutra Krisztus 
szent Vérének kegyhelyére : 
Bátára.

Szép időben indult ugyan a 
menet, de a bálái révbe érve 
elborult, megdördült az ég és 
csakhamar kövér eső záporozott 
alá. A zarándokok azonban teljes 
megnyugvással fogadták ezt a 
kellemetlenséget, mert tudták: 
minél nagyobb az áldozat, annál 
tetszőbb literinek Nem tartott 
azonben az eső sokáig. Derült, 
ragyogó időben vonultunk végig 
a Boldogasszony Anyánk hang 
jaival Bátán A Szentvér templom
ban azonban már elkezdődött 
az istentisztelet, egy pálos atya 
mondott éppen ünnepi beszédet. 
Jól esett látnunk az egyetlen 
magyar rend képviselőjét a ra 
gyogó magyar múlt templomában: 
ölelkezett a magyar történelem. 
Majd bevonultunk és esdeklő 
imádsággal kértük Krisztust, 
fogadja el a magyarság bűneiért 
engesztelésül jelen zarándoklat 
fáradalmait, de felajánlásunkban 
a magyar nép és honvédeink 
oroszföldi áldozatait és szenve 
déseit is, amiket az Ő ellanségé 
vei szemben meghoztak Mindez 
áldozatokat egyesítse az Ö meg
váltói áldozatával és így esdjen 
ki a magyarság számára irgalmat 
a történelem és a népek Istené
től ebben az eget-földet össze
rázó hatalmas dulakodásban.

Rövidesen megkezdődött az 
ünnepélyes főpapi szentmise, 
melyet Fájth fenő Báta apát- 
plébánosa celebrált fényes papi 
segédlettel. Meg kell itt emlékez
nünk Gép Károly, bátai tanító 
művészi orgonajátékáról is, mely 
zenekultúrát árult el.

A szentmise után jobban szem • 
ügyre vették a zarándokok kívül- 
belül a hatalmas hófehér szent
egyházat; mindenki lelkét meg- 
kapta a feszület az oltár felett, 
mindenki néma megilletődéssel 
engedte lelkére hatni azt az áhí
tatot, ami ezekből a fehér falak
ból, a művészetből, a tisztaságból, 
fiom ízlésből, imádságot, lelkisé
get lehelő egész szentegyházból 
kiáradt. Ezenkívül aztán ki az 
oltárt dicsérte, ki az oltárterítőt, 
melyet maga a bátai nép készített 
csedálatraméltó művészettel, ki a 
Mária szobortól nem tudott el
válni, ki a két oszlopsort csodálta, 
mely 3 hajóra oszlji a templomot, 
a nagyszerű íveket az oszlopok 
között és magukat az oszlopokat. 
Ezekre nézve az jutott eszünkbe, 
aki elgondolta, alkotta őket, 
nagyon jól ismerhette a magyar 
lelket, amelyik meg-megnyilatko 
zik a magyar nép táncában, a 
magyar ember járásában, test
tartásában: milyen komo'y és 
mégis játékosan könnyű, szinte 
legényes és mégis mennyi mél
tóság van benne. Az oszlopfők 
pedig nem másolásai a déli 
klasszikus oszlopfőknek, nem 
dór vagy ión, nem korintusi, 
hanem eredetien ősmagyar keleti 
vonalakkal! E vonalakban pedig 
hol liturgikus elemek, hol pedig 
a magyar címer egyik másik 
részlete ékeskedik A zarándokok 
közül némelyek a nagyharang 
mély búgását hallgatták behúnyt 
szemmel, mások a hatalmas 
kórust vagy az akusztikát dicsér
ték, ismét mások a templom 
külső arányaival és szépségével 
vagy a kilátás gyönyör űségeivel 
nem tudtak betelni.

A reggeli esőre már senki sem 
emlékezett, amikor fél 5 órakor, 
a litánia után zarándokimádsá
gunkkal elindultunk ebből a 
csodálatos szentegyházból. A 
plébániatemplom feletti magas 
hegyre mentünk kereszutat járni, 
ugyancsak a magyarság bűneiért 
engesztelésül. Majd Fájth /enő 
apát-plébános ajándékozta meg 
a zarándokokat Báta nagy múlt
járól tartott szép történelmi 
előadásával. Könyörgő imádság 
gal és énekkel indultunk azután 
utunkra tovább a hajóhoz, majd 
hazafelé.

