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Bízom a magyar I 
ifjúságban.

Kormányzó Urunknak ez 
a mondata uralja az új utakra 
lépett magyar sport,j remek 
hajlékát a budapesti Sport
csarnokot s mi, akik ott vol
tunk a magyar sport e remek 
ünnepi manifesztációján úgy 
ereztük, hogy a legelső ma
gyar ember joggal bízik és 
bízhatik a magyar sportoló 
ifjak százezreiben. Ez az ifjú
ság trianoni csonkaságunkban 
is becsületre vitte a magyar 
zászlót s mint akkor, ma is 
a testnevelés nemcsupán a 
test fizikai nevelését, hanem 
általában nevelést jelent a szó ‘ 
legmagasabb értelmezésében ! 
és egyértelmű az igazi hon- I 
polgári neveléssel.

A magyar testnevelésnek a j 
lélek fiatalságát, rugalmassá- | 
gát, tisztaságát, erkölcsi tar- j 
talmát kell megőriznie, sőt I 
valóságos jellemneveléssé kell I 
válnia. Nem feledhetjük el 
mondotta többek között Antal 
miniszter lenyűgöző hatást 
kiváltott beszédében — hogy 
a magyar sport — jellegét 
tekintve — nem állami funk
ció, a magyar sport kitűnő 
eredményeit nem központosí
tott állami szervezetek érték 
el s a bajnokokat nein egysé
gesített, sivár sport falanszter 
gyártotta, mintegy futószala
gon. Ezernyi kis, de autonóm 
társadalmi sportegyesületünk 
el, dolgozik s ezek mindegyike 
védi színeinek tisztességét, 
becsületét.

Az egyesületi zászló tiszte
lete és követése az, amely a : 
versenyzőt és nem versenyzőt, 
szegényt és gazdagot, kicsinyt 
és nagyot, fiatalt és öreget i 
összekapcsol. A fiatal ver
senyző valóságos szemefénye 
a már kiöregedett, de az 
egyesületben megmaradt régi 
versenyzőnek, viszont a fiatal 
versenyző a követendő példa 
tiszteletével néz az öregekre. 
Tehát a generációs ellentétek 
kiküszöbölésénél is példaadó 
hatást fejt ki a testnevelés és 

a sport, a nemzeti közösség 
ügyének.

A sportra is — mint álta
lában a nemzetek mérkőzései
ben — fel kell készülnünk 
csak úgy maradhatunk felül 
a legnagyobb küzdelemben 
is, ha a maga helyén a leg
kisebb is, a legfegyelmezet- 
tebben a lehető legtöbbet 
adja a közösség számára. 
Igaza van tehát annak a nem
zetnevelőnek. aki azt irta, hogy 
a testnevelés nem ágazata, 
hanem inkább módja a ne
velésnek. A magyar testneve
lésnek az „emberebb ember 
és magyarabb magyar" esz
ményét kell szolgálnia.

A magyarságnak nem tö
megemberekre, hanem egyéni
ségekre van szüksége s ezen
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Mohács városában egészség

ügyi megfigyelés alatt álló 1000 
magyar honvéd szeretetcsoma- 
govkal való megajándékozására 
indított akció olyan eredménnyel 
végződött amelyért Mohács vá
ros közönségét büszkeség és 
megelégedettség töltheti el.

A megajándékozásnál közhiva- 
telok, iskolák, egyesületek, szó 
ciális intézmények, keresztény 
társulatok, egyletek, Mohács vá
ros njgyközönsége úgy pénz
adományaikkal, mint természet
beni hozzájárulással, odaadó 
magyaros szeretettel, eddigi min
den gyűjtést felülmúló áldozat
készséggel szereztek örömet sze
retett honvédeinknek. Pénzado
mányokból 2904 pengő 53 fillér 
jött össze. A befolyt összegből 
a honvédek részére az akció 
lebonyo ításával megbízói ak 
1124 darab irónt, 1000 darab 
postai lapot, borítékot, lévé prpírt, 
a csomagoláshoz szükséges 
anyagot, 5Ó0 drb pipereszappant 
és egyéb szükséges dolgot 
vásároltak.

Közadakozásból a honvédek
nek összesen 1000 darab pipere
szappan, 50 darab mosószappan, 
100 liter tea rum, 120 kg. kocka 
cukor, 200 kg árpagyóngy, 200 
kg. bab, 600 kg. liszt, 500 darab 
tojás, 800 kg. burgonya, 150 kg 
vöröshagyma 450 kg fehér
kenyér, 320 kg. különböző hús
nemű, 470 liter bor, 1000 csomag 
dohány, cigarettapapír és szipka, 
580 csomag cigaretta, 500 kg. 
aprósütemény, 150 kg. mákos

egyéniségek kitermelésében — 
amely magában egyesíti a 
vitézi szellemet, a bajvívó 
erőt és nemzeti fegyelmet, 
amely mindenkor győzelemre 
segítette a magyart min
den sportegyesület a levente
intézménnyel, a cserkészmoz
galommal és iskolai sportne
veléssel karöltve kell dolgoz
zék.

Ezt kaptuk utravalóui s 
úgy éreztük, hogy az az ezer
nyi egyesületi zászló s köréje 
csoportosuló szászezrek meg
újuló erőkkel indulnak új 
küzdelemre, hogy mindenkor 
és minden helyzetben méltók 
legyenek az ország hírnevéhez 
s a magyar ifjúságot atyailag 
szerető Kormányzó Urunk 
bizalmához.

és dióskalács, 15 darab torta és 
minden elképze hető sütemény 
került kiosztásra Minden honvéd 
egy egy szeretet csomagot kapott 
apró édestésztával, szappannal, 
ceruzával, levelezőlappal, hús
neművel, stb Lisztet és egyéb 
terményeket, úgyszintén cukrot, 
rumot és bort az alakulatok lét 
számának megfelelően a dohány- 
neműekkel együtt osztották szét

E nagyszerű akcióban vitéz 
Szönyi Ala/osné, valamint Patócs 
/ózef polg. isk hitlanár fárad 
hatatlan vezetése mel-ett a vár s 
minden keresztény közintézménye 
egyesületei, hivatalai, ifjúsága 
részt vett s fáradságot n m 
ismerve gyűjtöttek, illetve ada
koztak szeretett honvédeink ré
szére.

