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A nemzet fegyelme 1
Nemcsak nehéz időkben, 

hanem békés időkben is el
képzelhetetlen egy nemzet 
élete a fegyelem nélkül, an
nál inkább vonatkozik ez a 
mai történelmi időkre.

Ezzel szemben a nemzeti 
közvélemény a józan higgadt
sággal mérte le az eseménye
ket Lehet, hogy ennek a fe
gyelemnek a megnyilvánulását 
előmozdította az a törekvés, 
amely nem szűnt meg soha
sem hirdetni a nacionalista 
erők ma annyira fontos egy
séges jobboldali szellemmel 
telitett összefogását, ettől füg
getlenül azonban az örök 
katona erénye ez a nyugalom 
és magabiztosság, amivel a 
nemzeti közvélemény tudo
másul vette a történteket.

Tiz évszázadon keresztül 
varatlan fordulatokban gazdag 
a magyar történelem s ma 
amikor a keleti veszedelem 
közelebb került a nemzet ka
puihoz minden nemzeti erő
nek latbavetésére van szük
ség, hogy biztosíthassuk a 
magyar jövőt s erőink sorom
póba állításával megvédjük 
otthonaink nyugalmát s a 
vérrel áztatott magyar föld 
minden darabját.

Ma a higgadt mérlegelés, a 
reálitások korát éljük s mind
azon nemzetek, akik ma az 
európai erődön belül az erők 
összefogásával, vérben-vasban 
vívják életre-halálra gigászi 
küzdelmeiket tudják, hogy a 
nagy fordulatok idején a vas
fegyelem mellett a százszáza
lékos kötelességteljesítés a 
nemzeti eszmének az egyéni 
erdek elé való helyezésével • 
lehet csak kivívni azt a jobb 
es biztosabb jövőt, amelyre 
a magyarság is tíz évszáza
don keresztül küzdött, har
colt. vérzett, történelmi hiva
tásának tudatában Európa 
szolgálatában.

A magyart erre a vártára 
állította a sors s ezt a vártát 
mindenkor vállalta ezer éven 
át s vállalja az eljövendő 
időkben is.

Nehézségek dacára is jelentős módon halad 
a Fogadalmi templom építkezése.

Aki figyelemmel kiséri a Foga 
dalmi templom építési bizottsá
gának munkáját, lálha'ja, hogv 
alig múlik el egy egy hónap 
anélkül hogy a Fogadalmi temp 
lom a városnak s az országnak 
ezen egyik legérdekesebb templo
mában ne lenne újabb berende
zési tárgy.

Az utóbbi napokban kü'önö- 
sen élénk munka folyik a foga
dalmi templomban s minthogy 
utóbbi két esztendőben a foga 
dalmi templomról összest ő is 
mertetót nem adtunk, felkerestük 
Tihanyi /ános apátplébánost az 
építési bizottság fáradhatatlan 
eh okét s megkértük adjon is
mertetőt azokról a munkálatok
ról, melyek az utóbbi két évben 
a templom érdekében történtek.

Kész e mer — kérdeztük — 
a vízszintes fédernek szigetelési 
munkálata? Az 1200 négyzet
méter felület bői mondotta Tihanyi 
apát, már csak 100 négyzetméter 
van vissza, amely még szigete 
lésre vár. Hogyan készül ez a 
szigetelés ? A 10 cm. lej ésű 
fedem felületet bitumennel beke
nik, erre reáhelyezik a 2 cm. vas
tagságú parafalapot (Thermokorh) 
ezt aztán ismét bekenik bitumen, 
nel, amire aztán váltakozva há
rom sor bitumenezett kátrány
lemez kerül, a legtetejére pedig 
gyöngykavics lesz reáhengerelve.

Milyen szigetelés készül most 
a templomban bent? kérdeztük. 
A templom falai, felelte Tihanyi 
apát, a tetőfelületből sok vizet 
vesznek fel, ez álüt a belső fala
kon és a mostani szigeteléssel 
ezeket a vízióitokat kíséreltük 
meg eltünletni. 160 négyzetméter 
felületet negrolin nevű szigetelő 
anyaggal hoztunk rendbe.

Miért lettek a falak most há
romszínben befestve? kérdeztük 
— 1943. évi augusztus hó 9 én 
Budapesten a központi egyház 
művészeti hivatal tanácstermében 
művészek bevonásával ülést tar
tott az építési bizottság, amely
nek során a fogadalmi templom 
belső kiképzése tárgyaltatott meg. 
Ezen a gjűlésen hatáiozta a 
bizottság azt, hogy a fogadalmi 
temp'om belső falazata milyen 
színű márványt kap majd idővel. 
A mostani színes meszelés a 
majdan elhelyezendő márvány
lapok helyét és színét jelzi. — 
Ugyanezen gyűlés állapította 
meg a szentély márványozását, 
az áldozási korlát és szószék 
helyét, a padiozás kivitelézését, 

mely valószínűleg khelheimi 
márványlapokból áíl majd.