Itthon szeretetük jeléül két 
művészi szekfűcsokorral vártak 
az itthonmaradottaink, majd a 
templomba vonultunk; történelmi 
feladatát ez a maroknyi magyar
ság e nehéz posztján és borzai 
más háborúban csak az élő 
Krisztus erejével tudja betölteni, 
aki itt él a legméitóságosabb 
Oltáriszentségben.Őhozzá könyö 
rögtünk zarándokutunk befeje 
zéseképen: Krisztus kér a kalász
ban álló jövő kenyerünkből és 
a fürtökbe szökő jövő borunkból. 
Mi lisztet adunk síkságaink 
búzájából és bort adunk hegyeink 
szőlőjéből, Ő pedig szent Testévé 
és Vérévé teszi majd ajándékun 
kát és önmagát adja vissza 
nekünk bennük. Majd így könyö 
rögtünk: Jöjj el Urunk kenyerünk 
színe alá, mely mezőinken terem 
és borunk színe alá, melyet

hegyeink adnak és hallgasd meg 
a legméitóságosabb Otáriszent- 
ség titokzatos nagy csendjében 
Alföldünk, síkságaink hívó szavát 
hegyeinkhez és a nagy határaink 
hegyeinek vágyódását Alföldünk 
felé. Hallgasd meg zarándokló 
néped és minden magyarok leg
szentebb imádságát: add meg 
nekünk a mélységes keresztény 
lelkületben, a különböző velünk 
együtt élő népek békés egysé
gében és a teljes országhatárok
ban újból kiépülő szentistváni 
egész Magyarországot, Boldog
asszony Anyánk és a Te előtted 
is annyira kedves magyar szent
jeink közbenjárása által! ... . v/.

k Kenyérgabona vámörlése.
Közellátási miniszter rendelete 

értelmében kenyérgabona vámőr
lésére jogosultak:

a) Aki mezőgazdasági ingatlan 
tulajdonosa, haszonélvezője, ja- 
vadalmasa, haszonbérlője, továb
bá az, aki ilyen ingatlant ke
nyérgabonában fizetendő életjá
radékért ruházott át.

b) Az állandó mezőgazdasági 
alkalmazott (érte’m'ségi alka’mi- 
zott is)

cl a volt mezőgazdasági alkal
mazott, vagy ilyennek hátramara
dottja, ha nyugdíját kenyérgabo
nában kapja.

d) Mezőgazdasági munkás 
(arató, sommás napszámos, csép
lő. pásztor)

e) A bércséplővállalkozó és a 
cséplésnél foglalkoztatott alkal
mazottja,

f) Kenyérgabona vámőrlését 
végző tulajdonos és az ilyen 
malom alkalmazottja,

g) Állami, vármegyei, községi, 
I egyházközségi, közbirtokossági, 
1 volt úrbéres birtokossági, legel- 
| tetési erdőbirtokossági alkalma

zott, ha jövedelmezését kenyér
gabonában kapja.

A fent felsoroltak vámőrlési 
jogosultsága csak arra a meny- 

j nyiségre terjed ki, amelyet ter
meltek, vagy term eszetbeni járan
dóságként tényle g megszereztek. 
Ezek július 10 és 31 között 
vámőrlési tanúsítvány kiállítását 
igényelhetik. A gazdakönyvvel, 
rendelkezők könyveikkel, köte
lesek a közellátási hivatalban a 
fenti időpontban megjelenni. 
Aki tanúsítványát elvzszti új
nak kiállításit nem igényelheti. 
Egyéb jogosultak később meg
állapítandó időpontban kötelesek 
megjelenni.

Július 15 ke után kenyérgabo
nát csak érvényes vámőriési ta
núsítvánnyal lehet vámőrőltetni. 
A megőrölt kenyérgabona őrlési 
diját kenyérgabonában kell fizetni. 
Őrlésért kenyérgabona után bú
zánál vám címén legfeljebb lO°,o> 

j poriás címén, 2%, rorsnál vám 
címén legfeljebb 11 %, poriás 
címén 2°/0-ot szabad felszámit 
tani. Oabonadará ásért legfeljebb

I 8% természetbeni vámot és 1"« 
porlási százalékot lehet felszá
mítani. Egyébb díjazás nincs s 
más fel nem számítható.

