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Magyar kitartás és 
magyar önbizalom.
A debreceni nyári egyetem 

megnyitásán dr Antal István 
nemzetvédelmi miniszter a 
magyar sorskérdést három 
függvényben látja s ez: a 
magyar lelkierő, a magyar ki
tartás és a magyar önbiza
lom. Ha ez nincs meg, úgy 
törékeny játékszerei lehetünk 
az európai konjukturának, de 
ha megvan, a legnehezebb 
körülmények között is saját
magunk irányítjuk sorsunkat.

Az önbizalom, a hit, az erő, 
a kötelességteljesítés, de min
denekelőtt a magyar küldetés 
hivatásérzete ma a legelső 
nemzeti parancs mindnyájunk 
számára Ha megőrizzük nyu
galmunkat, hidegvérünket, jó
zanságunkat, jövőbe vetett 
hitünket, bizalmunkat s fenn
tartjuk a nemzet belső rend
jét, a termelés folytonosságát, 
a szociális békét, az államha
talom erejét és tekintélyét, 
reánk szabadulhat a világ
történelem legnagyobb or
kánja, nincs olyan pusztító 
vihar a mai felfordult világ
ban sem, amellyel a siker 
jegyében ne tudnánk szembe
szállni.

Súlyos példa áll előttünk: 
1918. példája. 1918-ban való
ban egy világ omlott össze 
körülöttünk, de ha megtartot
tuk volna lélekjelenlétünket és 
erőinknek csupán egy morzsá
ját szegeztük volna az egyéb
ként apró jelentéktelen és 
alacsonyrendű erőkkel reánk 
törő sorssal szemben, nem lett 
volna Trianon, elmaradt volna 
mindaz, ami Trianon után 
következett. Trianont nem 
ellenségeink szabadították 
ránk, de saját belső ellen
ségünk, helyesebben az, hogy 
akkor tanúsítottunk gyenge 
séget, amikor a legnagyobb 
erőt kellett volna mutatnunk.

Ez többé nem lesz így, ez 
másodszor meg nem ismét
lődhetik s hogy valóban ne 
legyen így, abban dolgozik 
ma minden számottevő té
nyezője ennek az országnak, 

abban, hogy minél jobban 
megy előre a háború, annál 
több és akcióképesebb ma
gyar erő álljon rendelkezé
sünkre. Es higyjünk ebben a 
magyarerőben : sok erőnk van 
és ezek az erők napröl-napra 
gyarapodnak. Arra talán nem 
elegendők, hogy világpolitikát 
csináljunk velük, de arra min
den körülmények között elég
ségesek, hogy a magvar ügyet 
ez ügy közvetlen ellenségei
vel szemben megvédelmezzék 
és a magyar sorsot minden 
lehetőséggel szemben bizto
sítsak.

Néhai Teleki Pál gróf ezt
5^. SŰr.

Megható ünnepség kereteben lepleztek ie a Mohácsi 
Sokasok Magyar Olvasókörének hősi emlékművét.
A mohácsi sokacok, de külö 

nősen a Mohácsi Sokacok Magyar 
Olvasókörébe tömörült sokacok 
mindenkor kiváló példát mutattak 
és nyújtottak a szentistváni ma
gyar eszméhez és birodalomhoz.

Egy újabb, lelket megindító 
hitvallás volt augusztus hó 1 én, 
am kor a kör székhazának falán 
lelep'ezték a jelenlegi világháború 
hősi halottjainak monumentális, 
művészi emlékművét Az ünnep
ség fényét és fontosságát növelte 
vitéz Horváth István Baranya 
vármegye alispánjának és báró 
Bánffy Dániel m. kir. földmű 
velésúgyi miniszter képviseleté
ben megjelent Bíró Sándor kerü
leti gazdasági főfelügyelő, város 
polgár mesterének vitéz Szönyi 
Alajosnak az élén a város és 
hatóságainak képviselői. A kör 
tagjai testületileg vonultak a 
fogadalmi templomba, hol Tihanyi 
János apát plébános ünnepi misét 
pontifikáit s szívbemarkoló szent
beszédében magasztalta a hazáért 
hősi halált haltak hervadhatatlan 
érdemeit, rámutatott a mohácsi 
sokacok mindenkori tántoríthatat
lan nemzethűségére és áldozat
készségére.

Szentmise után a kör tagjai és 
a nagyszámban megjelent ven
dégek és érdeklődők átvonultak 
az úgynevezett Kóló-téren épült 
gazdasági gépszínhez, amelyet a 
kör kebelében megalakult Mező
gazdasági Gépszövetkezet épített 
a kormány támogatásával a már 
beszerzett és még beszerzendő 
mezőgazdasági gépek részére. 
Tihanyi János apátplébanos be- 
szentelte az épületet és a gépeket, 

úgy fejezte ki: „Merjünk 
magyarok lenni!" Ez ma már 
nemcsak akadémikus intelem, 
hanem ma ez lét vagy nem 
lét kérdése Ezek a vérbe 
és pusztulásba borított idők 
ugyanis könyörtelenül össze
törik és elsodorják azokat, a 
népeket, amelyeknek nincs 
mersziik követni a saját énjük 
belső értelmét és bizonytalan, 
homályos áttekinthetetlen idők
ben nem egyedül saját ön- 
célúságuk delejtíije, de egy
ben a becsület, hűség és a 
megbízhatóság útmutatása 
szerint igazodnak.

majd a jó Isten áldását kérte a 
gépek áldásos munkájára.

Fél 11 órakor nagyszámú 
érdeklődő jelenlétében megható 
ünnepség keretében került a 
köri székház falán elhelyezett 
művészi emlékmű lelep'ezési ün
nepségére. A leventezenekar 
eljátszotta a Himnuszt, majd 
vitéz Marossy Oyula százados 
tartotta meg avató beszédét.