Úgy az anyagi mint az erkölcsi 
siker minden eddigi gyűjtést 
sokban felülmúlt és a sokat 
emlegetett belső front derekasan 
megadta a helyét.

Köszönet illeti Mohács város 
nagyközönségét az adományokért 
s a névtelen sok gyűjtőnek, 
szervezőnek, csomago dnak azért 
a spontán mes nyilatkozásért, 
amellyel a város társadalma ismét 
hitet és bizonyságot telt nagy
szerű hazafias érzésé e< és al 
dozatkészségének. A Mohácson 
tartózkodó honvédek ped g érez
hették, hogy Mohács város tud 
nemesen áldozni azokért, akik 
mmdanny unkért küzdve életüket 
tettek kockára a magyar becsü
letért és helytállásért s ha el 
hagyják e varos falait vigyek 

magukkal minden itt lakó mo 
hácsinak szereletét és megbecsü
lését, amivel e város viseltetik 
a magyar honvédség iránt

Városi közgyűlés. 
Uj járdaprogrammot és egyéb 
fontos beruházásokat fogadott el 

a képviselőtestület.
Mohács megvei város képvi

selőtestülete múlt heti közgyűlé
sén sok fontos határozatot ho
zott. Jóváhagyó határozatok tu
domásulvétele után elfogadta a 
képviselőtestület a város szabály
rendeletét a szabadban való für
désről, elhatároz'a a képviselő
testületet, hogy két új országos 
vásár engedélyezése végett fel
terjesztést intéz a m. kir. keres
kedelemügyi miniszterhez.

Elhatározta, a homorúd her
cegszántói út teljes kiépítésére 
150 000 P kölcsön felvételét, az
zal, hogy a már juttatott 120 000 
Ps államsegélyhez újabb 140000 
Pállamsegélytadjon a kormányzat, 
ille őleg a vármegye. A Szent- 
háromságuti és Felsődunasori 
útburkolat átépítési munkálataira 
50 000 pengő, míg az aszta t- 
gyalogjárók javítására 13 000 
P, a gyalogjáró építési terv végre
hajtására 43 000 P póthitelt sza 
vázolt meg azzal, hogy a Kos
suth Lajos u. déli, a Baross u. 
északi, a Szabadság tér és Török 
u. aszfalt helyett cementlapokat 
kap, míg a Barát utca déli ol
dala helyett az észak oldal kap 
aszfaltot, mert a déli oldal sza
bálytalan.

Egjben új járdaépítési pro- 
grammot is elfogadott a képvi
selőtestület. Nevezetesen a jelen
leg folyó járdaprogramm befe
jezte után aszfaltgyalogjárót kap 
a Szent Mihály tér déli, Indóház 
u északi, Barát u északi oldal, 
Tisza István ucától a Vármegye 
utcáig, Harthv Miklós úti sétány 
160 m. szélessseg helyeit 3 20 
szélességben, Deák tér keleti és 
déli oldal, Kazinczv u. déli, 
Király u. déii o dal Szent János 
uácától a Jókai utcáig, Rákóczi 
u nyugati oldal, /ókat M. u. 
nyugati oldal a Baross utcág, 
Kts/atady utca njugati ódat, 
Prakatur Tamás u. északi oldal 
Tisza 1 utcától a Barat utcáig, 
/enöherceg u, nyugati oldal Ki
rály úttól a Prakatur utcáig, a 
Szepessv tér déli oldal. A Deák 
tér keleti oldaláról felszabaduló 
járdalapok a Munkás és Cigány 
utcaba, a Kazinczy u ból felszaba
duló lapok pedig a Drágffy u. déli 
Oldalára kerülnek.

A járdaprogrammhoz Sz. 
László /anos, Tihanyi /ános, 
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Pétery Károly és Sümegi István 
szóltak hozzá A felszólalásokra 
adott válaszában vitéz Szőnyi 
Alajos hangsúlyozta, hogy a 
második gyalogjárdaprogramm 
össseállításánál ismét az a cél 
vezette, hogy a nagyforgalmú, 
átlósirányú utcák gyalogjárói 
jöjjenek rendbe Ennak befejezte 
után sor kerül a másodrendű 
utcákra is. Sümegi István nem a 
tárgyhoz szólalt fel, mégis fon
tosnak tartja kihangsúlyozni, 
hogy a város a szigetet nem 
hanyagolja el, ezt legjobban iga
zolja a most meginduló újabb 
nagy szigeti középitkezés. Ami 
pedig a sárosi iskola távbeszélő 
jét illeti, maga ölülne a legjob
ban, ha azt meglehetne oldani, 
de jelenlegi anyaghiány miatt a 
város ezirányú kérelmét elutasi- 
tolták.

Elhatározta a képviselőtestület 
tűzoltó és légoltalmi célokra 
személygépkocsi vásárlását s 
tűzoltólaktanyában kocsiszín és

Impozáns keretek között zajlott le 
a Légoltalmi Liga közgyűlése.

A Légoltalmi Liga mohácsi I 
szervezetének március hó 5 iki 
közgyűlése a komoly időkhöz 
mért nagy érdeklődés mellett zaj
lott le Emelte a közgy űlés fényét, 
hogy azon vitéz pécsujjalust Péchy 
Kálmán altábornagy, légoltalmi i 
felügyelő is résztvett

A magas vendéget a város- I 
háza folyosóján, teljes légoltalmi ■ 
telszerelesben felsorakozott első ' 
segélyosziagosok sorfala között 1 
dr. Bartók Lajos ligaelnök fo- I 
gadta A közgyűlési leimet az ' 
érdeklődők zsúfolásig megtöltőt- l 
ték. A Hiszekegy elmondása ! 
után dr. Bartók Lajos meleg 
Szávákká köszöntötte a varos 
illusztris vendégét, egyben kö
szönetét fejezte ki azért a sok 
megértésért, amellyel a mohácsi 
ligacsoport ügyét mindenkor 
felkarolta és támogatta, Köszö- í 
rétét fejezte ki vitéz Szőnyt Alajos 
polgármesternek, aki a liga egye
sületi hely és 200 személyt be 
fogadó légo előadóterem létesí
tésével országszerte példát muta
tott s ezzel a mohácsi légoltalom 
ügyét is nagjJ lépéssel vitte 
előbbre Továbbiakban felhívta 
a közgyűlés figyel mét a légi 
háború szörnyn pusztításaira

Ma már a falusi és pusz
tai ember is tudja, hogy ez 
a sok borzalom nem mese, 
h anem rettenetes valóság. Ne 
kívánjuk tehát, hogy az ellenséges 
légitámadás tanítson meg ben 
nünket a tennivalókra, hanem 
minden igyekezetünkkel vegyünk 
részt a megelőző védekezésben 

és tanulásban, mert a veszély 
még nem múlt el, sőt most éljük 
a legkritikusabb napokat s ha 
nekünk is el kell szenvednünk 
valamit a háboiú borzalmaiból, 
akkor igaz magyar honleányok 
és honfiakhoz méltó önfegyel 
mezéssel tudjuk a veszteséget 
és áldozatot a mi édes hazank 
szebb és jobb jövőjéért elviselni.