Az őrlési díjjal csökkentett 
kenyérgabonából kiőreit összes 
őrleményeket az őröltetőnek ki 
kell szolgáltatni, mig a tisztítás 
során kiválogatott őrölhető hul- 

| ladékot megdarált állapottbari 
kell visszaadni. A kiszolgáltatott 
őrlemények súlyába a malom a 

i zsákot nem számíthatja be.
A vámörlésre megőrülhető 

kenyérgabonamennyiséget to
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vábbi rendelkezésig csupán 1943 
december hó 31 napjáig terjedő 
időre lehet csak megállapítani 
és pedig a vámőrlésre jogosult 
háztartásának minden személye 
részére fejenként 100 kiló. 
Amennyiben a vámőrlésre jogo
sult a teljes mennyiséggel nem 
rendelkezik a vámőrlési tanúsít-

Tarlóba vetett takarmánynövényekkel 
igyekezzünk enyhíteni a tél súlyos takar

mányozási gondjait.
Egyes vidékeken, ahol a 

száraz tavasz folytán a szántó
földi takarmányok első kaszálás
ból eredő széna, valamint a 
réti anyaszéna termésmennyisége 
nem volt kielégítő ajánlatos nem 
túl száraz vidékeken — igy 
környékünkön is — a gabona
tarlókba, vagy más korán leke
rülő növény után másodtermény
ként olyan rövid (80—100) 
tenyészidejű takarmánynövényt 
vetni, melynek termése még 
jdejében szénává szárítható. 
Ezen célra jól lehet értékesíteni 
- sajnos környékünkön is — 

a földibolha által elpusztított 
len vetésterületeket is. Ilyen 
mostani vetéssel még szénává 
szárítható növény a köles és 
mohar. Mint takarmányt a mohart 
kel.ene elsősorban említem 
nagyobb tömegéért, de szándé
kosan csak másodsorban emlí
tem, először, mert táplálóértéke 
gyengébb mint a kölesé, másod
szor pedig egy esztendei orosz
országi tartózkodásom alatt — 
nem kirándulás volt — azt 
tapasztaltam, hogy a köles nem 
csak takarmány, hanem emberi 
táplálék is, persze koptatott 
állapotban, sőt még úgy oro
szosán koptatva is, mégpedig 
sokszor igen kiváló eledelnek 
bizonyult a malakóban főtt kasu. 
Egyébként nálunk sem ismeret
len eledel a köleskása, megér
demli tehát, hogy első helyen 
tárgyaljuk.

Legáltalánosabban ismert vál
tozata a vörös köles, mely a 
leggyorsabb fejlődésü. A sárga 
•s szürke kevésbbé gyorsan, a 
'ehér változata pedig kimondot
tan lassan fejlődő, de bőtermő. 
Másodterményként a vörösköles 
ajánlható, melynek tenyészideje 
85—100 nap, vagyis a vetés 
után 85—100 napra beérik.

Talaj iránt nem túlságosan 
igényes, általában jobb erőben 
evő könyebb talajokat kedvel. 

Eiideg, nedves, túl kötött tala
jokra nem való.

A meleget kedveli, a száraz
ságot jól bírja, jobban mint 

•Ta3 gabonaféle. Éghajlati, illetve 
időjárási igényére azt mondhatjuk, 
hogy a legjobb eredménnyel azo 
kon a helyeken termeszthető, 
ahol a korában érő kukorica faj
táink is jól beérnek.

1 alajelőkészítés szempontjából 
annyiban mondható igényesnek, 
•>ogy apróra, regmentesre elmun- 
Kált talajt kíván. Ha tarlóba akar
juk elvetni, ajánlatos a tarlóhán
tást elvégezni, mely munkát ter
mésével feltétlenül meghálál. Tar
lóhántásul tárcsázás, rugós kulti- 
vátorozás nagyon megfelel.

Trágyaigénye nincs, már annyi
ban, hogy nem részesítjük köz 
vétlen trágyázásban. Istállótrágyát 
gyomosító hatása miatt ne is 
alkalmazzunk.
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vány bemutatása mellett kenyér 
és lisztjegyet igényelhet de azon 
a címen, hogy a vámőrlésre en
gedélyezett kenyérgabonameny- 
nyiséget nem tudta megtermelni, 
illetve megszerezni, kenyérga
bona kiutalására igényt nem 
tarthat.