— Örökké él, ki a hazáért 
áldozta ifjú életét — mondotta —, 
ez a rövid kis mondat hozott 
ma össze bennünket, hogy az 
emlékezés és a szeretet gyújtotta 
fáklya világa mellett lerójuk a 
leghálásabb kegyelet ünnepi ál
dozatát azok iránt, akik nem 
tértek vissza s mint a leghösibb 
küzdelem, mint a legáldozatosabb 
nemzeti becsület vértanúi, örök 
honvédéi maradnak az új magyar 
hősi halottak dicső seregének. 
A léleknek ez a szüntelen élő 
kapcsolata hívta életre itt, ebben 
az egyesületben is a mai ünnepi 
emlékezést és az emlékezésnek 
azt a gondolatát, hogy a hazáért 
hősi halált halt tagjai emlékét a 
jelen és az utókor számára példa
adásul díszes emlékművel örökíti 
meg. Ez az emlékmű itt, az 
egyesület folyosóján a maga 
fenséges bronz alakjaival és a 
márványba vésett hősi halottak 
feketén fénylő nevével legyen 
majd kincse, ereklyéje ennek az 
egyesületnek, mert ez az emlékmű 
azoknak szellemét őrzi, akik a 
becsület, a hűség, a vitézség 
erejével legyőzték a halált. 
Vigyázzba merevült test ei és 
imádságos lélekkel avatom fel 

ezt a hősi emlékművet, vigyázzba 
merevült testtel a leghősebb 
katonák, a legvitézebb katona- 
vértanúk iránti parancsoló tisz
teletből és imádságos lélekkel 
megdtesőült szellemük iránti 
áhítatból és így ezzel adom át 
ezt az emlékművet a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasóköre 
elnökének és minden utódainak 
megőrzésre és gondozásra. Álljon 
ez az emlékmű időtlen időkig 
és legyen ez emlékmű büszkén, 
őrzött kincs, mert hősi magyar 
szellem sugárzik belőle és mert 
hangos hirdetője annak a xáteszi 
szózatnak: Örökké él, ki a honért 
áldozta ifjú életét!

A megható avatóbeszéd végén 
a Szózat fenséges hangjai között 
lehullott a lepel a gyönyörű 
kiviteti, művészi emlékműről, 
ami Marjai Oyörgv szobrász
művész kitűnő alakítása, a roha 
mozó hős honvédek sorából 
kidülő hősi halált haló honvéd a 
keresztrefeszített Krisztus karjába 
esik s kereszten függő másik 
kezével mutatja az égi utat a hős 
vitéznek. Az emlékművön 5 név, 
öt fiatal hősi halált halt honvéd 
neve ragyog: Ivánfi /ános, 
Jaksitv István orv., Kovács Má
tyás őrv., Szajcsán János, Tubity 
Mátyás őrv.

Pétery Károly a kör fáradha 
tatlan és agilis elnöke meghatott 
szavakkal vette át az emlékművet.

— Tiszteletre nevelem — mon
dotta — a kör tagjait a haza e 
hősei iránt s rajtuk keresztül 
újabb és újabb áldozatvállalásra. 
Majd elhelyezte az emlékművön 

a kör koszorúját, ezt követte 
vitéz Szönyi Alajosnak Mohács

■ városa nevében és a hősi halált
I haltak hozzátartozóinak koszorúi. 

A meghat* jelenet alatt fel- 
felcsukló zokogás törte meg az 
emlékezés megható csendjét, 
azok iránt, akik nem tértek vissza. 
A megható ünnepséget a Himnusz

I fejezte be.
Fél 12 órakor a kör nagy 

termében díszközgyűlés zajlott 
le. A Hiszekegy elmondása után 
Pétery Károly elnök köszöntve 
a megjelenteket, a m. kir. Föld
művelésügyi miniszter kiküldöttét 

j Bíró Sándor kerületi főfelügyelőt, 
j Baranya vármegye alispánját vitéz 
| Horváth Istvánt, majd rámuta- 
j tott a jelenlegi hatalmas anyag- 
í csata legfontosabb követelmé

nyére, a több- és jobbtermelésre. 
Az nyeri meg a háhorút, aki 
jobban tud elökészülni a békére.

Ebben a küzdelemben a kor. 
mányzat segítségével a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasóköre 
hathatósan kapcsolódik be, mert 
a beszerzett gépek segítségével 

j nyereség érhető el nemcsak vető
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magban, hanem munkaidőben is. | 
A magyar államvezetés minden 
állampolgárával egyformán bánik, 
aki hű a hazához, igazolja ezt 
az a komoly kormánytámogatás, 
amely létrehozta ezt a komoly 
munkalehetőség előtt álló mező 
gazdasági szövetkezést. Köszö
netét fejezi ki vitéz Keresztes 
Fischer m kir öelügyminiszler, 
búró Bánffy Dániel m. kir fö'd 
müvelésügyi miniszter, Bárányos 
Károly m. kir. földművelésügyi 
államtitkárnak, Geréby György 
vármegyei gazdasági felügyelőnek 
és vitéz Szönyi Alajos polgár
mesternek s felhívta a kör tag
jait a még fokozottabb részjegy 
jegyzésére,

A nagy tetszéssel fogadott 
elnöki szavak után Bíró Sándor 
kerületi főfelügyelő válaszbeszé 
dében tolmácsolta báró Bánffy 
Dániel m kir földművelésügyi 
miniszter üdvözletét, majd a 
termeljünk többet és jobbat a 
háborúnak mai stádiumában 

annyira fontos kérdésére mutatott 
rá s ismételt örömét fejezte ki a 
mohácsi sokacság nemzethűsége 
felett és ama ténynek, hogy a 
mezőgazdasági gépszövelkezettel 
újabb tanújelét adta a magyar 
sorsközösségnek. A nagy tapssal 
fogadott beszéd után a Hiszek 
egy elmondásával ért véget az 
impozáns díszülés

A mezőgazdasági szövetkezés, 
valamint a hősi emlékmű gon
dolata és keresztülvitele Pétery 
Karoly, a kör fáradhatatlan elnö
kének érdeme, aki a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasókörének 
életében a mezőgazdasági szövet
kezéssel és az emlékmű leleplezé
sével példát mutatott, mint kell 
a gyakorlati magyar munkát 
összekötni a hősi áldozatválla
lással.

Ének és karvezetői 
tanfolyam Mohácson.

Mohács városában az utóbbi 
esztendőkben határozott emel
kedés észlelhető az ének és 
zenekultúra terén Éppen ezért 
van igen nagyjelentősége annak 
az akciónak, amely Baranyavár
megye Népművelési Bizottságé 
nak rendezésében és Kerényi 
/ános igazgató tanító vezetésével 
Mohácson ének- és karvezetői 
tanfolyamot rendez augusztus 
hó 9—14 ig, azaz hétfőtől szom 
batig bezárólag.