A nagy tetszéssel fogadott 
elnöki megnyitó után Rátkav 
István liga főtitkár a liga 1943. 
évi munkájáról számolt be. A 
liga beszámolóját a megjelentek 
nagy tetszéssel fogadták, majd

raktár építését, a városi ingatla- | 
nők tagosítási költségeire 7581 
P t, a fogadalmi templom oldal
kápolnáinak oltárépítéséhez 20000 
P-t, a városi épületek óvóhelyei
nek megépítéséhez 25 000 P őt 
szavazott meg a közgyűlés.

Tudomásul vette Szabó István 
mohácsi lakos azon elhatározását, 
hogy a szigeti Révtől Homorú 
dig társasgépkocsijáratot kíván 
indítani A képviselőtestületnek 
a fogadalmi templom oltárépítés
re megszabott összegért Tihanyi 
fános apát plébános mondott a 
Templomépíté»i bizottság névé 
ben köszönetét Vitéz Szőnyi Ala
jos polgármester válaszában 
hangsúlyozta, hogy e templom 
elsősorban a mohácsiak templo 
ma s semmifele áldozat nemsok 
azért, hogy a magyarság ezen 
fogadalmi temploma minél előbb 
teljes díszében pompázzék.

Személyi és kisebb jelentőségű 
ügyek elfogadása után a köz
gyűlés véget ért.

általános figyelem közepette 
Péchy Kálmán emelkedett szólásra

Köszönetét fejezle ki dr. Bartók 
Lajos, vitéz Zsigmond Géza és 
Rátkay István a liga ügyvezetői
nek azért a hatalmas munkáért, 
amivel Mohács sok nagyvárost 
előzött meg s légoltalma minta
szerű. Állandó készenlétben kell 
lennünk — mondotta —, mert 
bár az Isten a magyarságot eddig 
megkímélte a súlyosabb vesz
teségektől, azonban a veszély 
teljes nagyságában még fennáll. 
Majd Isten áldását kérte a mo
hácsi liga munka további sikeréért.

Személyesen adta át a légol
talmi munkában kitűnt: Schmidt 
Károly, Szabó Lajosné, Kiss Jó
zsef, Pozsonyi Emil, Rukóber 
Oyuláné, Ganther Keresztélyné, 
Sik Sándor, Gyurek Fülöp, 
Ormay Lajos, Scheidler Nándor, 
özv Hermann Istvánné, Illés 
Ferencné, Darázsi István, Nemes
kéri Ferenc, Magos Sándor, Isztl 
Simon, Tasi Sándor, Sziebele 
János, Bérczy Alajos, Klug Józsa, 
Grein Ferenc, Predács Antal, 
Fazekas András, Szabados Mi- 
hályné, Stoilár Ferencné, özv. 
Csornay Mihályné, Rosenthal 
Lajosné, Kovacsics György, 
Göbel Károly, Schwartz Károly, 
Patócs József, Bakits Pálné, Láng 
Jánosné, Marjánovics Rádó, 
Ferenchegyi Ferenc, Berta Jó- 
zsefné, Kiss Ferencné, Kovács 
Józsefné, Winkert Antal, Arnold 
Ernő, Schweisguth Pál, Schivá- 
novits Lajos, Musza Károly, 
Tomázy Ferencné, v Kürtössy 
Mátyás, Kanizsán Dömötör, 
Pazaurek József, Scháffer Ferenc, 
özv. Lippói Jánosné, Hohmann 
Józsefné, Petre Erzsébet, Belyán- 
szky Milán, Schleich Ferencné, 
Jánosi Sebők Hajnalka, Rácz 
Józsefné és Janotka Mihályné 
házőrségparancsnokoknak és he 
lyetteseknek a díszes kitüntető 
oklevelet.

A zárszámadás és költségvetés 
után dr Bartók Lajos elnök 
köszönetét fejezte ki Péchy Kál
mánnak a mohácsi ligát ért 
elismerő szavakért s biztosította, 
hogy a mohácsi liga a jövőben 
is mindent elkövet a város lég

oltalmának megszervezése érde
kében. Az impozáns és méretei
ben is hatalmas közgyűlés a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

Mohácsi Sokácok Magyar 
Olvasókörének közgyűlése.
Múlt hó 27 én tartotta a Mo

hácsi Sokácok Magyar Olvasó
köre évi rendes tisztújító köz
gyűlését. Az ülés elején felállással 
adtak tiszteletet a közgyűlés 
tagjai hősi halált halt tagjaik 
emlékének.

Pétery Károly elnök bevezető 
jében rámutatott arra, hogy a 
most folyó háborúnak tulajdon 
képeni győztese csak az a nemzet 
lehet, amely jobban készült fel a 
béke munkájára A kör munkája 
az eddigi egyesületi munkán túl 
erősen gazdasági irányú tevé
kenységére terelődött. Az elmúlt 
év folyamán alakult meg a kör 
kebelén belül a Mohácsi Sokácok 
Magyar Olvasóköre Mezőgazda
sági Gépszövetkezése, melyhez 
a földművelésügyi kormányzat 
az 1942 évi államsegélyeken túl 

: 26985 P államsegélyt adott. A 
í Szövetkezésnek 7 búzavető, 4 

tengerivetőgépe, selektora, síló- 
; töltő szártépője, motoros tengeri- 

morzsolója. egy 30—35 lóerős 
traktora, 3 as és 5 ös traktor 
ekéje, tárcsásboronája és villany
erőre berendezett daráló üzeme 
van A Szövetkezet bevétele 
7474880 P, kiadások 7124919 
pengő volt, tehát tiszta nyereség 
3499 61 P.