Mikor lesz kész a szentély 
márvánvozása ? A szentély már- 
ványozási munkálataira a szer
ződést 1943 májusában kötötték 
meg s a munkálatoknak már 
régen készen kel'ene lenniők, 
azonban a vál alkozó kötelezett
ségének a rendkívüli állapotokra 
való tekintettel ezideig eleget 
tenni nem tudott, jelenleg még 
mintegy 45 négyzelméternyi már 
ványlap hiányzik, amelyek azon
ban a vállalkozó bejelentése sze
rint a húsvét utáni héten leszál
lításra kei ülnek s így a szentély 

I valószínűleg el is készül. Az 
i áldozási korlát még nincs be 
| fejezve, mert annak üredékeibe 
I díszes réz, vagy vasbetétek ke- 
i rülnek, középen és két oldalt 

ajtók is alkalmaztatnak. Ezen 
betétek elkészítését Mohácson az 
összes szakiparosoknál megkí
séreltem, de eredménytelenül. 
Budapesten is már több szak
iparoshoz fordultam, de megfe
lelő anyzg hiányában ezidő 
szerint még ott sem értem el 
eredményt.

Hallottuk, hogy öt új mozaik 
ablak megrendelés történt, igaz 
ez? A fogadalmi templom szent 
István kápolnájának harmadik 
ablaka, melyet a vármegye készít
tette a Szent László kápolna 
három ablaka ped'g, amelyek ifj. 
Hainess Elemér, Tasnádi László 
és Németh Lőrinc emlékére 4000- 
4000 pengős költséggel készül
nek, még az ősszel rendeltük 
meg s most húsvétra fogják őket 
leszállítani. A kórus ablakok kö
zül a középsőt Szent Cecília 
ábrázolásával szintén megren
deltük, minek költségeit szintén 
Baranyavármegye viseli.

Nem kellene a mozaik ablako
kat leszerelni a háború tarta
mára? kérdezzük Foglalkozunk 
ezen gondolattal felelte Tihanyi 
apát s mihelyt megfelelő szak
embert tudunk szerezni az abla
kok leszerelésére, akkor ezt a 
munkát haladéktalanul végre is 
hajtjuk.

Úgy hallottuk, hogy a Szent 
István és Szent László kápolna 
oltárát is már megrendelték ? 

I Igen mind a két oltárt még az 
elmúlt év májusában rendeltük 
meg. Mind a két oltár siklósi 
márványból készül s a falból 
50 cm-re kiálló hatalmas márvány 
keretet kap, melyben az oltár áll. 
Az oltár háttere zsolnai kerámia 

anyagból készül, művészi ábrák
kal díszítve, ezen két oltár munká
lataira most szavazott meg Mo
hács megyei város képviselőtes 
tülete 20000 pengőt.

Az oltárok teljes költsége cca 
40000 P Mik készültek az utóbbi 
években a templomban ? — fa 
utóbbi évben 0500 pengős költ
séggel Szent Antal szobor, mű
vészi kivitelű 600 pengő értékű 
gyertyatartó, 900 pengő költség
gé.! körmeneti mennyezet, 800 P 
költséggel művészi arany kehely, 
1200 pengő költséggel a Szent 
Imre oltárkép és sok egyéb 
apróbb berendezési tárgy.

Mik lesznek a legközelebbi 
munkálatok? Legközelebb meg- 
o'dásra kerül a szószék, ha le
hetséges hangszórókkal, a gyón
tatószékek, a faiba vezetett vil 
lanyvezeték, a temp'om padlózás 
legsürgőseDb külső munka pedig 
a toronynak legalább 15 méterrel 
való felemelése, nehogy későb
ben a nagy súly nyomása falre
pedéseket idézzen elő.

Honnan szerzi a fogadalmi 
templom a sok pénzt, mely fenn
tartására és berendezésere kell ? 
Itt is hálával kell megemlékeznem 
feleli Tihanyi /ános apátplébános 
— a mohácsi hívek nagyarányú 
adakozási készségéről, különösen 
pedig Schmidt Károly 30000 P s 
adományáról, amely sokban hoz
zájárult ahhoz, hogy a nagyobb 
munkálatok megvalósításához 
hozzáfoghattunk. Az elmúlt évi 
összbevétel 64100 pengő volt, 
mely mind apróbb adakozási 
tételekből tevődött össze. Ezt az 
alkalmat is felhasználom, úgy a 
magam, mint a fogadalmi templom 
építési bizottság nevében, hogy 
köszönetét mondjak a nemes 
adakozóknak és Isten bőséges 
áldását kérjem reájuk és csalad
jukra, fejezte be Tihanyi János 
apátplébános ismertetőjét s mi 
amikor szereteltel búcsúzunk 
tőle, aki a templom építése és 

■ szépítése körül fáradhatatlanul 
fiatalos lendülettel dolgozik, mi 
magunk is Isién áldását kérjük 
elsősorban őreá, hogy a mai 
nehéz idők dacára is ne sok idő 
teljen el, hogy ez a templom ne 
csak Mohács városának, hanem 
az egész országnak hitét és bizo
dalmát hirdesse a magyarság 
örökkévalósága felett.