E tanfolyamra, amely teljesen 
ingyenes beiratkozhat mindenki, 
aki tagja valamely helybeli vagy 
környékbeli énekkarnak, vagy 
egyébként tanúsít érdeklődést a 
hangképzés, valamint a karveze
tés iránt. Különösen felhívjuk 
figyelmét a helybeli és vidéki 
tanítók, tanítónők, tanítójelöltek, 
tanárjelölteknek smindazonak,akik 
akár hivatásból, akár szórakozás 
ból fogékonyak a hangképzés, 
az énekkultúra és karvezetés 
iránt.

A tanfolyamon többek között 
dr Molnár Imre zeneművészeti 
főiskolai tanár a hangképzésről, 
Portai Miklós a rádióból is jól 
ismert Fotrai kamarakórus kar
nagya, zeneművészeti főiskolai 
tanár, karvezetésről dr lötök 
Zoltán fővárosi énekoktatásügyi 
szakfelügyelő elméleti és irodal
mi kérdésekről tartanak a hall
gatóságnak előadásokat.

A tanfolyam kezdete augusztus 
9-én hétfőn délelőtt 9 órakor a 

városi gimnázium nyolcadik ősz- I 
tályában, ahol a tanfolyamot 
Takács lenö vármegyei népmoz
galmi főlitkár nyitja meg. A hall
gatóság a tanfolyam elvégzése 
kor érvényes bizonyítványt kap. 
Az előadások reggel 7 órakor 
kezdődnek és 2 óráig tartanak.

A tanfolyam során a hang
képzés teljesen elkülönített a 
karvezetéstől s így azok, akiket 
csak a hangképzés érdekel 
teljes elméleti és gyakorlati is
mertetőt kapnak anélkül, hogy 
esetleg a karvezetés anyagát 
végighallgatnák.

A értékes és élvezetes tanfo
lyamra Mohács városának és 
környékének zenekultúrát ked
velő közönség figyelmét felhívjuk 
s hiszszük, hogy ez a nemes meg
mozdulás is olyan eredménnyel 
fog végződni, mint sok más 
nagyobbszabású és jól sikerült 
megmozdulás Mohácson.

Milyen élelmiszert 
lehet postán küldeni?

A közvélemény körében álta
lános tájékozatlanság furalkodik 
azon a téren, hogy milyen élel
miszereket szabad postán külde 
ni s milyen élelmiszereket sza
bad Budapestre bevinni A kü 
lönböző intézkedésekből néha- j 
nyat a legfontosabbak közül 
ideiktatunk.

Nem szabad postán csomag
ban küldeni: szalonná', zsírt, 
tojást, lisztet, húst (sem füstölve, 
sem nyersen) Szabad ellenben 
küldeni: vadhúst, nyulat, szarvast, í 
őzet, apró jószágokból egy 
pulykát, két tyúkot, vagy négy 
csirkét. Szabadon küldhető az i 
állatok belső részeinek egye- 
készítményei, pl. disznósajt, nyelv 
máj, de tilos szalámi és kolbász. 
Tilos az összes zárolt élelmisze ’ 
rek, így fehéráruk (zsír, háj) va- I 
lamint a burgonya küldése. — j 
Szabad a vaj, méz, dió, lekvár, 
mák és kenyér.

Szállítási igazolvány nélkül ■ 
kézipoggyászként szállítható Bu 
dapestre vaj, tehéntúró, juhtúró 
és általában sajtok, míg a tejfel 
és tej igazolvány nélkül való 
szállítás tilos. Belehet Budapestre 
vinni szállítási igazolvány nélkül 
kézipoggyászban 5 kilót meg 
nem haladó mennyiségben húst. 
A baromfiak közül kézipoggyász- I 
ként magánháztartás céljaira szál
lítási igazolvánnyal felvihető egy 
pulyka, vagy két tyúk, vagy négy 
csirke. Nem kell szállítási igazol
vány bab, borsó és lencse vörös
hagyma és fokhagyma szállítás
hoz. A felsorolt szárazfőzelékek
nél az a megszorítás van, hogy 
egy személy 100 kilónál többet 
nem vihet magával.

Mindenféle zöldfőzelék igazol
vány nélkül szállítható Igazol
vány nélkül szállí'ható a savanyú 
káposzta, vöröskáposzta, mák 
(ez utóbbi csak 50 kilónál kisebb 
mennyiségben) és a méz. Sza
badon szállítható kézi poggyász 
ként és postán a kenyér is, bár 
a kenyér forgalma az egész 
ország területén kötött.

Előírás szerinti 5 kg os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács.

Haláiosvégíí családi dráma a Kossuth Lajos utcában.
Szönyi Rezső 36 éves bérautó

fuvarozó Kossuth Lajos utca 103. 
szám alatti lakásában augusztus 
hó 4-én éjjel 23 óra 30 perckor 
véres családi dráma játszódott 
le, melynek során Szönyi Rezsőné 
Korok Elvira belehalt sérüléseibe. 
A másfél éves kis leánya Szönyi 
Elvira súlyosan, a 3 éves Szönyi 
Mária és Szönyi Rezső köny- 
nyebben sérültek meg.

Szönyi Rezső, aki 1940. évben 
nősült, 1943 január hónapja óta 
állandóan fél'ékenységi jelenetek
kel zaklatta feleségét, miáltal a 
házasfelek közötti jóviszony meg
szakadt. Augusztus 4 én Szönyi 
Rezső rokona, Lerch /ános püs 
pökmároki lakos érkezett Szönyi 
ékhez, akivel egész nap együtt 
volt s több ízben fordultak meg 
vendéglőben is. Este Lerch 
Jánost Szönyi autójába ültette, 
valamint feleségét és gyermekeit 
s a szabari erdőig vitte, de köz
ben a Vaskapu csárdánál meg 
álltak.

Éjjel 11 órakor értek haza, 
amikor Szönyi a konyhában 3 
kapukulcsot talált. Felelősségre 
vonta feleségét, mondván, 
hogy a harmadik kulcsot 
bizonyára annak szánta, akivel 
viszonya van Emiatt szóváltás 
keletkezett a házasfelek között, 
s Szőnyiné kiejelentette, hogy 
elhagyja az urát Szönyi erre a 
zsebében levő pisztolyát előrántva 
ágybanfekvő feleségére sütötte. 
Szóváltás közben a
-M-MM **-■«»*» X. M MM MWMMMKM M M MMM.