Elesett hősei emlékének dí
szes hősi emlékművet állított 
fel a kör s gazdasági gépeinek 
elhelyezésére a Kóló téren gép
szint is épített. A gépszevetke- 
zéshez a Kör mintegy 14 000 
pengő, tagjai pedig 6500 pengő
vel járultak hozzá. A kör jövő 
beni munkájának irányát ismer
tetve elnök rámutatott arra, hogy 
milyen fontosságú lenne a Kör 
tagjai állatállományának feljaví 
tása Ez irányú tárgyalások ked
vező eredménnyel kecsegtetnek.

További célként önálló tér 
ményértékesítési szövetkezés és 
szövetkezési malom felállítását 

I jelölte meg, mint irányt az elnök 
a kör munkájában Rámutatott 
elnök arra, hogy a tagosítás be
fejeztével egy újabb harmadik 
traktora, két újabb búza és egy 
tengeri vetögép beszerzésére lesz 
szüksége a Körnek.

A közgyű'és örömmel és lel
kesedéssel fogadta az elnöki be
jelentést. A jegyzői és pénztári 
jelentés elfogadása után meg 
ejtették a tisztújítást
Tisztikar: Elnök: Pétery Károly, 
Alelnök: Jánity Antal, Háznagy: 
Tímár József, Igazgató: Treuer 
Ferenc, I jegyző: Lovák István, 
II. jegyző: Pávkovics András, 
Pénztáros: Lantos György, El
lenőr: Cselinácz Antal, Ügyész: 
dr Schmidt Miklós, Könyvtáros: 
Simonovics András, 3 számvizs
gáló : Arpádi András, Cselinácz 
József, Lovák Antal, Választmányi 
tagok: Pávkovics János, Cseli- 
nacz Péter, vitéz Szőnyi Alajos, 
Dobszay György, Kersics János, 
Vidák Antal, Szidonya János, 
Vidák Mátyás, Szajcsán Mátyás, 
Budzsáklia Lukács, Balatinacz 
Mátyás, Gyurek Miklós, Jaksity 
János, Bosnyák István, Szajcsán 
György, Bubreg János, Pávko- 

j vics György, Kunovszky Mátyás, 

Kulutácz József, Bebreg Mátyás, 
Pávkovics János, Pávkovics Fü'- 
löp, Zubán Antal, Verbán János, 
Cselinácz Márián, ifj. Jánity Antal, 
Bárácz Antal. Jaksity Mátyás' 
Jánity István, Kalkán Márk, Gyú
rok Illés, Tompity Mátyás, Kaié 
nity Mátyás, Sárkity György, 
Lukácsevics György, Oyimesi 
Mátyás, Késity István, Cselinácz 
András

A közgyűlés lelkes hangulat
ban fejeződött be

Hogyan segítsünk gyermekeink 
tanulásában.

A szülők iskolájának harmadik 
estéjén zsúfolásig megtelt ismét 
a városháza tanácsterme. Kövest 
fózsef gimn. tanár vezénylete 
mellett a gimnázium énekkara 
Marenzio: Alkony és Tavasz c 
művét adta elő, majd a gimná
zium leánymagántanulóiból ala
kult kar Bartók szerzeményeket 
adott elő nagy sikerrel. Mára 
István III. o. tan. Oláh: Dolgo- 
zatjavitás c. költeményének el- 
szavalása után általános figyelem 
közepette Kövesi fózsefné polg 
isk. tanárnő tartotta meg előadá
sát: Hogyan segíthet gyermeké
nek a szülő a tanulásban cimen 
A szülő ha gyermeke tanulmá 
nya iránt édeklődik tanáránál 
— mondott a — s kedvezőtlen 
választ kap, önkéntelenül így 
védekezik: „Csodálatos, hiszen 
egész nap tanul a gyerek", s 
rendszerint a meg nem értés 
keserű érzésével távozik. A Szü
lők iskolájának többek között 
ez is célja, hogy megfelelő ta
náccsal lássa el a szülőt, miként 
segíthet gyermekének a tanulás
ban. Három körülmény az amit 
nem szabad a szülőnek elhanya
golni s ez: 1. A tanuláshoz 
való környezett biztosítása, 2. 
Ellenőrizni a tanulást és 3. 
Irányítani és segíteni a tanulás 
bán. Szobakonyhás lakásban is 
lehet egy zugot biztosítani a 
gyermeknek, ahol a gyermek 
zavartalanul végezheti feladatát 
A tanár nem bírálhatja el a 
gyermek munkáját úgy, hogy 
mindenkor az otthoni körülmé
nyeket is figyelembe vegye, mert 
legtöbbször azt nem is ismeri. 
Hagyjunk kellő időt a tanulásra, 
de az semmiképen se legyen 
este. Szoktassuk a gyermeket 
helyes munkarendre, a gyermek 
szereti elfecserélni az idejét. Az 
ellenőrzés legyen állandó, követ
kezetes, de ne legyen nyomasztó. 
Amelyik gyermeket nem ellenőrzi 
a szülő nem lesz fogékony 
kötelességteljesités iránt, ha vi
szont az ellenőrzést tulz ásba 
visszük elveszíti a gyermek ön- 
nállóságát, viszont az ellenőrzés 
elkerülése végett könnyen hazu- 
dozóvá válik. A gyermek mag 
végezze munkáját, de érezze, 
hogy a szülő törődik munkájá
val, kissebeknél őrizzük ellen az 
órarendet Helyes időben alkal
mazott dicséret, jutalom vagy 
fenyítés növeli a gyermek önbi
zalmát, fokozza lelkiismeretét, de 
ügyeljünk arra, hogy ne jutalom 
ért tanuljon a gyermek. A fe
nyítést pedig ne hárítsuk az is
kolára, mert az a szülők köte
lessége. Míg ellenőrizni minden 
tanulót kell, irányítani csak azo
kat a gyermekeket kell, ahol 
kevesebb szorgalom, vagy nehe
zebb felfogás fordul elő. Kellő 
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időben s ne a bizonyítvány ki
osztása előtt kezdjünk gyerme
künkkel foglalkozni, ha atra szűk- 
sége van. Az tanuljon a gyer
kekkel aki ért hozzá. Állítsunk 
el ez esetben pontos munka
rendet s mindenkor az írásbeli 
dolgozatokkal kezdjük el, de az 
ne legyen tollbamondás, vagy a 
számtani feladatok lemásoltatása, 
nanem irányításunk mellett a 
gyermek maga végezze. Tanulás
nál a bevésés átfogó, feldaraboló, 
vagy a kettőt egyesítő módszer
rel történhet, de a feldaraboló 
módszernél mindenkor ügyel
ünk az értelemre, vonatkozik 
e, különösen a verstanulásnál. 
Ha nem a szülő tanul gyerme
kével, mint házitanitó az osztály
társ is meg állhatja a helyét, ez 
esetben azonban a tekintély hiá
nyát pótolja a szülő jelenlétének 
tekintélyével. Ha felnőtt a házi 
tanító, annak megfelelő képzett
sége legyen.
[éved azonban az az szülő, aki 
a házitanítótól vár mindent. Ha 