Interurbán beszélgetések a 
időbeli korlátozása. A hivatalos 
lap közli, a kereskedelemügyi 
miniszter rendeletét, mely szerint 
a belföldi távbeszélő forgalom
ban folytatott magánbeszélgeté
sek időtartamát további intézke
désig három percre korlátozza.



2 MOHÁCSI HÍRLAP 1944 április 2.

Habomban kétszeresen vigyázni kell a csecsemők 
mesterséges táplálására.

Békeviszonyok idején is sok 
gondot jelent a csecsemők mes 
terséges táplálása, fokozódik ez 
a nehézség a háború idejében, 
amikor — érthetően megritkul a 
mesterséges táplálóanyagok szá 
ma A népegészségügynek ma 
már sok szála fonódik össze a 
közellátással, ugyanígy népegész
ségügyi és közellátási probléma 
az anyatej nélkül maradt csecse 
mők mesterséges táplálása

Nem vitásan a csecsemő he
lyes táplálásának alaptétele: az 
anyatejet semmi sem pótolja.

Az anyatejet nem pótolja a 
tehéntej. A mesterségesen táplált 
caecsemő a leggondosabb táp
lálás ellenére is hátrányban van 
az anyatejel táplálkozó csecse
mővel szemben, mert a tehén
tej és a mesterséges táplálás 
többi anyagai együttesen sem 
képesek pótolni az anyatejet. 
Ennek különböző okai vannak.

A tehéntej elsősorban nélkü 
lözi az anyatejben levő külön
böző védőanyagokat, amelyek a 
szoptatott csecsemőt a betegsé
gek ellen megvédik. A tehéntej 
sokkal nagyobb emésztési mun
kát ró a kis szervezetre. Az 
anyateiet a csecsemő eredeti 
állapo'ában kapja, a tehéntejet 
viszont csak forralással lehet 
csecsemőnek adni, a forralásnál 
pedig a vitaminok és más érté 
kés védőanyagok és láplálóanya- 
gok eironcso'ódnak.

Mindezekkel a tényezőkkel fo
kozottabb mértékben kell szá
mol, unk, ha a tehéntej minősége 
(például zsírtartalma s ezzel 
együtt az oly fontos „A“ vitamin 
tartalma) lecsökken. Ide kell 
számítani elsősorban azt a körül
ményt, hogy nagy lakarmány- 
hiánnyal küzd az állattenyésztő. 
De az is ismeretes, hogy lelki 
ismeretlen termelők a tej előírt 
zsírtartalmát lecsökkentik.

Az első világháborút követő 
években a csecsemő halandóság 
20 százalékos voit, azóta ezt az 
elszomorító magas halá'ozási 
aranyszámot a szervezett csecse 
móvedelem leszorította, úgy hogy 
a halálozási arányszám most 13 
százalék körül van. A javulásban 
nem kis része van a mestersé 
ges táplálás tökéletesedésének. 
Ma már sokkal pontosabban 
tudjuk, hogy mire és miből 
mennyire van szüksége a cse
csemő szervezetének, számtalan 
olyan tapláási tényezőt ismer
tünk meg az elmúlt két évtized
ben, amelyekről addig nem tud 
tünk. Ez a megállapítás nemcsak 
a vitaminokra vonatkozik, hanem 
m3s táplálási tényezőkre is. Ma 
már pontosan tudjuk, hogy a 
csecsemő szervezetének a vita
minokon kívül mennyi mészre, 
foszfoira, vasra és egyéb ásványi 
anyagokra van szüksége. Ha- 
sonioképen sokkal jobban is
merjük a csecsemőszervezet fe
hérje, zsír és szénhidrát szük
ségletét is. Mégis azt kell mon
danunk, hogy a csecsemő diétika 
örvendetes fejlődése mellett is, 
a leggondosabban vezetett mes
terséges táplálás sem képes el 
érni az anyatejjel való táplálás 
eredményeit.