Színház^
Hlatky László színtársulata az 

utolsó hetet is állandóan telt 
ház mellett s a teljes siker jegyé
ben zárta le Elmondhatjuk, hogy 
Mohácson már hosszú évek sora 
óta nem volt ilyen jó erőkkel 
rendelkező színtársulat s a nap
nap után megújuló zsúfolt házak, 
ami mohácsi színi viszonylatban 
egyáltalán ne n mondható m >g 
szokott látványnak azt igazolták, 
hogy a társulat mindenegyes 
tagja megkedveltette magát a 
mohácsi publikummal, de iga 
zolta azt is, hogy jó társulat 
esetén a mohácsi közönség is 
tud áldozatot hozni, s azt szí
vesen is hozza, amit az elmúlt 
hat hét alatt be is igazolt 
Egyébként Hlatky László igaz
gató annyira megkedvelte Mo 
hács városát és Szinpártoló 
közönségét, hogy mint a Kamara 
színház igazgatója a téli hóna
pokban valószínűleg december
ben, vagy januárban három he
tes mohácsi turné során prózai 
együttesével Mohácson fcg tar 
tózkodni s e mohácsi tartózko 
dása során a mohácsi közönség 
prózai darabokat kedvelő 
részének, komoly és víg prózai 
darabokat fog bemutatni, a tár
sulathoz már szerződtetett kitűnő 
erőkkel.

A színi évad ezzel befejező
dött. A társulat néhány tagja igy 
Turcsy, D. Szabó, Csonka, Deák 
stb. még Mohácson maradtak s 
hétfőn, kedden jól sikerül kabaré 
estet rendeztek s vasárnap dé
lután 4 órakor és este fél 8 óra 
kor Beallépés jobbra c. vígjátékkal 
vesznek végleg búcsút Mohács
tól. Hlatky László színigazgató 

gyermekek megszeppenve édes
anyjuk mögé bújtak s a szeren 
csétlen asszonyra sütött pisztoly 
golyói közül a negyedik a gyér 
mekeket is eltalálta, úgy hogy a 
kisebb gyermek oldalán befúró
dott golyó a gerinc mellett jött 
ki. A másik gyermek csak kisebb 
súrlódást szenvedett

Borzalmas tettének láttán Szönyi 
Rezső maga ellen fordította a 
pisztolyt, de az csütörtököt 
mondott, miért is borotváját 
rántotta elő s nyakát felvágta. 
Szőnyiné a lövésektől nem halt 
meg azonnal s a féltékenységtől 
eszét vesztett férj, látván tettének 
szörnyű következményeit, az 
udvarra rohant ki s a lakókat 
felkeltve mentőkért küldött, maga 
pedig a vérveszteségtől elájult. 
A mentők azonnal kivonultak s 
az egész szerencsétlen családot 
kórházba szállították, SzŐnyinén 
azonban már nem lehete t segí
teni, éjjel fél 1 órakor meghalt

A boncolás során három go
lyót találtak a szerencsétlen 33 
éves asszony mellkasában, 
amely belső elvérzést okozott. A 
kis Szönyi Elvira állapota sú yos, 
míg a nagyobbik gyermek és a 
férj állapota kielégítő. A bestiális 
gyilkos ellen az eljárás megin
dult. Sebének kielégilő begyó- 
gyulása után a pécsi k r ügyész
ség fogházába kísérik.

A szerencsétlen asszony és 
gyermekei iránt városszerte ősz

kiskorú 1 tatlan részvét nyilvánult meg

lapunk utján a következő búcsú- 
' zót kü'di Mohács szinpártoló 
! Közönségének: Mohács város 

szinpártoló közönsége! Hálás 
szívvel mondok köszönetét Mo- 

, hács város vezetőségének a saj- 
j tónak és a város minden szín- 
I pártoló tagjának. Mohácsi tar- 
I tózkodásom alatt úgy én, mint 

társulatom sok megértő szerete- 
i tét, megértést és jóindulatot kap- 

pott s kérem, hogy e szeretető 
két tartsák meg a jövőben is. 
Annyira megszerettem Moha 
csott, hogy a téli hónapokban a 
Kamara színház prózai együtte
sével tél: turnéra szándékozom 
jönni. Viszontlátásig Rétalapi 
Hlatky László színigazgató.

— Adomány a Mohácsi Polgá
rok Olvasókörének. Nikolics 
Mihály Baranyavármegye főis
pánja a rendelkezési alapból a 
Mohácsi Polgárok O vasóköré- 
nek székházbővitésének 2500 P 
segélyt adományozott
..— Halálozás, Özv. Gráf 

Ödönné Ktefer Hona, dr Gílos 
László e magántanár, teológiai 
tanár és Gálos László alezredes 
édesanyja Pécsett, 1943 évi 
augusztus hó 3 án életének 67-ik 
évében elhunyt Temetése aug. 
5 én volt Pécsett igen nagy rész
vét mellett Gráf Ödönné el
hunyta alkalmával őszinte rész
vét nyilvánult meg Mohácson is 
a gyászoló család iránt
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Gyászistentisztelet a hősi 

halált halt itj. Stettner Pálért. A 
hazáért a keleti harctéren folyó 
év január hó 14-én a Don mén- 
lén több golyótól találva hősi 
halált halt nemes ifj. Stettner Pál 
főhercegi uradalmi intéző, t. 
tiizérfőhadnagy Lelkiüdvéért a 
bellyei főhercegi uradalom tiszti
kara augusztus hó 5 én Főher
ceglakon Oberndorf Elek mohácsi 
e\ ’elkész, a megboldogult osz
tálytársa közreműködésével gyász
istentiszteletet tartott. A gyász
ünnepségen Schneider Rezső' 
> hercegi uradalmi jószágigazgató 
r: ; gha'.óbúcsúbeszédben méltatta 
az elhúnyt kartárs érdemeit, aki 
nemcsak jó katona, de jó kolléga 
és kitűnő gazda is volt. Beszé
dét e szavakkal fejezte be: — 
Meghatódott gyászos lélekkel, az 
gazi szeretet érzelméből fakadt 
:.e y fájdalommal búcsúzunk. A 
lested sajnos jeltelen sírban, 
idegen földön, valahol messze 
tőlünk pihen, a lelked, szellemed 
::t van, itt lesz mindig közöttünk. 
Édes magyar hazánkért haltál 
meg, a boldogabb jövőért. Isten 
engedjen nyugodtan pihenni, a 
béke pálmaága lebegjen jelképe
sen sírod felett. Nyugodj beké 
ben. Mi bkunk! A jó Isten 
megjutalmazza a hős magyar 
katonák tetteit és szenvedéseit, 
igazságosan Ítél és ha mi méltók 
leszünk Isten rendelkezéseihez és 
a magyar vértanúk kötelességtudó 
önfeláldozásához, akkor nem kell 
félteni a magyar jövendőt.