gyermek nem akar tanulni, 
kényszeríteni céltalan, a tanulás 
ne büntetés legyen s ha gyer
mekünk semmiképpen nem akar 
tanulni, akár szorgalom hiány, 
akár pedtg nehezebb felfogása 
miatt, vonja le a szülő következ
tetést s keressen gyermekének 
más é'elpályát. A kitűnő előadást 
a szülők nagy figyelemmel hall
gattak és az előadás befejeztével 
iclkessen megtapsolták.

Kedden, március hó 14-én 
Martinszky /ános polg. iskolai 
tanár tart előadást: A diák ott
hona címmel.

A Katolikus Legényegylet 
második nagjböjti estje
Vasárnap volt a Legényegylet 

második nagysikerű nagybőjti 
estje. Az előadást Kecskés Lajos 
pogáriiskolai igazgató ünnepi 
beszéde nyitotta meg. Az előadó 
az iskolának lélekformáló szere
péiéi mondott igazi keresztény 
pedagógiai elvekkel és tapasz
taltokkal átszőtt mindvégig ér- 
dekteszitő gondolatokat

A nemzetek között — úgy
mond — vannak fiatal és kiöre
gedő népek. Egy nemzet akkor 
számíthat fiatalnak, ha van után
pótlása, ha az ifjú generáció 
viharálló, ha magában hordja a 
történelematakitó erőket, mint 
ahogy rejtve hordja magában a 
tölgypalánta a hatalmas tölgyfát. 
Legyen az ifjúság testben erős, 
egészséges, lélekben istenfélő 
és nemes, akaratban szívós és 
Ízig vérig magyar. Necsak tudást 
szerezzen, hanem jelleme is kris
tályosodjék ki. Ez legyen a csa
ládi nevelésnek, de egyúttal az 
skolai nevelésnek is alapja. A 
tudás önmagában erős jellem 
nélkül csak romlásra van sok
szor az ifjúságnak.

A nevelést a szülőnek kell 
elkezdeni, az iskola folytatja és 
kiegészíti: de ez legyen egysé
ges, közös alapokon mozgó irá
nyítás, akkor lesz olyan a jövő 
generáció, melyre nyugodtan rá 
ehet bizni a nemzet történelmé
nek alakítását.

Ezután a Kis Szent Teréz 
Leanyklub tagjaiból alakult mű
kedvelő gárda kitűnő szereposz
tásban három felvonásos szín
darabbal szórakoztatta a közön
séget Lelkes munkájuknak és 
kiváló teljesítményüknek legszebb 

jutalma a nagyszámú közönség
nek általános megelégedése és 
a pártatlanul elhangzott számos 
dicséret.

A következő előadás vasárnap 
lesz >/j 6 órai kezdettel. Az ün
nepi szónok ez alkalommal dr 
Patton /ános pécsgyárvárosi 
plébános lesz.

Az egylet vezetősége tisztelet
tel kéri a közönség pontos meg
jelenését és kis gyermekek el- 
hozásának mellőzését.

Szabadliceum.
Az európahirü magyar zongora

művész dr. Tükács /enő a pécsi 
városi zeneiskola Igazgatója 
tartott érdekes és tanulságos 
előadást március 2 án Zenei 
utazás Észak-Afrikától Kelet 
Ázsiáig címmel. Saját élményei
ből. valamint az exotikus népek 
zenéjének tudományos kutatásai 
alapján számolt be a Fülöp- 
szigetek benszülött népeinek 
szokásairól, főként zenéjéről. Az 
előadó három évet töltött Ma
nilában mint az ottani zene 
iskola igazgatója s ezen idő 
alatt érdekes és értékes zenei 
fölfedezésre tett szert a vad 
bennszülöttek között. Előadását 
vetített képekkel tette szemléié 
tessé. Felvonultak a szebbnél- 
szebb délszaki tájak, bemutatta 
Manilla nyugati ízléssel épített 
hatalmas középületeit, a szigetek 
félvad sőt egészen vad népeit, 
falvait, ősi szokásait. A magá
val hozott benszülött hangsze 
ren az u. n orrfuvolán a ben
szülött népek dallamai hangzot
tak fel. Az ördögűző szerszám 
tompa csörgése a fejvadászok 
babonás, primitív szokásait idézte 
a hallgatóság elé. Előadása végén 
Takács lenő hanglemezeken mu
tatta be a fülöpszigeti népek 
szokatlan beszédét és zenéjét. 
A közönség feszült érdeklődés
sel kisérte s a végén hosszan, 
lelkesen ünnepelte az előadót 
közvetlen, élvezetes előadásáért.

Március ló án dr Cscry-Clauser 
Mihály beszél Cervantesröl, a 
Don Quichote halhatatlan Író
járól.

Igazságügyi hir. A m. kir. 
Igazságügyminiszter dr Horváth 
Ferenc mohácsi kir. járásbírót 
saját kérelmére a szekszárdi kir. 
járásbírósághoz helyezte át. Dr 
Horváth Ferenc Mohácsról való 
eltávozását a mohácsi jogász
körök sajnálattal vették tudomá
sul.

— Odomány a Bajtársi szol
gálatnak. A mohácsi Bajtársi 
Szolgálat ezúton is köszönetét 
fejezi ki Mohács város közönsége 
részéről juttatott 1601 23 pengő 
adományáért, az Alt bőrgyár 
munkásai részéről koszorúmeg
váltás címén adott 70 P, valamint 
a katolikus Legényegylet részé
ről adott 60 P készpénzadomá 
nyért.