Békeidőben rendszerint sok 
olyan -különleges* csecsemő
tápszer volt forgalomban, amelyet I

a gyártók a reklám minden esz
közével fe'dicsértek és az anyák 
jelentős része a nagyarányú rek 
lámozás hatására használni kezd
ték ezeket a tápszereket és meg
szokták. A <kü'önlegességek> 
egyik másika kétségtelenül ren
delkezett azzal az előnnyel, hogy 
a csecsemő mesterséges tápláiá- 

i sát többé kevésbé egyszerűsítette.
Rendkívül nagy veszélyt jelen
tettek azonban abból a szem
pontból, hogy a sokszor meg
tévesztő feldtcsérés hatása alatt 
az anyák könnyen hajlottak arra, 
hogy a gyermeküket idő előtt 
elválasztottak és gyári készítmé 
nyék táplálták tovább meg nem 
felelő módon, minden szakértelem 
nélkül kizárólag egyéni megítélés 
alapján. Ezek a tápszerek egyik 
másik esetben alkalmazhatók is 
voltak, sőt a velük elért táplálási 
eredmény kielégítőnek, vagy ép 
pen kedvezőnek mutatkozott. 
Más esetekben viszont alkalma
zásuk egyenesen veszélyes volt. 
Az a tápszer, amely az egyik 
csecsemőnek megfelelt, igen gyak
ran nem volt megfelelő a másik 
csecsemő számára.

Az anyák képtelenek voltak 
megválasztani a megfelelő táp 
szereket és éppen ebben rejlett 
a veszély. Gyermekgyógyász 
szakkörök ezért foglaltak mindig 
állást a gyári csecsemötápszerek 
korlátlan elszaporodása ellen.

Egyes gyári készítmények 
tényleg hasznos és alkalmazásuk 

1 mind az egészséges, mind ped g 
í beteg csecsemő táplálásában 

helytálló is, azonban hogy egy 
csecsemőnek melyik tápszerre van 
szüksége, melyik számára a meg
felelőbb, azt csak a hozzáértő 
orvos képes megállapítani. Az 
anya legfeljebb kísérletezhet ezen 
a téren és nem kell h ing-sulyozni, 
hogy az ilyen kísérletezés mindig 
veszélyes és a csecsemő egész
ségének kockázatával jár.

A háborús anyaghiány a gyári 
csecsemőtápszerek számát és 
mennyiséget lecsökkentette. Az 
illetékes tényezők gondoskodnak 
azonban arról, hogy a tényleg 
szükséges tápszer készítmények 
gyártásában fennakadás ne tör- 
történjék. Mégis időnkint a kö
zönség részéről olyan panaszok 
merülnek fel, hogy nem jutnak 
hozzá egyes csecsemőtápszerek
hez.

Ennek legfőbb oka, a tapasz
talatok alap án abban rejlik, hogy 
egyes szülők teljesen indokolat
lanul és a köznek kárára szük
ségtelen mennyiségben felhal
moznak csecsemőtápszereket 
Pedig ez nemcsak a köz érde
keivel ellenkezik, hanem a saját 
érdekkel is, hiszen a csecsemő
tápszerek állás közben minősé
gükben rosszabbodnak, sőt a 
teljes elromlás veszélye is fennáll.

A mesterséges csecsemőtáplá
lás nélkülözhetetlen és semmivel 
nem pótolható alapját a meg
felelő minőségű tehéntej képezi.

A háborús viszonyok között 
igen sok pestkörnyéki és vidéki 
család szivesen tart tejelő kecs
két, hogy kecsketejjel pótolhassa 
a hiányzó tehéntejet és biztosít
hassa a család mindennapi tej
szükségletét. A kecsketej — saj
nos — nem alkalmas a fiatal 

csecsemő mesterséges táplálására. 
Ennek különböző okai vannak.

Ha mindennap rendszeresen 
rendelkezésre áll kecsketej. akkor 
csak a 8—9 hónappal idősebb, 
erőteljes és egészséges csecse 
mőnek tanácsos adni, tehát azok 
nak az apróságoknak, akik a te
jen kívül már más táplálékot — 
levest, főzeléket, gyümölcsöt — 
is fogyasztanak

Mindazok a hátrányok, ame
lyeket a háborús viszonyok ered 
ményeznek — beleértve a tejnek 
említett minőségi értékvesztesé
gét is — fokozott mértékben 
kell, hogy figyelmeztessék a cse
csemőket mesterségesen tápláló 
anyákat, hogy a táplálás minden 
más szemponlból kifogástalanul 
történjék. Az anyák kötelességei 
ezen a téren a következők:

A csecsemő mesterséges táp
lálékát ne önhatalmúig, hallo
más alapján, hanem mindenkor 
az orvos utasításainak szigorú 
betartásával készítsék el.

Bánjanak a legnagyobb tisz
tasággal az étrend összeállításánál. [ 
különösen a tej tisztaságára I 
ügyeljenek. Hasonlóképen kell ; 
kétszeres figyeemmel vigyázni a 
csecsemő edényzetének és egyéb 
tárgyainak állandó tisztaságára.

A legkisebb zavar jelentkezé
sekor haladéktalanul kérjék ki az 
orvos tanácsát.