A muzeum gyarapodása 
Városunk múzeuma adományok 
í ján a következőkkel gyarapo

dott: Csomay Istvántól régi fegy
verek és egy puskapor tartó, 
Heréb Györgytől (Garay u. 16. 
sz.) 16 darab régi pénz a mohácsi 
határból, Ihrig Dénestől 16 darab 
idegen nyomtatvány, Meltzer 
Emiltől 1 db régi térkép, pénz 
és repeszdarab, Pétery Károlyiéi 
egy Páriz-Pápai féle latinszótár, 
dr Szlávy Kornéltól 12 db régi 
pisztoly. Amiket a vezetőség 
köszönettel nyugtat

Mép hírek. Gasparich jó- 
zsef kp. vm. Mép titkár és dr 
Horváth Lajos mohácsi *vál. kér. 
elnök meglátogatták Hercegsza- 
bar, Hunesháza, Püspökmárok, 
Szűr, Somberek, Cselegörcsöny, 
Cseledoboka községek szerve
zeteit s magyar és német nyel
ven tartott értekezletek során 
ismertették az aktuális kül- és 
belpolitikai kérdéseket, majd pa
naszokat és kérelmeket vettek fel.

Halálozás. Özvegy György 
77 ik évében július hó 30 án 
elhúnyt. Temetése augusztus hó 
T napján volt nagy részvét mel 
lett. — Halálát felesége Özvegy 
Györgyné sz. Rajfay Klára, fia, 
unokái és kiterjedt rokonság 
gyászo'ják.

Magánháztartások hizlalhat
nak sertést. A közellátási hiva
taltól nyert éltesülésünk szerint 
magán háztartások hizlalhatnak 
seriést, csupán takarmány kiuta 
lásra nem tarthatnak ezideig 
igényt. A gazdálkodóknak a ma
gánháztartás céljára eladott ser
tés a beszolgáltatási kötelezett 
ségbe nem számit be.

— Finomliszt ellátást. A város 
finomliszt ellátása az új gaboná 
val máris biztosítva van s így a 
jövőben a megállapított finom
liszt fejadagját minden fogyasztó 
megfogja kapni.

— Kijelölt körzeti kereskedők. 
A gabonaforgalmi központ a 
pécsi , közellátási felügyelőség 1
körzetében a következőket jelölte 
ki körzeti kereskedőül: Baranya- 
vármegyei Terményértékesítő 
Szövetkezet Pécs, a helyi keres
kedők kijelölése most van folya
matban. — Tej és tejtermékek 
átvételére jogosult kereskedők : 
Homorudi tejszövetkezet, Belső 
rihai tejszövetkezet, Sárháti tej
szövetkezet és a városban a 
Kisgazdák tejszövetkezete — 
Hüvelyes magvak vételére jogo
sultak: Schmidt Lajosné, Fabry 
György, vitéz Raffay Antal és 
Gobetz Vince. A vármegye terü
letére kijelölt állatkereskedők: 
Marha és sertéskereskedők: 
Vitéz Hidasi Gyula Csúza, Reith 
Jakab Egyházaskozár, Dara János 
Budapest, ifj. Zlatarlts Mihály 
Budapest, Hagyó Gyula Sellye, 
Takács István Gödresztmárton, 
Belinheincz Gyula Mágocs, 
Krunner Károly Pécs, Gyula 
József Pécs, Auth János Palota- 
bozsok, ifj. Keszler József Majs, 
Lénárt Ernő Pécs Marhavételre 
jogosultak: Dr Fohl Károly Pécs, 
Kasza Sándor Nyugotszenterzsé- 
bet, Koszér Nándor Kővágószől- 
lős, Soproni Albin Pécs, Gallina 
György Felsőmindszent. Hernesz 
Mátyás Sásd, Relics Milán Er- 
dősmecske, Polgár György Pécs, 
Vájd Ferenc Pécs, Kiefer Mihály 
Beremend, Lutz Jakab Erdős 
mecske, Brunner Béla Pécs Ser
tésvételre jogosultak: Albrecht 
György Véménd, Bachesz Elemér 
Nagynyárád, Zugf el Károly Be
remend, Wetring Eustach Püs- 
pökszenterzsébet, Hatz Ernő 
Beremend, Kapp Lőrinc Magyar- 
bóly, Máté János Dunaszekcső, 
Cimics József Dunaszekcső, Bit
tér József Lánycsók, Hegedűs 
István Dunaszekcső, Simonsics 
Barnabás Somberek, Schulteisz 
Jakab Mekenyes, Walter József 
Beremend, Schuller Jakab La- 
páncsa, Blandl György Majs, 
Baumholczer József Siklós, Bit
tér Ferenc Szajk.

— Mestervizsgák. Sikerrel tet
ték le a mestervizsgát a múlt 
évnegyedben Nagy József duna- 
szekcsői és Bénák Jeromos da 
rázsi lakósok a bognár iparból, 
Mezei Kálmán mohácsi, Horváth 
József darázsi lakósok a cipész 
iparból, Schmidt János Rapp 
István mohácsi, Frey János Já
nos dunaszekcsői Nacsinák Sán
dor kölkedi, Weisz József bor- 
jádi lakósok a fodrász iparból, 
Kropp Bálint nagynyárádi, Ottó 
Ferenc kisüppói lakósok a ko 
vácsiparból, Fonód Józsefné sz. 
Tormási Terézia és Grézló An- 
talné sz, Lakatos Anna mohácsi 
lakósok nőiszabó iparból, Czig 
ler Istvánná sz. Tadics Etel 
mohácsi lakos a vendéglős ipar
ból, Méder Károly németbólyi 
lakós a géphurkoló, Ruff Tibor 
mohácsi lakós a mézeskalácsos, 
Albert János hercegszántói lakós 
a molnár, Radványi Ernő főher
ceglaki lakós a villanyszerelő 
iparból.

— Anyagigénylési rend a vá
rosházán. Mohács város, polgár
mestere értesíti a város közön
ségét, hogy anyagigénylési ügyek 
ben a város műszaki ügyosztá
lya kedden és pénteken délelőtt 
10—12 óra között áll az igény
lők rendelkezésére. A többi na
pokon a műszaki ügyosztály 
anyagigénylési ügyekben feleket 
nem fogad.