— M. kir. Gazd. iskola vizs
gája. A mohácsi m. kir. teli gaz- 
oasagi iskola növendékei már
cius hó 11 én, szombaton dél
előtt 9 órakor tartják elméleti 
vizsgájukat a tanulóotthon ebéd
lőtermében. Érdeklődőket szere
tettel vár az Igazgatóság.

— Március idusa a levantékaál. 
A mohácsi levente ifjúság már
cius 15 ét jó idő esetén a Hősök 
emlékművénél rossz idő esetén 
az Iparoskor nagytermében tartja 
Gyülekező leventéknek a Levente 
otthon előtt délelőtt 1 ,9 órakor. 
9 órakor a Fogadalmi templom
ban szentmise Az ünnepség 10 
órakor kezdődik, amelyre a Le
venteegyesület szeretettel hívja 
meg a hadiözvegyeket hadiárvá
kat a harctéren levők hozzátar
tozóit, fronton járt katonákat és 
minden érdeklődőt Másvallá- 
suak a szinházkertben fél 10 
órakor sorakoznak, ahol a szent 
mise után a többi leventék is 
gyülekezni tartoznak. A leven
ték leventesapkában és karjukon 
felségjelvénnyel tartoznak meg
jelenni.

Gazdaköri vándorgyűlés a 
Polgárok Olvasókörében. A mo 
hácsi m. kir téli gazdasági iskola 
ifjúsági Gazdaköre március 5 én, 
vasárnap nagy érdeklődés mel
lett a Polgárok Olvasókörében 
nívós vándorgyűlést tartott A 
vendégeket Heréb /ános gazda 
üdvözölte, majd kezdetét vette a 
vándorgyűlés, melynek kereté 
ben Weisz György: Tenyészál
lataink kiválasztása és a tejter
melés fokozása, Balogh István. 
Hogyan ültessük kezeljük a 
gyümölcsfákat, Heréb /ózsef: A 
trágyakezelés fontossága, Ze/Z- 
vogel Ferenc: A napraforgó ter
mesztése címmel tartottak értékes 
szakelőadásokat. Ivánka Ferenc, 
László Dezső, Grób Antal ver
seket szavaltak, az ifjúsági ének
kar pedig magyar dalokat adott 
elő A nívós vándorgyűlésért 
Faragó Gábor köri elnök mon
dott köszönetét Orosz Gvula 
igazgató felszólalásában rámuta
tott a vándorgyűlések messze
menő fontosságára s annak a 
reményének adott kifejezést, 
hogy e vándorgyűlések is meg
győzik a mohácsi gazdatársadal
mat a téli gazdasági iskola fon
tosságáról. A lelkes vándorgyűlés 
a Himnusszal ért véget

Iparosok figyelmébe! Az 
ipartestület értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra: Üvegesiparosoknak
táblaüveg és kertészüveg, cipé
szeknek kenderfonál és bőrhul
ladék, szíjgyártóknak szíjgyártó 
zsineg, bádogosoknak horgany
lemez és vaslemez, lakatosoknak 
vaslemez és rúdvas jegy, ács, 
asztalos és bognál iparosoknak 
szegjegy, vashuzalt feldolgozó 
iparosoknak vashuzaljegy,kovács
iparosok a gazdáktól álvett kerék
abroncs és patkolási utalványok 
ellenében az ipartestütétnél vas 
jegyeket kapnak Beváltási határ
idő április hó 31.

— Márciusban minden 18 60 
közötti férfi adatait ellenőrzik. 
(MTI) Annak megállapítására, 
hogy egyes személyek milyen 
mértékben tettek eleget külön
böző honvédelmi kötelezettsé
güknek, továbbá azért, hogy 
igénybevétel esetén mindenki a 
képességének és alkalmasságá
nak legmegfelelőbb helyre nyer
hessen beosztást, a honvédelmi 
miniszter minden 18 -60 éves 
férfúra általános ellenőrzést ren 
delt el. Az ellenőrzést az ellen
őrző személyek lakására kikül
dött, külön felhatalmazással ellá
tott megbízottak hajtják végre 
kérdőlapok kitöltésével.

— Fegyházbaututts. A pécsi 
kir. Törvényszék Kovács Péter 
19 éves mohácsi cigánylegényt 
lopás bűntettének kísérlete és 
rablás büntette miatt három éri 
fegyházra Ítélte. A vádszerint 
Kovács Péter Gauzer /ózsef mo
hácsi vendéglős korcsmájának 
egyik ablakát kifeszitette, időben 
azonban észrevették s elkerget
ték, nem sokkal aztán Ludvig 
/ános mohácsi lakost rabolta ki 
s tőle homlokán megütve 360 P 
készpénzt vett el. Az Ítélet ellen 
mind a vádhatóság, mind a vád 
lőtt felebbezést jelentett be s 
így az Ítélet nem jogerős

Gazdák figyelmébe! (MTI) 
Illetékes helyről nyomatékosan 
felhívják a gazdák figyelmét arra, 
hogy az ipari növények termesz
tésére vonatkozó kötelezettségük 
változatlanul fennáll.

Betöréses lopások. Varga 
/ózsef lánycsóki lakós pincéjébe 
ismeretlen tettes betörve a prés
házból és szobából 10 literes 
kötött üveget, 1 rézcsapot, 3 
kendermagos tyúkot, 1 kézibal
tát, 100 liter fehérbort, 1 piros 
fekete ágyteritőt, 1 szalmazsákot 
ellopott. Viola Tasi Ferenc mo
hács-szigeti lakós tanyájába is
meretlen tettes behatolva 1 szu 
nyoghálót, 1 háziszőttes lepedőt, 
1 ásót, kapát és vasrámás fűrészt 
ellopott. Szamosi Rapcsik /ózsef 
bezárt személyautójából, ajtaját 
feltörve ismeretlen tettes kávé 
színű S D jelzésű gyapjútaka
rót, 1 pár bundabélésű kesztyűt 
ellopott. Molnár Endre mohácsi 
lakós udvaráról ismeretlen tettes 
4 kacsát ellopott.

— Mérgezés. Kaocsos István 
budapesti lakós Darázson bróm- 
mai megmérgezte magát. Hozzá
tartozói a mohácsi László kór
házba szállították.