Végezetül a leggondosabb 
mesterséges táplálás is hátrány
ban van a természetes szoptatás
sal szemben Ezért a legelső 
anyai kötelességek közé tartozik, 
hogy min Jen anya, aki csak 
képes rá, még akkor is, ha szo
ciális helyzete, elfoglaltsága csak 
nehezen teszi lehetővé önmaga 
szoptasson Ezzel nemcsak cse- j 
csemője iránti kötelességét tel e- I 
siti és nemcsak az apróságnak 
tesz jót azzal, hogy biztosítja 
zavartalan és egészséges fejlő
dését, hanem saját magát is | 
megkíméli sok-sok munkától, 
gondtól, aggodalomtól és kiadás- i 
tói is.

A közállátási hivatal közleménye. I

Gazdasági szaktanfolyam 
Mohács-szigeten 

Jelentős és látogatott korata
vaszi növényegészségügyi szak 
tanfolyam indult Mohács szige
ten Homorúdon március 19 en, 
amely mindvégig nagy érdeklő
dés mellett zajlott le. A tanfo
lyamnak 70 rendes és számos 
vendéghallgatója volt. A rendes 
hallgatók közül 46 an önálló 
gazdák. 24 en pedig a legidősebb 
korosztályú leventék voltak. Az 
elméleti oktatás a homorudi 
elemi iskola tantermében, a gya
korlati oktatásokat részben az 
iskola gyümölcsösében, részben 
a környéken lévő gyümölcsö
sökben tartotta meg a tanfolya
mot fáradhatatlan szorgalommal 
vezető Orosz Gyula mohácsi 
téli gazd. iskolai igazgató. Az 
elméleti oktatatás naponta 16 
órától 21 óráig, a gyakorlati 
oktatás naponként 8 órától 12 
óráig tartott. A tanfolyam elmé 
leli előadásán szerepelt többek 
között a gyümölcsfák és a szőlő 
állati és növényi kártevőinek 
valamint az ellenük való véde
kezéseknek a szántóföldi növé
nyek kártevőinek és az ellenük 
való védekezéseknek ismertetése, 
védekezőszerek és azok elkészí
tése, védekező gépek és eszkö

zök ismertetése. A gyakorlati 
oktatáson a gyümölcsfák rügy, 
fakadás előtti ápolása, ifjitást, 
mészkénlé főzés, permetező anya
gok elkészítése, a gépek karban
tartása, permetezés keresztülvitele 
szerepelt. A gyakorlati bemuta
táshoz szükséges gépek és esz
közöket a téli gazdasági iskola 
adta, mig a gyakorlatokhoz szük
séges védekező anyagokat PözJs 
/ános homorudi igazgató tanító 
bocsájtotta a tanfolyam rendel
kezésére, aki az egész tanfo'yara 
megszervezésében és lebonyolí
tásában a legnagyobb áldozat
készséggel s a szigeti föld nűves 
társadalom tudásának gyarapi á- 
sáért fáradhatatlanul dolgozott.

A tanfolyam vizsgáját március 
hó 24 én tartotta meg A vizs
gán nemcsak a hallgatók jelen
tek meg teljes létszámúul, ha
nem azon Homorúd és környé
kének értelmiségével együtt sok 
gazda is megjelent A vizsgázók 
elméleti és gyakorlati tudása 
igazolta, hogy a tanfolyam hall
gatói lelkesedéssel, valóban tu
dásuk gyarapítása végett jártak 
a tanfolyamra s hisszük, hogy 
ehhez hasonló tanfolyamok mind- 
gyakrabban lesznek, amelyekre a 
szigeti gazdatársadalom öröm
mel járul majd tudásának gyara
pítása végett. A vizsgán vitéz 
Szönyi Alajos vizsgabiztost, vá
ratlan megbetegedése folytán dr 
Paschke Peienc városi ügyész 
képviselte. A jóls került tanfo
lyam befejeztével Orosz Otu a 
igazgató több száz ismeretter
jesztő nyom atványt osztott szét 
a résztvevők közölt. A vizsga 
lelkes hangulatban ért végett.

A gyümölcsfák tavaszi ápolása.
A magyar gyümölcs Ízre, za

matra tú szárnyalja a külfö di 
gyümölcsöt, csak az a baj, 
hogy gyümölcstermelő nk általi
ban nem igen töiődnek a gyü
mölcsfa ápolással és ezért gyü
mölcstermésünk nagyobb részé 
silány, apró, értékte en lesz Pedig 
éghajlati és talajviszonyaink a 
legjobbak a gyümölcstermesztésre 
Egészséges, ép, értékes gyü
mölcsre csak akkor számíthatu ik, 
ha a gyümölcsösben előforduló 
kártevők és gombabetegsegek 
el en rendszeresen védekezünk.