— Elveszett egy motorkerék- I 
pár lánc a II Lajos utcában. Ké
rik a becsületes megtalálót, hogy 
illő jutalom ellenében adja le. 
Kossuth L u. 103 sz alatt.

Vasvillával támadt a ható
sági közegre. Lovasser János 
dunaszekcső községi rendőr a 
dunaszekcsői cigánysoron hagy
malopás miatt nyomozott, ami 
kor Balogh János cigányt meg
kérdezte, hogy leánya nem vett e 
részt a lopásban, az vasvillát 
ragadott s Lovasser fele közel- 
gett. A mezőrendőr e’ővette 
szolgálati fegyverét, m re Balogh 
a villát teljes erővel a rendőrre 
hajította, ki azonban időben el- 
ugrott s így az a földbe fúró 
dött. Balogh János ellen az el
járás hatósági közeg elleni erő 
szak címén megindult.

— Vetömagigénylés. Azok a 
termelők, akiknek megfelelő ve
tőmagjuk nem termett, vagy 
nincs, nemesitett vetőmagot ige 
nyelhetnek 46 P áron. Az igény
lést a polgármesteri hivatalban 
kell benyújtani, majd később 
közlendő időpontban.

— Vámörlési tanúsítvány ki
váltása. A közellátási hivatal 
közli azon gazdákkal, akik nem 
tudták megtermelni a beszolgál
tatásra kötelezett gabonamennyi 
séget háztartási szükségletüket, 
vagy vetőmagjukat a vámőrlési 
tanúsítványt azért megszerezhe
tik, annélkül azonban, hogy be
szolgáltatási kötelezettségük alól 
szabadulnának.

— Dunába fulladt. Hay Kornél 
12 éves tanuló csütörtökön dél
előtt fürdés közben a Dunába 
fulladt.

— Elveszett. A kölkedi csár
dától Mohács felé az országúton 
elveszett egy kék mázzal díszített 
alpakka cigaretta tárca. Kérik a 
megtalálót, hogy jutalom ellené
ben adja le Jenő herceg utca 7 
szám alatt.

— Internálás áruelrejtés miatt. 
A mohácsi kir. Államrendőrség 
Pacsay László mohácsi rőfös- 
kereskedő ellen áruelrejtés és 
árdrágítás vélsége miatt bűnvádi 
eljárást indított meg. Ezzel egy
idejűleg a közigazgatási eljárás 
is megindult s annak eredménye
képpen sok árut lefoglaltak és 
Pacsay Lászlót internálótáborba 
szállították.

— Mohács város 1944 évi 
költségvetése. Mohács m. város 
pénzügyi bizottsága a város 1944 
évi háztartási és üzemi költség 
vetését 80 °/0-os pótadóval és 
6 %-os kereseti adóval elfogadta. 
E szerint tehát a pótadó és kere 
seti adó változatlanul ugyanaz 
marad, mint 1943 évben volt.

— Gyalogjárók épitése. Mo 
hács város képviselőtestülete ál
tal elhatározott s néhány utcában 
kő hiányában abbamaradt járda
építési programm keretében a 
közel jövőben a munkák ismét 
megkezdődnek s a járdákat a 
rendelkezésre álló aszfaltburko
lattal látják el.

— Szerencsétlenség vadászat 
közben. Husii (Máté) Mihály 
vadaszat közben a bokorból ki 
ugró rókára lőtt, azonban a róka 
helyett a sűrűbben szintén édes 
atyjával cserkésző 18 éves Wág- 
ner Mihályt találta el, akinek 
egy sörét jobb csípőjében fúró
dott A sérültet beszállították a 
mohácsi László kórházba, ahol 
megoperálták. Az eljárás gondat 
lanságból okozott testi sértés 
címén indult meg

flz üzletek nyitvatarlásának 
szüneteltetése. Illetékes helyről 
közük : Hatósági engedély nélkül 
nem szabad az árusítást szüne
teltetni U,abban gyakori jelen
ség, hogy a kereskedők összes 
alkalmazottaikat egyidőben sza
badságolják s az alkalmazottak 
szabadságolása idején üzletüket 
zárva tartják. Egyes kereskedők 
azonban nemcsak az alkalmazot
tak fizetéses szabadsága okából 
tartanak zárva, hanem egyéb címe
ken (betegség, távoliét, haláleset, 
bevásárlás) is hosszabb rövidebb 
időre bezárnak és szünetelietik 
az üzleti árusítást. Fogyasztókö
zönség köréből és a kereskedői 
érdekeltség köréből is panaszok 
merültek fel egyesek valóban 
kifogásolható eljárása miatt. A 
fogyasztóközönség az áruhiány 
következtében úgyis alig tudja a 
legszükségesebb és gyakran nem 
is nélkülözhető cikkeket besze
rezni Érthető tehát, hogy serei 
mesnek találja az üzletek zárva- 
tartását A komoly, hivatása ma
gaslatán álló kereskedelem vi
szont az egyen'ő e'bánás elvé
nek kijátszását látja abban hogy 
am'g egyes kereskedők fokozott 
felelősségük tudatában készségei 
bocsájtják árucikke két a fogyasz
tóközönség rendelkezésére, addig 
más kereskedők kü’önféle indo
kolatlan jogcímeken lehúzzák a 
redőnyt a fogyasztók előtt. A 
jogos panaszok orvoslása és a 
komoly sérelmek megszüntetése 
céljából az iparhatóság a pécsi 
kereskedelmi és iparkamarával 
karöltve minden egyes esetben 
vizsgálat tárgyává kívánja tenni 
az árusítás szüneteltetését Ezért 
a hatóság és a pécsi kereske
delmi és iparkamara ezután 
hívja fel az érdekelteket, hogy 
minden kereskedőnek és 
iparosnak engedélyt kell kérnie 
az elsőfokú iparhatóságtól, hogy 
az üzleti árusítást szüneteltet 
hesse. A kérelem tárgyában az 
iparhatóság a kereskedelmi és 
iparkamara közbejöttével hatá
rozatot hoz és csak kedvező 
határozat esetében szabad az 
üzleti árusítást szüneteltetni. M n- 
den olyan esetben, amikor ha
tósági engedély nélkül történik 
az árusítás szünetelése, az 1920 
XV t c. 1. § ába ütköző cselek
mény miatt eljárásnak van helye, 
árdrágító visszaélés címén.