Pénzbüntetések légó kihá
gások miatt. A m. kir rendőrség 
mohácsi kapitánysága, mint I 
fokú rendőri büntetőbiróség a 
légoltalommal kapcsolatos ren
delkezések megszegése miatt 
özv. Szeibo'd Antalné, Rosenthál 
István, Zeitvogel Ferenc, Szláma 
Bakó Kálmán, Bosnyák András, 
Fazekas András, Szekeres Sándor, 
Báder Lipótné, Krémer János, 
Muhi Mihályné, Bírácz János, 
Nyírek Pál, Jaksity János, Simity 
János, Kabos Ignác, Bárácz 
Mátyás, Tomasev János, Ková- 
csics Péter. Bérces András, özv. 
Horváth Mihályné, Zombori Já
nos, Spitzer Ede, Radicsev Márkó, 
Gyimesi Mihály, Madaras Antal, 
Bálint Pá1, Nyúl Lajos, Ruff 
István, Jaksity Mihályné, Kiss 
András, Vargaity Antal, Schatzl 
József, Nagy Mátyás, Leovies 
János napsz, özv Kopasz Jánosné 
és özv. Katz Jánosné mohácsi 
lakosokat jogerősen pénzbünte
téssel büntette meg A pénzbün
tetések 15—50 P között mozogtak.

Veszedelmes orvhalászok. 
Solymár /anos mohácsi szoba
festő csónakját egy háromtagú 
társaság ellopta Solymár meg
tette a feljelentést, mire az orv
halászok megfenyegették, majd 
lakásán torkának ugrottak és 
fojtogatták. A veszedelmes tolva
jok ellen az eljárás megindult.

Lopás. Szilvásy lm. re mo
hácsi laxos 120 P értékű cso
magját ismeretlen tettes egy 
pécsi ügyvéd várószobájából 
ellopta.
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Pistái szállítási kirlátozá-
Sík. A postaigazgatóság közle
génye szerint 17 féle közszük
ségleti cikk tartozik korlátozott 
postai szállítás alá Ezek a kö
vetkezők: Vágott baromfi. Kivé
telesen szállítási igazolvány nél
kül adható fel a postán 2 drb. 
leölt tyúk, vagy 4 drb csirke, 
vagy 1 drb pulyka. Burgonya. 
Cukor, azonban denaturált mi- 
■öségben postán is szállítható 
Erőtakarmányok, élő állatok, 
kivéve piócák, napos csibék, to
vábbá kisérlelügyi inlézmények 
által feladott, valamint azok cí
mére szóló élőállatok. Gabona 
és kukorica. Gyapjú. Hagyma, 
valamint 10 kgr ot meg nem 
haiadó mennyiség postán is 
szakítható. Húsfélék. Ezek kö
zül az állati belsőségek, vala
mint az ezekből előállítható ké
szítmények, hurka és disznósajt 
postán is továbbítható Hüvelye
sek és egyéb termények, ezek 
közül bab, borsó, lencse, kopasz
árpa 10 kgr. ig, mák két kgr. ig 
is feladható. Kendertermékek, 
liszt. Magvak, melyek közül 10 
kgr ot meg nem haladó meny- 
nyiség szállítható postán. Tej 
és termekek. Textilhulladék.
Tojás, amelyből 2 kgr. adható 
fel. Zsiradékok. Természetesen 
megfelelő szállítási igazolványok 
birtokában az engedélyezett 
mennyiségek a korlátozás alá 
esett cikkekből is feladhatók 
posta utján.

Babaszappan beváltás. A 
babaszappanjegy 4 számú szel
vényére a keresktdők március hó 
1-tól, kiadják a babaszappant az 
„A“ jelű szelvényre egy drb t, a 
„B“ jelű szelvényre ket'ő drb t.

Anyakönyvi bejegyzések
1944 március 3 tol — 10 ig.

Szülelesek : S’pos Tibor, Háy 
Adám, Kovács Karoly, Mihálo- 
vics István, Tóth János, Kosztics 
Mária, Schleicher Éva, Szakács 
István Lajos, Hernádi Julianna, 
Mutávcsics Pá1, Kiss Mana Er 
zsébet, Szaszkó Ilona. Reiner 
László Ferenc, Rideg Erzsébet, 
Dtex er János, S pos Éva Rozália, 
Eifrid János Adolf, Mangold 
Gertrud Borbála, Weber Fran
ciska, Vida Anna.

Házasságkötések: Rumann
Ernő és Zöldi Jul anna, Sirok 
Károly és Teveljacz Maria, Pet- 
rovics (Miljájlovics) György és 
Bogdán Flóra.

Halálozdsck: Kovács Erzsébet 
25 eves, Schleicher Éva 1 napos, 
Dobszai M'hályné 68 eves, Mem- 
mel Alajos 30 éves, Kn tti János 
63 éves, Bicskei Mihály 15 hó
napos, S mics E'zsébet 24 napos

bPOR1.
Íz MTE március hó 5 re terve

zett közgyűlése elmaradt és va 
lószinüleg folyó hó 19 én tart
ják meg.

Az MTE labdarugóinak vasár
napja Pélrror ostorra tervezett 
baiatságos mérkőzése a hirtelen 
rosszra fordult időjárás miatt 
elmaradt.

Most vasárnap az MTE Bez- 
danba terveven barátságos mér
kőzést a palya hasvnamatatlan- 
sága miatt szintén elmarad

Iz MTE megkezdte rerdszeres 
edzésén kedden es csütörtökön, 

de az most egyenlőre a pálya 
elfoglaltsága és a nagy hó miatt 
kissé szünetel.

I bajnokság megkezdésének 
időpontja meg nincs teljesen ki- 
fizve, de valószínűleg március 
26 án vagy április 2-án kezdődik.

I Itventelabtíarugó mérkőzé
sek is nemsokára kezdetét ve
szik.

Labdarugó játékvezetőtanfo- 
lyanmal kapcsolatosan vasár
nap délelőtt az Iparoskörben az 
MLSz Pécsi Kerületének vezetői 
tartanak előadást.

Szerkesztői üzenetek
R. A Cikkével egyetértünk, de ebben 

a formában nem közölhető. Alkalomad
tán más formában visszatérünk rá.

H. K. Mohács. Köszönjük figyelmét, 
de e fontos eseményen magunk is ott 
voltunk Örülünk, hogy a város társa
dalmának nagyszerű megmozdulása, 
mint frontot járt katona szívében ily 
nemes érzelmeket váltott ki.