Most, amikor a gyümölcsfák 
nyugalmi állapotban vannak, jól 
szemünkbe tűnnek a fákra száradt 
gyümölcsmumiak és az egykét 
levélből összefont és pókháló- 
szerű fonálon lógó úgynevezett 
kis hernyófészkek, melyekben a 
galagonyapille apró hernyói telel
lek át. Ezeket sürgősen el kell 
távolítani a fákról es meg kell 
semmisíteni. Az idősebb gyü
mölcsfák törzsét, vastagabb ágait 
a hámló kéregtől, monatól, zuz
mótól kéregkaparóval és drót
kefével tisztítsuk meg. A kaparé- 
kot gondosan gyűjtsük össze és 
égessük el, így igen sok attelelt 
rovart elpusztítunk. A fák törzsét 
mésszel vagy agyagpéppel be
kenni nem szabad, mert ezáltal 
csak búvóhelyet teremtünk a 
kártevőknek, de semmi esetre 
nem védekezünk ellen. Egészsé
ges gyúmölcsképződés csakis a 
ritka, szellős fán lehetséges. A 
sűrű koronájú fa — levegő és 
napfény hiányában — apró, cse- 
nevész gyümölcsöt terem és 
amellett az ilyen fa valóságos 
melegágya a sok kártevőnek és
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gombabeteeségnek. Tehát a sűrű 
koronájú fánál fávolísuk el az 
egymást érintő vagy keresztben 
álló ágakat úgy, hogy a meg
maradt vázágak lehetőleg egy
mástól egyforma távolságra le
gyenek és amellett a korona ritka 
és szellős legyen.

A tisztogató munkák után 
megkezdhetek a permetezést. 
Rézgálic hiányában igen jó per
metezőszer a téli higítású mész- 
kénlé, mely aránylag olcsón és 
házilag hönnyen e'őál i ható és 
amel ett kettős hatású szer, mert 
az áttelelt rovarkártevők nagy
része és gombabetegség ik ellen 
igen hatásosan alkalmazható. 
Készítési módja a következő: 1 
kiló égetett, jó minőségű porrá 
tört meszet 2 kiló kolloid tiszta 
kénporral összekeverünk és azt 
10 Mer ví ben vasüstben feloldva 
összefőzzük, illetve egy órán át 
forraljuk. A főzetet gyakran ke 
verjük és közben az elpárolgó 
vizet 5-10 percenként pó óljuk. 
A forralást szabadban végezzük, 
mert zárthelyi főzésnél a kelet
kező gázok a keverő emberre 
árta'masak lehetnek. A forralás 
befejezése után a főzetet kiegé
szítjük az eredeti mennyiségre 
és lehűtjük. Az igy kapott sárgás
barna folyadéko1, az úgynevezett 
törzsoldaiot vízzel ötszörösére 
hígítjuk, mely mint tél hgítású 
mészkénlé alkalmas rügyfakadás 
előtti permetezésre. Vigyázzunk, 
mert rügyf kadás után már sok 
ka! több vízzel kell hígítani a 
törzsoldatot, hogy ne perzseljen. 
Ennek készítését egy későbbi 
időpontban fogom ismertetni.
Ilyenkor nyugalmi állapotban 
mészkénlévei mindig áztatóan 
permetez/ünk és azt fagymentes, 
napos időben végezzük.

A felsorolt védekező munkála 
tok gondos elvégzése egy kis 
munkatöbbletet jelent ugyan a 
gyümölcstermelő gazdáknak, de 
a jól ápolt fa meghozza értékes 
gyümölcsét és így gyümölcs
lém elő gazda megsokszorozhatja 
-Övedelmét. Gergely János

m kir. kertészeti felügyelő, 
kertmunkas iskola vezetője.

Kitüntetés. A Kormányzó 
Patkó lenének t. zls Mohács 
a Dicsérő elismerést hadiszala
gon a kardokkal adományozta, 

fidomány. A mohácsi Selyem- 
tpar r t. gimnáziumi szegény 
sorsú tanulok részére 600 pengő 
segélyt adományozott.

— Körállatorvosi kinevezés. 
Dr Horváth István alispán Varga 
Sándor majsi helyettes körállat
orvost a majsi állatorvosi körbe 
körállatorvossá nevezte ki.

Vöröskeresztes bélyegek. 
A magyar Vöröskeieszt támoga
tására március 1 én feláros pos- 
tabé yegek jelentek meg A befolyó 
felár a Vöröskereszt egylet sok
oldalú tevékénységének támoga
tására szolgál. Hazafias kötele
zettségünknek teszünk tehát ele
get, ha postaküldeményeink dij 
jának lerovására ezeket a bélye
geket használjuk. A 20—30—50 
es 70 fillér névértékű és ugyan
annyi felárú postabélyegeket a 
postahivatalok május hó végéig 
áiúsitják, és bérmentesítésre ez 
ív végéig használhatók fel.