— Végezzük el a Mezőgazda
sági munkákat. Minthogy a ta
gosítás előreláthatólag a folyó 
évben nem fog befejeződni, a 
város polgármestere közhírré 
teszi és felhívja a gazdaközön
séget, hogy a tarlószántást és a 
töobi gazdasági munkákat a 
rendes időben végezzék el, ami 
egyébként köteles is.
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Kössünk bérhízlalási szer
ződést a Várossal. Mohács vá
ros polgármestere felhívja a 
gazdálkodókat, hogy a város 
nagyobbmennyiségü bérhízlalási 
szerződést kíván kötni a zsír és 
húsellátásának biztosítása végett 
s ezért a gazdák ne kössenek 
idegen hatóságokkal bérhízlalási 
szerződést annál is inkább, mert 
a beszolgáltatási kötelezettségbe 
csak a várossal kötött bérhízla 
lási szerződésben foglalt sertések 
számíthatók be A szerződéshez 
szükséges njomtatványok aug. 
hó 20. napjától kezdődően áll
nak a gazdák rendelkezésére a 
közellátási hivatalban

— Húsellátás az aratóknak és 
CSéplÖknek. A közellátási hivatal 
még a jövő héten is biztosítani 
tudja a sárgajegyre a 30 dekás 
húsfejadagot az arató és cséplők 
részére

Mikor milyen vadra tilos 
vadászni. A m. kir. Földművelés
ügyi miniszter rendelete értelmé
ben tilos vadászni szarvasbikára 
október lö—szeptember 1-ig, 
szarvastehénre és borjúra február 
1—szeptember 1-ig, dámbikára 
november 16—október 1-ig, 
őzbakra október 16—május 1-ig, 
őzsutára és gidára január 1 — 
november 1 tg, nyulra január 7— 
október 16-tg, siketfajdkakasra 
május 16—április ló ig, tojóra és 
jércére egész évben, császár
madárra november 1—augusztus 
16-ig, fácánkakasra januar 16— 
október 16-ig, fácántyúkra egész 
évben, fogolyra egész évben, 
fürjre, harisra és vadgalambra 
január 1—augusztus 1 ig, gerlére 
január 1 —július lóig, erdei 
sza'onkára április ló—július 1 ig, 
mocsári szalonkára április 16— 
július 1 ig, kócsagra, kanalas 
gémre, fekete gólyára, gólyatöcsre 
bíbicre egész évben, kacsák min
den fajara a fenti pontban em
lített víz madarakon kívül egyéb 
vizimadarakra április 1—július 
16 ig, sólyomra február 1—április 
1-ig, az éneklőmadarakra, vér
csére, ölyvre,keselyűre, seregélyre, 
sasokia és a bagolyra egész 
évben. Nem terjed ki ez a tilalom 
a szőlőkben és gyümölcsösök
ben található közönséges sere
gélyekre. Tilos vadászni minden 
féle vadra hajtókutyával január 
1- augusztus 1 ig.

SPORT.
Múlt vasárnap a Mohácson 

lejátszott Bezdáni SE—MTE 
mérkőzést 3:2 (2:1) arányban 
a Bezdáni SE csapata nyerte 
meg. A játék nagyon nyárias volt.

Molnár Endre az MTE régi 
nagyszeiű játékosa, mint „hiva
talosan1' jelentik, új eredményt 
ért el, Beevezett a házasság ré
vébe. Ezzel ő is az új emberek 
sorába lépett. Amikor ezen ör
vendetes hírt közöljük,akkor úgy 
a magunk, valamint az egész 
mohácsi sporttársadalom ésspoit- 
rajongók nevében is szerencse- 
kívánatainkat fejezzük ki és kíván
juk neki, hogy ezen komoly és 
nehéz időkben is legteljesebb 
boldogság osztály részese lehessen

n Déldunántúli ladbarugóke- 
rület tavalyi bajnokságában első 
és második helyen végzett Zsolnai 
SE illetve Pé monostori CSE 
csapata a jövő idényben már az 
NB. Ili osztályában küzd a baj
nokságért.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Augusztus hú 6—7—8—3

GENTRI FÉSZEK
Augusztus hó 10-11

DICSŐSÉG ÁRA
— Anyakönyvi bejegyzések 

1943. július 30-tól augusztus 6-ig. 
Születések : Márton József, 

Székelyi György, Franki László. 
Körmendi Julianna Mária, Kir- 
sching József, Dobler Katalin 
Mária, Csordás József János, 
Vudrák Sztoján, Marczi József, 
Janyakovics Száva.

Házasságkötés: Krix Jakab 
és Fridrich Mária.

Haláloiások; özv. László 
Györgyné 86 éves, Özvegy 
György 74 éves, Kobra István 
35 éves, Hernhuih Zsigmond 78 
éves, Gász Györgyné 43 
éves, Kovács János 43 éves, 
özv. Szkróbó Márkné 76 éves, 
Kismárdor Istvánné 68 éves.

Felelő sszerkesztő:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonos és kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR

N y i I 11 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Értesítem a nagyérdemű vevő
közönséget, hegy folyó hó 7 tői 
15 ig személyzetem szabadsága 
miatt üzletemet zárva tartom.

Sebök János 
___________________rádió-szaküzlet. 

L É G 0 

HOMOKOLTÓ 
HENGER

KAPHATÓ:
FRIDRICH OSZKÁR

könyv- és papirkereskedésében

ELADÓ a Szentháromság utca 
24 sz. alatti (volt Hernhuth Ló?

Zsigmond féle) IluZi 
Ugyanott egy komplett hálószoba 
ebédlőszekrény, két kályha és 
egyéb ingóság megtekinthető és 

megvásárolható.
Bővebbet az örökösök jogi kép
viselőjénél

Dr FISCHER ERNŐ
mohácsi ügyvédnél.

Ó német

szalongarnitura eladó.
Városház u. 13.

BORT
fehér és szinesárut 

minden mennyiségben a leg
magasabb napi áron állandóan 
vásárolok. Must eladásokra 
előjegyzéseket elfogadok.

Bauer József
bor-nagykereskedő
Horthy Miklós út 27.

ELADÓ
a Vcrösnaty utca 18. számú

ház.
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Egy asztalossegédet
állandó munkára felveszek.

RITZL KÁROLY asztalosmester 
Mohács, Tömöri u. 5. sz.

ELADÓ szabadkézből 
egy új nagy lakóház. 
Üzletnek is alkalmas.

Cím a k-adóhivatalban.