Vetesi ideje még július hónap.
Apró magról lévén szó a vetési 
mélység 2—4 cm. Vetőmagszük 
séglet kát. holdankint géppel 
gabonasortávolságra 15—20 kg. 
szórt vetés esetén 24—28 kg. A 
vetőmag mennyisége függ a ta 
táj erőállapotától, az időjárás 
csapadékos vagy száraz voltától, 
az évszaktól stb.

Vetőmag értesülésem szerint 
a mohácsi Futuránál kapható 56 
filléres kicsinybeni áron. Azok a 
gazdák akik Vásárolni óhajtanak 
rna8°f> gazdakönyvükkel menje
nek be a községi elöljárósághoz, 
illetve a polgármesteri hivatalba 
és vásárlási engedélyt kérjenek, 
melyre a Futura minden további 
nélkül kiszolgáltatja a szükséges 
vetőmagmennyiséget. A vásárlási 
engedély fontos, mert anélkül 
vetőmagot nem vásárolhat senki. 
Mindjárt itt megjegyzem azt is, 
hogy mohar vetőmag a Futurá
nál nmes és nem is lesz, tehát 
nehogy valaki csalódjon, hogy 

j majd kölest nem, hanem mohart 
fog vetni, hacsak más beszerzési 

| lehetősége nincs.
A köles ápolási munkái ugyan- 

i azok mint a gabonaféléké. Ha a 
kikelés késne, ajánlatos meghen- 
gerezni, mely a csírázást sietteti. 
Ha nagyon elgyomosodna, foga - 
solni kell, lehetőleg gyomirtó 
fogassal, mindig a sorok irányá
ban s e gyomirtást szükség ese
tén gyomlálással egészítsük ki.

Az aratásról, termésről, a nyert 
takarmány tápértékéről a követ
kező számban folytatom cikke
met. Kovács József

m. kir. gazdasági tanár.

— leiellátás biztosítása. A 
közélelmezési hivataltól nyert 
értesülés szerint a tejbeszolgál
tatás emelkedése folytán előre
láthatólag a város tejellátása 
javulni fog a közeljövőben, úgy 
hogy a nem igényjogosultak is 
hozzájuthatnak bizonyos meny- 
nyiségü tejhez. Kívánatos, hogy 
mindazok a fogyasztók, akik a 
Főhercegi Uradalomtól kapták 
eddigi tejszükségletüket igény
jogosultságukat hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal igazolják a köz
ellátási hivatalban. Hatósági or
vosi bizonyitvánnyala betegséget 
kell igazolni. A terhességet, szop
tatás állapotot a Stefánia, vagy 
hatósági orvos igazolja. A 14 
éven aluli családtagok szá
mát külön igazolni nem szüksé
ges. A Főhercegi uradalom július 
15 ig zavartalanul szállítja a tejet 
15 e utáni további szállítás vé
gett tárgyalások folynak a Köz
ellátási Felügyelőség, a város és 
az Uradalom között s azok előre
láthatólag kedvezőek lesznek oly 
értelemben, hogy az Uradalom 
valószínűleg továbbra is zavar
talanul szállíthatja majd a tejet.

Július 2 án, pénteken Vaszary 
János: Ártatlan vagyok című, 
sok helyzetkomikummal tarkított 
kacagtató bohózata került bemu 
tatásra. Pogány Margit, mint 
mindig ebben is nagyszerű volt. 
Nagy Ferenc, Mihályi Vilcsi, 
Náday Pál komikus figurái kitű
nőek voltak s az együttes sok 
sikert aratott.

Szombat—vasárnap telt ház 
mellett Kovács—De Fries: 100 
piros rózsa című kitűnő zenéjű 
operettje az évad egyik legkitű
nőbb darabja volt. Sándor Anna— 
Dalmady Géza, Németh Ilonka— 
D. Szabó József, Turcsy Gitta— 
Csonka Endre együttesei kitűnő 
ének- és táncszámaikkal, remek 
játékkal, gyönyörű toalettekkel 
kimagasló teljesítményt adtak. 
Méltó partnerek voltak Deák 
Ferenc, Mihályi Vilcsi, Badóczy 
István, Nagy Ferenc, Soltész 
Mária, Náday Pál, Bállá Kató 
figurája sok nyiltszíni tapsot 
váltott ki. Hukváry Jenő és a 
zenekar maradéktalan volt. A kis 
Pogány Évi táncbetét száma 
meglepő készséget és ügyességet 
árult el, tehetsége sok sikerre 
jogosítja még

Vasárnap délután a Piros 
bugyelláris című régi, szép ma
gyaros muzsikájú népszínműben 
Sándor Anna felülmúlta önmagát 
s játékával, énekszámaival, pom
pás ruháival szinte röpítette a 
darabot s vele együtt Dalmady 
Géza és Deák Ferenc megérde
melt sikert arattak, de a többi 
szereplők, így Csonka Endre, 
Badóczy István, Nagy Ferenc 
mind igen jók voltak. A zenekar 
remekelt.