Weriésztése. 
(MII) A hivatalos lap közli a 
kormány rendeletét amely a rög 
tönbiráskodást kiterjeszti az or 
szág egész területére a rádió 
adókészülék, vagy rádió adóvevő 
készülék engedély nélküli létesí
tésével vagy üzembentartásával 
elkövetett és a honvédelmi tör
vény értelmében büntetettnek 
minő-ülő bűncselekményre

— Zsírbeszolgáltatás. Akik a 
sertésvagás u an beszolgáltatásra 
előírt zsírdézsma leadással hátra
lékban vannak, a beszolgáltatásra 
előírt mennyiséget mielőbb adják 
le Stangné jogosított zsírgyüjtő- 
nek, mert a hátralékosok ellen, 
amennyiben a beszolgáltatást 
április tőig nem rendezik, min
den kü ön felszólítás nélkül a 
megtorló eljárást megindítják és 
a büntetésen felül a beszo'gálta- 
tásra előírt mennyiség leadását a 
szükséghez képest kaihatalmi 
utón biztosítják.

Kettős öngyilkosság. Vida 
Dezső 66 eves gabonakereskedő, 
a zsidó hitközség elnöke és fe
lesége Wolf Lili március hó 25- 
ről 26 ra virrzdó éjszakán vero- 
nállal öngyilkosságot követtek 
el s mire hozzátartozói* meg 
találták őket mindketten már 
halottak voltak Temeté-ük már
cius hó 28 án volt Mohácson.

Meghosszabbított palánta
igénylés. A m kir. Kertinunkás 
iskoia közli az érdekeltekkel, 
hogy a kedvezményes palánta
akció előjegyzési idejét április 
hó 10. napjág hosszabbította 
meg az Igazgatóság.

Építőiparosok figyelmébe.
Az ipartestület vezetősége nyo 
matékosan felhívja az épitőiparo 
sok figyelmét, hogy a már is 
mertetett 3630/1943 M E számi 
rende etben előírt bérfizetési jegy 
zéket pontosan vezessék és a 
jegyzékben külön részletezzék az 
1943 évi junius hó 30 án, fen- 
állott órabért és fenti rendelet 
ben megengedett 60"/Oos bér
pótlékot. A munkabérjegyzékben 
a törvényesen megái apitott óra 
béreknél nagyobb összeg beírása 
szigorú büntetést von m-gaután. 
Egyébként a fenti rendelkezés 
mindazon iparosokra is vonat 
koz k, akik heti bérjegyzék veze
tésére kötelezve vannak. Az 
ipartestü et a segédek munka
könyvi kijelentését csak úgy fo
gadja el. ha a munkakönyv bér
rovatában a fenti rendelet alap 
ján a törvényes órabér mint 
alapbér új bérpótlék bejegyezve 
van. Érdeklődőknek az ipartes
tület jegyzői hivatala szives fel
világosítást nyújt.

Szénelosztás. A következő 
1944,45 évi tüzelési idényben a 
szénelosztás hatósági ellenőrzés 
utján történik. Minden háztartás 
csak annyi tüzelőanyagot (szenet, 
fát) használhat el, amennyit a 
fennálló rendelkezések alapján 
eltüzelhet Minden háztartásnak 
igényelni kell a szükséges meny 
nyiséget. Az igénylést a szén- 
telepi irodában április hó 1-től 
május hó 15 ig mindennap 9—12 
között az ott kapható űrlapon 
kell előterjeszteni Tekintettel a 
rendelkezésre álló csekély szén
mennyiségre utalványt a hivatal 
csak olyanok részére tud kiadai, 
akik mái a békeévekben is 
rendszeresen szénnel tüzeltek, 
éppen ezért olyanok, kik évekkel 
ezelőtt szénnel nem tüzeltek 
igénylést be se adjanak.

— I házassdási kOlcsli íjabb 
szabályozása. A házasodási köl
csön új szabályozást nyer. Esze
rint az Országos Nép és Csa
ládvédelmi Alapból házasodási 
kölcsönben részesíthetők a rá
szoruló olyan házasulók, akik 
gümőkorban, nemi bajban, át- 
öröklő betegségben nem szen
vednek, erkölcsi és nemzeti 
kifogás alá nem esnek és 32 
életévüket még nem töltötték 
be. Rászorulóknak olyanok te
kintendők, akiknek szülői va
gyona a kiházasitást nem teszi 
lehetővé, a házasulóknak a há 
zasságkötés alkalmából pedig 
együttes jövedelme a havi 500 
pengőn alul marad. Előnyben 
részesülnek a mezőgazdasági 
népességhez tartozó házasulók 
és a sok gyermekes családból 
származók. A házasodási köl
csön iránti kérelmet a város pol
gármesteréhez együttes kérvény
ben a házasság megkötése előtt 
ke l elő'erjeszteni, kivéve azt az 
esetet, ha a vőlegény a házas
ságkötés előtti benyújtásában ka
tonai szolgálata megikadályozta 
A kérvényhez csatolni kell a 
házasulók születési anyakönyvi 
kivonatait, sajátkezűig irt és 
aláirt, vagy két tanú jelenlétében 
aláirt vagy kézjeggyel ellátott 
o’yan nyilatkozatot, amelyben 
büntetőjogi felelőséggel kijelen
tik, hogy az 1941: XV. te. 9 §. 
a értelmében nem zsidók, a 
tiszti orvosi bizonyítványt arról, 
hogy előbb felsorolt betegség
ben nem szenvednek. A kérvény 
és mellékletei d j. és illelékmen 
tesek. A házasodási köcsön 
kamatmentes és azt az eredeti 
kölcsönösszeg egy százalékát 
kitevő összeggel havonként kell 
törleszteni. A házasság első évé
ben, valamint minden gyermek 
születése után egy évig szünetel. 
A házasságból élveszületett gyer
mekek után és pedig az első 
gyermek után az eredeti köl
csönösszeg 10% át, a második 
után további 20% át, a harma
dik után további 30%-át, a ne 
gyedik után az eredeti kölcsön 
összeg további 40% át, vagyis 
az egész kölcsönösszeget el 
kell engedni. El kell engedni a 
kölcsönből még nem törlesztett 
részleteket a férj hősi halála | 
esetén is.