Különbejára ú 

bútorozott szoba 
kiadó. Széchenyi tér 13

ELADÓ egy jókarban lévő

SACHS-MOTOR
Farkas u. 4.

ELADÓ a Török 
utca 21 sz. alatti HÁZ

Izsák Julis.

Jókarban levő
takarék - tűzhelyet 

MEGVÉTELRE KERESEK. 
C í in : a kiadóhivatalban.

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

BEER MÓR
Bérkocsi u. 5.

t
i :kx r

__ _ _  -Ilii
ÚJ ÉPÜLETEKRE ÉS
ÁTALAKÍTÁSOKRA, 

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

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

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
_ telekkönyvi hatóság.
4582 1943. tk szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Takarékpénztárit, mohácsi 

bej. cég (képv. dr Német István mo
hácsi ügyvéd) végrehajtatónak Bauer 
Gusztáv és neje Namntel Hannie her- 
cegtöttősi lakos végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 500+400 P tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a Hercegtöttös 
községben fekvő s a hercegtöttősi 108. 
sz. betétben A I 1. 2. sorsz alatt fel
vett 512 1 és 513 hrsz. kertre és házra 
a beltelekben 1466 pengő,

A. II. 1—3. sorsz 1586, 1587 és 1607 
hrsz. a. felvett szántóra és rétekre a 
Mároki-gát dűlőben 297 P 50 fillér,

a 609 sz. betétben A 1. 2. sorszám 
alatt felvett 769 hrsz. szántóra 791 n-öl 
területtel 469 P 50 fillér és

1457 sz. betétben A+l. sorsz alatt 
felvett 1149 3 hrsz. szőlőre a Lonczar- 
dülőben 467 n-öl területtel 250 P 12 f 
kikiáltási átbau és pedig a 609. számú 
betétben C. 5. sorsz. a. 819 1924. sz. 
végzéssel Och Ferenc javára bekebele
zett haszonélvezeti és használati szol
galmi jog érintetlen hagyása mellett 
elrendelte.

Az árverést

1943- évi szeptember hó 1. 
napján délután fél 3 órakor 
Hercegtöttös községházánál fogják 
megtartani.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°0-a 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
0 o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943 évi május hó 21. 
űr Horváth Ferenc s. k.

kir. jbíró
A kiadmány hiteléül 

PATAI ERZSÉBET 
kezelő h.

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

a szerdai 
heti piacon: 

40.— F 
37.— P 
36.— P 
40— P 
40.— P 
23 50 F 
80 — P

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
__ telekkönyvi hatóságtól.
Tk. 5587 1943. sz.

Felhívás.
A telekkönyvi Hatoság közhírré 

teszi, hogy May Adám nős Hamberger 
Erzsébettel lánycsóki lakos kérelmet 
terjesztett elő a lánycsóki 224S. számú 
telekkönyvi betétben A -j- 3—5. sorsz. 
alatt felvett 857, 857, 858. hrsz alatt 
felvett ingatlanoknak árverés hatályával 
bírói utón magánkézből leendő eladása 
iránt, mely ingatlanokra May János 
nős Kraft Erzsébettel lánycsóki lakos 
2800 pengő vételárat ajánlott fel és 
ennek 10 "u-át bánatpénz címén bírói 
letétbe helyezte A telekkönyvi hatóság 
a kérelemnek 14000/1933. ÁL E sz. 
rendelet 17. §-a értelmében helytadva 
felhívja az érdekelteket, hogy a kérelemre 
esetleges észrevételeiket a jelen végzés 
kézbesítésétől számított 15 nap alatt a 
telekkönyvi Hatóságnak terjesszék elő, 
egyben a kérelemnek és sorrendi tár
gyalására határnapul

1943. évi augusztus hó 17. 
napjának délelőtt 3 óráját

a hivatalos helyiségben Mohács (Sze- 
pessy-tér 10 i kitűzi és arra az összes 
érdekelteket törvényes következmények 
terhével megidézi, egyben az 1943. évi 
szeptember hö 4 napjára kitűzött in
gatlan árverést beállítja

Felhívja a telekkönyvi Hatóság az 
érdeklődők figyelmét arra is. hogy a 
vételi ajánlat 10"o-át kitevő bánat
pénznek bírói letétbe helyezése mellett 
legkésőbb a tárgyalás előtti napon déli 
12 óráig bárki tehet a megajánlott 
vételárat legalább 1 (egy) százalékkal 
meghaladó ajánlatot

Beérkezett ajánlatok felett a bíróság 
fog határozni. A vevők kötelesek az 
eredményt feltűntető határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 15—30—45 
nap alatt a vételárat 3 egyenlő részlet
ben 5 0 0 kamataival együtt a mohácsi 
kir. adóhivatalnak mind bírói letéthiva
talnál bírói letétbe helyezni.

Az ajánlattevők kötelesek az ingat
lan vásárláshoz előírt nyilatkozatokat 
megtenni, továbbá a személyi adataikat 
a honvéd kerületi parancsnokság jóvá
hagyása elnyerése végett benyújtani. 
Ha az ajánlattevő legkésőbb a tárgya
láson nem igazolja, hogy vele szemben 
az állami elővásárlási jog gyakorlásának 
helye nincs, a bíróság a határozatot 
jogerőre emelkedése után a magyar 
kir. földmivelésügyi miniszterhez ter
jeszti fel.

Mohács, 1943. évi július hó 12-én. 
Dr Horváth Ferenc sk. kir. járásbíró.

A kiadmány hiteléül: 
BARTÓK 

kiadó.

Pk. 2098 1943. sz. Vh. 336 1943.

Árverési hirdetmény.
Dr Fischer Ernő mohácsi ügyvéd által 

képviselt Alt Gyula bőrgyár és keres
kedelmi rt mohácsi bej. cég végrehaj 
tató javára végrehajtást szenvedő elleni 
514 peneő 18 fillér tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir járás
bíróság P 1779/1942. számú végzésével 
elrendelt közbenjárással foganatosí
tandó kielégítési végrehajtás folytán 
az 1943 évi június hó 21. napján 
lefoglalt és 1600 pengőre becsült lószer
számok Dunaszekcső községben 
végrehajtást szenvedő lakásán

1943. évi augusztus hó 11. 
napjának délután ’43 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet ígérőnek, készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár - 3 részénél nem 
alacsonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetér 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1943. évi július hó 16.

NAGY LAJOS
kir. járásbírósági végrehajts