Hétfőn A bolond Asvayné 
közkívánatra másodízben került 
telt ház mellett színre a régi 
szereposztásban és kitűnő színé
szeink tudásuk legjavát adták.

Kedden a Csárdáskirálynő 
került előadásra, címszerepben 
kitűnő primadonnánk, Sándor 
Annával, aki szép játékával, remek 
toalettjeivel, nagyszerű hangjával 
és táncával ismét nagy sikert 
aratott. Turcsy Gitta tempera
mentumos játéka és táncr, Dal
mady Géza kellemes hangja, 
Csonka Endre már jó! ismert 
kacagtató humora sok tapsot 
kapott. Mihályi Vilcsi, Nagy 
Ferenc, Deák Ferenc, valamint a 
többi szereplők is mind nagy
ban hozzájárultak a sikerhez. A 
kitünően játszott darab nagyobb 
közönséget érdemelt volna

Szerdán Latabár Árpád ven 
dégfelléptével harmadszor ment 
a Patyolatkisasszony zsúfolt ház 
mellett. Latabár Árpádot méltán 
nevezik a legnagyobb színpadi 
és filmkomikusnak, mert termé
szetes és mégis robbanásig 
kacagtató játéka, kimagasló tánc
tudása, kellemes hangja, remek 
színpadi ötletei a mutáttatás 
koronázatlan királyává avatták s 
tomboló taps köszöntötte minden 
jelenetét. Turcsy Gitta ezúttal is 
ügyes és kitűnő partnernek bizo
nyult. Dalmady Géza, Badóczy 
István, Németh Ilona, Nagy Fe 
renc, Náday Pál sem maradtak 
el a többi mellett. Kitűnő est volt.

Csütörtökön Három Grácia, 
Lehár örökszép operettje került 
színre kitűnő szereposztásban, 
ragyogó tánc és énekszámok, 
ragyogó toalettek és sok sok

| vidámságban gyönyörködött a 
| közönség A három grácia közül 

Németh Ilonka üde hangjával, 
Turcsy Gitta ragyogó tempera
mentumával, Soltész Mária mű
vészi táncával tűntek ki. Finoman 
játszott D Szabó, Csonka E. 
ismét remekelt, valamint Deák F. 
is. Nagy F. kissé unottan jászott.

Pénteken, julius 9-én Vaszary 
J: Egy nap a világ c. történet, 
szombaton, jul 10-én Vécsey- 
Hegedüs Kata-Kytti Katinka c 
vidám operett, vasárnap 11 én 
este Pünkösti-Csanak Párisi 
express c. operettje csak felnőt
teknek, vasárnap d. u Nemes 
rózsa c. nagyon kedves operett, 
hétfőn Móricz Zsigmond Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül c. 
vigjátéka, kedden Lehár Cigány
szerelem c. örökszép zenéjű 
operettje kerül bemutatásra.

Sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy a kitűnő társulat, amilyen 
pedig Mohácson még nem volt 
rövidesen távozik Mohácsról. 
Ennek legfőbb oka az, hogy 
a nagylétszámu társulat anyagi 
helyzetét Hlatky László igazgató 
nem látja eléggé biztosítottnak, 
mert a színházat úgyszólván 
csak a bérlők látogatják, egy 
50 tagú társulat anyagi fenntar
tása pedig csak a bérlők hozzá 

! járulásával nem biztosítható.
Mohács város szinpártoló 

közönségén áll tehát, hogy a 
társulat egész július hóban itt 
maradjon Az eddig bemutatott 
előadások igazolták, hogy kitűnő 
társulat tisztelte meg Mohács 
városát, most a mohácsiakon a 
sor, hogy a társulat minél 
további ittléte biztosítható legyen. 
Reméljük ez nem is marad el.