Egy budapesti olvasónknak. Név
telen levéllel elvileg nem foglalkozunk, 
jelen esetben mégis csak annyit jegy
zőnk meg, hogy a névtelen levél mögé 
bújó rágalmazás és nagyhangú mell- 
döngetés legkevésbbé sem magyar tu
lajdonság, de úgylátszik ezt ott ahol 
eszméit magábaszivta nem tanítják.

K. J. Hagy nyárad. Annyi szépet 
halottunk a községről, hogy cikkének 
közlését nem látjuk indokoltnak, llleté. 
kés helyre továbbítottuk.

Felelő sszerkesztó;

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Laptulaldonoi és kiadót 

FRIDRICH OSZKÁR

Németboly község
március havi

i ií*árjái 
március hó 23-án. csütörtökön 

tartja meg.
Kezs'gi Elöliríróság.

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem Mohács 

és v déLe nagyérdemű építtető 
közönségét hogy többévifővárosi 
tartózkodásomból visszatérve 
Felső-Ounascr 25. szám alatt 

épíiövállalatot 
létesítettem. Minden igyekezetem 
oda rányul, Fogy megbízóimnak 
megelégedését a legtejesebb 
méilékben kiérdemeljem.

Sz ves pártfogást kérve maradok 
kivaló tisztelettel

Wászner Karoly 
kr pesitett kőművesmester 

Mohács, Felső-Dunasor 25

Fridrich Oszkár

ÉRTESÍTÉSI
Tisztelettel értesítem Mohács 

és vidéke úri közönségét, hogy 
RuppJános szabómester a mohácsi 
városháza épületben levő 
m y. h 1> <» fi 25 1 f‘t ó t 
március hó 1-töl átvettem. 
Tisztelettel kérem úgy a saját, 
mint Rupp úr régi rendelőinek 
és ismerőseinek további pártfo
gását a legjobb és pontos kiszol
gálás alapján. Hazafias tisztelettel 

LEMEL BÉLA szabómester. 
Elsőrendű munka!____________________

ELADÓ 1500 db Szlankamenka 
560 db Mézesfehér

I. o.-zt. Teleky féle 8B
szőlőoltvány.
Érdeklődni lehet: Vogl Bélánál 

Mohács, Kisfaludy u. 2.

Istállótrágja eladó
KRAMER szállítóvállalat.

Kender vetőmag
kapható:

Német Géza
Fulura bizományosnál

HÖLGYEIM! URAIM!

Házasságokat 
minden kötökből gyorsan, 
diszkréten létesít
Iroda Jászberény. Postafiók 33.
A Szigetben 3600 □•öl
FÖLD eladó
Sarlósy Józsefné K:gyó utca 1.

ELADÓ két kemény fa

SZEKRÉNY
Bérkocsis u 23.

Viszonteladók részere érkezik

savanyított káposzta
Előjegyzéseket elfogadok: 

SÍK SÁNDOR 
fűszernagykereskedő, Mohács.

FELESBE adnám a mohácsi a'só , 
fe ső , középmezőben és a réten 
fekvő 14000 □ öl

löhlemcí
Érdeklődni lehet: Rákóczi U. 16.SZ.

Lakást,
kosz tót
adok egy-két férfi részére.

Bocskay utca 16.

Műszerészszakmát szerető
T ANONCOT felveszek: 

REZES FERENC műszerész 
Horthy Miklós út 27

Öreg gazdasági felszerelést
jo áron veszek
Ugyanott egy kovácssegéd 
is felvétetik

Bakó János kovácsm. 
Jenő herceg u 30.

Zrínyi utca 17. számú

ház eladó. 
löliöloliak, tiihegyütollak 
javítását vállalom:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

könyvnyomdája, Mohács.

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

a s z e r d aj 
heti piacon:

43 25 p
40 25 P 
3925 P
43 25 P 
4325 P

P
34.— p
80— p

Meghívó.
.4 Mohácsi volt Úrbéresek 

Közös Erdőblrtokosság 1944 
március hó 12 én délután 3 óra. 
kor Kazinczy utca 14. szám alatti 
hivatalos helyiségében

tavaszi rendes közgyűlést 
tart, melyre az összes tagolt 
meghivafnak

Továbbá értesíti a tagokat, 
hogy az 1943 évi tisztajövedrlera 
kifizetését folyó hó 13 án reggel 
8 órakor megkezdi.

Mohács, 1944 március 1 én.
Vezetőség

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

9441/1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény -kivonat
Dr Schmidt Miklós mohácsi ügyvéd 

végrehajtatónak Rész Adám lapáncsai 
lakos végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyri 
hatóság a végrehajtási árverést 25 P 
50 fillér tőkekövetelés és lárulékai 
behajtása végett a Lapáncsa közsésbti 
fekvő s a lapáncsai 35 sz. betétben 
A 1 1-4. sorsz a felvett 61, 62,257. 
hrsz. belteleki ház és kert és szántó 
úgy 1 138 közös legelőrész B 3 sorsi 
a illetőségre 3 736 P 50 fillér kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést
1944 évi március hó 30 

napján délután '/,5 órakor 
Lapáncsa községházánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiál
tási ár kétharmadánál alacsonyabb áro» 
nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10’,-a 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
*/o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1944 évi január hó 12. 
Dr Horváth Ferenc s. k.

kir. jbíró
A kiadmány hiteléül

Bartók
 kezelő

A mohácsi kir járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

11766,1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Országos Falusi Kislakásépí’ó Szö

vetkezet budapesti (Nádor u. 28 i bej 
cég végrehajtatónak Fridrich Jakab és 
neje Hámel Erzsébet magyarbólyi lako
sok végrehajtást szenvedők ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 1500 P 
tőkekövetelés és járulékai behajtást 
végett a Magyarbóly községben fekvő 
s a magyarbólyi 823 számú betétben 
A -f- 1. sorszám alatt felveit 2079,17- 
hrsz ház és udvar ingatlanra 3000 P 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést

1944 évi április hó 14- 
napján délután 4 órakor 

Magyarbóly községházánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kik*- 
áltási ár felénél alacsonyabb áron ne» 
adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°í(r* 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
" o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1944. évi január hó 12- 
Dr Horváth Ferenc sk kir. jbíró-

A kiadmány hiteléül
BartÓK István 

kezelő.