— Pénzügyi kinevezés. A m. 
kir. Pénzügyminiszter Setényi 
/dnos dárdai adóhivatali gyakor
nokot a XI fizetési osztá'yba 
ideiglenes tn'níségü állampénz
tári II. osztályú tisztté kinevezte.

— Ercsey László Mohácson. 
Ercsey László Nemzet politikai 
szolgálat helyettes vezetője július 
hó 4. napján Mohácson tartóz
kodott Éz alkalommal a Nem
zetpolitikai szolgálat helyi ülésén 
a magyarságot érdeklő aktuális 
kérdésekre adott választ. Egyúttal 
személyesen adta át mohácsi 
tartózkodása során Faragó 
Odbor a Mohácsi Polgárok Ol
vasóköre elnökének a miniszter 
elnökség 4 000 pengős állam
segélyét a Kör székhaza bővítési 
munkálataira.

— Halálozás. Barbél» /inas. 
Mohács iparostársadalmának 
közszeretetben állott tagja 
július hó 6 án 62 éves ko
rában tragikus hirte'enséggel 
elhunyt. Temetése július hó 8-án 
volt igen nagy részvét mellett. 
Halálát özvegye, gyermekei, uno
kái és a kiterjedt rokonság gyá
szolják. A szolid, kiegyensúlyo
zott, kellemes modorú Barbíly 
/dnos váratlan eihúnyta város
szerte osztatlan részvétet keltett.

— Áramszünet. Július hó 11 én 
reggel fél 5-től reggel 6-ig a 
Baranyai Villamossági Rt. táv
vezetékén hálózatjavítás végett 
áramszünet lesz.
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— Halálozásait. O)őri Sándor- 
né sz. Molnár Rozália életének 
45 ik évében elhunyt. Temetése 
július hó 7-én volt igen nagy 
részvét mellett. Korai halálát 
férje, gyermekei, testvérei és ki
terjedt rokonság gyászolják.

Pernecker Irén életének 20 ik 
évében, példás türelemmel viselt 
szenvedés után július hó 1 én 
elhúnyt. Temetése július hó 4 én 
volt. Halálát szülei és testvérei 
gyászolják

— Lopás. Alabert Márton 
mohács-szigeti gazdálkodó pénz
tárcáját, mig a városban tartóz
kodott ismeretlen tettes lakásába 
behatolva nagyobb összeggel 
együtt ellopta. A nyomozás 
folyik.

— Tragikus vizbefulladás. 
Dr Mihályi István dárdai m. kir. 
pénzügyi fogalmazó, aki a mo
hácsi kir. járásbíróságnál teljesí
tett hosszabb ideig szolgálatot, 
július hó 4 én, vasárnap ismerő
seivel Kiskőszegen a Karasica 
torkolatánál a Dunában fürdött 
Dr Mihályit aki úszni nem tudott 
azonban az ár elkapta és magával 
sodorta, úgy hogy nem lehetett 
megmenteni s a vizbeful ladt. Holt
testét még nem találták meg. 
dr Mihályi István tragikus ha
lála iránt osztatlan részvét nyil
vánult meg mohácsi ismerősei 
körében is.
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FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papírkereskedésében.

— Kereskedők figyelmébe. 
A pécsi Kereskedelmi és Ipar
kamara felhívja a kamara terüle
tén működő vegyeskereskedők, 
fűszer- és élelmiszerkereskedők 
figyelmét arra, hogy a só lég 
magasabb fogyasztói ára a 
35200,1043. K. M. sz. rendelet 
szerint 54 fillér kilogrammonkint. 
Azok az érdekelt kereskedők 
azonban, akiknek telephelye a 
legközelebbi vasútállomástól tíz 
kilométeres távolságon túl fék 
szik az 54 800/1942. K. M. sz. 
körrendelet alapján az illetékes 
Közellátási Felügyelőségtől enge
délyt kérhetnek arra, hogy a fel- 
meiülő tengelyfuvar költség egy 
bizonyos részét a 35 200 1943. 
K. M, sz. rendelet 1. § ában 
megállapított fogyasztói árához 
hozzászámíthassák. Az érdekelt 
kereskedőknek az engedély el
nyerése céljából az illetékes m. 
kir. Közellátási Felügyelőségnél 
kell írásbeli kérelmet előterjesz
teni.

— Q gözkomp menetrendsze- 
rint közlekedik a nyári idény alatt 
déltől este 5 óráig, mindaddig mig 
a rr.otalkőhiány miatt a strand
járat szünetel Az első hajó indul 
délután fél kettő órakor, kettő, 
három, négy, öt órakor. Vissza: 
háromnegyed kettő, negyed há
rem, negyed négy, negyed öt, 
negyed hat órakor. Amennyiben 
a forgalom úgykivánja, úgy ezen 
járatokon felül fél három, fél 
négy, fél öt órakor indul hajó a 
városi oldalról. Vasár- és ünnep
napokon mii den félórában indul 
délután fél kettőtől, alkonyat g.

— Húsellátás. A város hús
ellátása e héten örvendetesen 
javult, úgyhogy a heti fejadag 
a múlt hetinél nagyobb lesz.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fényesökkentfl
FEKETE LAMPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könvv- és papírkereskedésében.

— Iparosok figyelmébe. Az 
ipartestütet értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra: férfiszabóknak bélés
áru; cipészeknek javításokhoz 
bőr; építőiparosoknak szigetelő
lemez. Utalványok átvehetők az 
ipartestületnél.

— 3000 P-ös építési segély. 
A Szociális Feiügyeiőség a 
mohácsi Polgárok Olvasóköre 
székháza bővitésimunkálataira a 
körnek 3000 P. segélyt juttatott, 
— mig a Kultuszminisztérium 

az Olvasókörnek kisebb könyv
tárt és hanglemezeket juttatott.

— Elbírás szerinti légoltalmi 
HOMOKZSÁKOK kaphatók FRIDRICH 
OSZKÁR könyvkereskedésében.

— Anyakönyvi bejegyzések.
1943 július 2 tői július hó 9 ig.

Születések : Szabó Mária, Álad- 
zsics Julianna, Léber Julianna.

Házasságkötések: Pécsi József 
és Munkás Mária.

Halálozások: Papp Péter 63 
éves, Szingstein Jánosné 77 éves, 
Vidák Mátyás 44 éves, Kun Jó 
zsefné 43 éves, Bosnyák Mihály 
65 éves, Győri Sándorné 43 
éves, Aladzsics Juliana 1 napos, 
Barbély János öl éves, Fischer 
Mátyásné 83 éves, Mamusics 
István 67 éves, Mudlicz Józsefné 
56 éves, Balogh Mózes 81 éves.

SPORT.
Vasárnap délután 6 órai kez

déssel nagy mérkőzés lesz a 
mohácsi sportpályán, a pécsi IV. 
GV. Tüzéiosztály csapata játszik 
barátságos mérkőzést a Mohácsi 
Diákválogatottal. A pécsiek kö
zött 2 válogatott is szerepel, va
lamint Simon is az MTE kapusa.

Felelőaizerkesztő:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
LaptuI a|donoi él kiadd:
FRIDRICH OSZKÁR

Eladó ház!
A Jókai Mór utca 21-es sz ház eladó. 
Bővebbet: Arany János u. 12. sz alatt.

Személyautúfuvarozást
vállal HÚSZ ISTVÁN

bérautófuvarozó
Mohács. Telefon: 209

üzlethelyiséget
KERESEK a Horthy Miklós utón 
vagy a Király utcában.

Cím a kiadóban.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a t. közönséget, hogy Mohácson, lókai U. 14. SZ. alatt

FINOMMECHANIKAI ÉS ELEKTORTECHNIKAI 
gépműhelyt nyitoltam. Vállalom tád-Ay elektromos gépek készü
lékek készítését, javítását, fémes; tetgályos munkákat, villamos és 
autogénhegesztést. Elsőrendű, precíz munkát nyújtok! 
Szíves megkeresést kérve, vagyok tisztelettel

| Tanoncot felveszek!

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

Fiamért, ///. Szösz /ánosért 
(Halász utca 22. sz) semmiféle 
anyagi és erkölcsi felelősséget 
nem vállalok, néki hitelt senki 
sem adjon, mert adósságait 
nem fizetem ki.

Mohács, 1943. juliús hó 7-én.
Szösz János

Halász utca 22 szám.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthe

tetlen drága halottunk

id. SZINGSTEIN JÁNOSNÉ 
elhunyta alkalmából mély gyá
szunkat a temetésén való meg
jelenésükkel, részvétnyilvánítá
sukkal, koszorú vagy virág kül
désével enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ezúton hálás köszöne- 
tünket.

Mohács, 1943. július hó.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánitás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága halottunk elhunyta alkal
mából mélységes gyászunkat a 
temetésen való megjelenéseikkel, 
részvétnyilvánításukkal, koszorú 
és virág küldésével enyhíteni 
igyekeztek, valamint a Tűzharcos 
Szövetségnek ezúton mondunk 
hálás köszönetét

Mohács, 1943 július hó.
A gyászoló 

Barbély-család

ELADÓ járgánygéphajtású 
szecskavágó 
és egy b a I k a r o s 
cipészgép. 
______________ II. Lajos utca 2.

Száraz tűzifa SS
FÓRIS ISTVÁN tüzifakereskedőnél

Mohács, Indóház utca 1._____

Egyedülálló tisztviselőnő egy 
vagy két kisszobás csinos 

lakást keres 
sürgősen a belvárosban.

Cím a kiadóhivatalban.

Házi szövésű rongyszönyeg
bármely méretben állandóan kapható:
Fóris Istvánnénál Mohács, indóházu. 1.

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

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

ALKALMI
könyvelést, üzleti könyvek felfek
tetését, mérlegkészítést, gépírást 
jutányosán vállal

BEER MÓR
Bérkocsi u. 5.

H A R A M Z íi MÁTYÁS
__ niűszerészmester.

Piaci árak: wjüi*-1
Búza 40.- p
Rozs 37.- p
Takarmányárpa 36.- p
Sörárpa 40 — p
Zab 40.- P
Morzsolt tengeri 23.50 P
Bab, fehér 60.20 P

Élösertés árak:
145 kg. vagy nehezebb 1. r. 2.10 P
130 „ „ I.r. 2.05P
1151 » »> » I.r. 2.02P
100 „ „ I.r. 1.98 P
80 „ v. neh. sonkasüldő 1.98 P

145 „ vagy nehezebb 11. r. 1.92 P
145 „ kevesebb ll.r. 1 86 P

Mohács megyei város hegyközsége.

39/1943 szám.
Meghívó.

Mohács megyei város hegy
községe folyó hó 11 én délelőtt 
10 órakor, határozatképtelenség 
esetén folyó hó 18-án délelőtt 10 
órakor a városháza kisközgy űlési 
termében

közgyűlést
tart a következő tárgysorozattal:

1. Elnöki megnyitó
2 Az 1940. évi költségvetés 

újbóli letárgyalása.
Az érdekelteket az elnökség 

meghívja.
Mohács, 1943. július hó 7 én. 

Dr. Beck Alajos 
hegyközségi elnök.

Hirdetmény.
A Mohácsi volt Úrbéresek Közös 
Erdöbirtokossága közhírré teszi, 
hogy a Mohács megyei város 
határában a réti dűlőben levő 69 
kát. hold 1488 n öl nagyságú 
mezőgazdasági művelés alatt álló 

ingatlanát
és az azon lévő épületeket egy
másután következő 6 évre, nyílt 
szóbeli árverésen kiadja július hó 
18 án délután lJ2 4 órakor saját 
helyiségében, Kazinczy utca 14. 
sz. alatt Feltételek megtudhatók 
az erdőbirtokosság irodájában 
minden szerdán és szombaton 
a délelőtti órákban.

Mohács, 1943 június 30 án.
A vezetőség-

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

3773 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Mohácsi Takarékpénztár r.-t., képv. 

dr Német István mohácsi ügyvéd vég- 
rehajtatőnak Ivánácz János (nős Laklia 
Máriával) mohácsi lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 250 P tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a Mohács 
városban fekvő s a mohácsi 19S72. sz. 
betétben A—f-1. sorsz alatt felveti^46612 
hrsz. ingatlanra az Alsó-mező dűlőben 
580 C-öl területtel 487 pengő 50 fillér 
kikiáltási árban és A-j-2 sorsz. alatt 
felvett 9874 1 b hrsz. szántóra a Cenk 
dűlőben 763 p-öl területtel 667 P 50 
fillér kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést
1943. évi augusztus hó 3. 
napján délelőtt 9 órakor 

a telekkönyvi hatóság helyiségében 
(Szepessy-tér 10. sz.) fogják megtartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási ár felénél alacsonyabb áron nem 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10” ,,-a. 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
°j0-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi április hó 27.
A kiadmány hiteléül 

Szász Ida 
kezelő.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