— Tojás és baromfi beszolgál
tatás. A közellatásügyi minisz
térium utasíiást adott a baromfi 
és tojáskereskedőknek a baromfi 
és tojás fokozottabb felvásárlá
sára. Tekintettel arra, hogy a 
termelők legnagyobb része a III.

i szabadválasztású egységek be 
szolgáltatásával még hátra'ékban 
van, figyelmeztet a köze'látási 
ügyosztály minden hátralékost 
arra, hogy háztartásánál felesleg
ként mutatkozó baromfit és tojást 
csak jogosított kereskedőnek 
vételi jegy vagy árubélyegek 
ellenében adja el. Ugyancsak fel
hívja a hátralékosokat arra, hogy 
burgonyakészleteiket mie'őbb 
adják át a jogosított kereskedők
nek, hogy az ellátatlan lakosság 
és a katonaság szükséglete biz
tosítható legyen.

— Borsöaljelszámolás. A ter
melési szerződés aaoján terme t 
és vételi jegy alapján központi 
készletbe került vetőborsótételek 
tisztításából származó tényleges 
borsóalj, amennyiben a termelő 
kívánja, a termelőnek visszaadható 
de csak abban az esetben, ha a

kereskedő a termelő által vissza
kért borsóalj mennyiséget a vételi 
jegyen, mint beszolgáltatást nem 
tűntette fel. Amennyiben a visz- 
szaadandó borsóalj mennyiség a 
vételi jegyen szerepel, úgy a 
termelő ezt a mennyiséget csak 
úgy kaphatja meg, ha ennek a 
mennyiségnek megfelelő pontokat 
a nyilvántartó hatóság vissza
pontozza

— Színabeszolgáltatás. Akik 
a beszolgáltatásra előírt széna
mennyiséget még nem adták át 
a jogosított kereskedőnek, mi
előbb szállítsák le, de ügyeljenek 
arra, hogy a leszállított áru szá
raz legyen Nedves árut, vagy 
csapadékos időben szállítani nem 
szabad. Szénabeszolgáltatás alól 
senkinek felmentés nem adható. 
Az előírt mennyiséget minden
kinek be kell szolgáltatnia. A be 
nem szolgáltatók ellen a kihágási 
eljárást megindítják.

flz alkalmatlannak osztályo
zott hadkötelesek újbóli sorozása 
A honvédelmi miniszter a hon. 

; védelmi törvény alapián elren
delte, hogy össze kell írni mind- 

I azokat, az 1909, 10, 11, 12, 13, 
j és 14 évi szü etésü hadkötele

seket, akik az u n. trianoni 
ország területén az 1938 dec. 

| 31 ig megtartott toborzásokon 
alkalmat an osztálsozist nyertek, 
vagy őket bármely más okból 
nem avatták fel s ennek követ
keztében semmiféle katonai szol
gálatot nem teljesítettek. Idetar
toznak azok is, akiket a régi 
rendszer szerinti toborzásokon 
segédszolgálatra alkalmasnak 

! osztályoztak, de nem avattak fel, 
i fegyvernélküli szolgálatra alkal- 
1 masnak, vagy minden szolgálatra 

alkalmatlannak osztályoztattak s 
végül azok, akik eddig állítási 
kötelezettségüknek eleget nem 
tettek, valamint, akiket állampol
gárságuk rendezetlensége miatt 

j sorozób zottság elé nem állítot
tak. Akiket az 1938 dec. 31 e 
előtt megtartott toborozáson 
felavattak ugyan, be is vonultak, 
de a bevonulásukat követőleg 
1940 december 31 e e’ött elhárít 
hatatlan szolgálatképtelenség 
miatt kéihavi szolgálat teljesítése 
előtt felülvizsgálat utján el lettek 
bocsátva, illetve nem tényleges 
viszonyba helyezték őket s uj- 
rendszerű szürke igazolvány! 
lappal nincsenek ellátva.

— Gyujtóhasáb, gyujtókanna 
működése. Az előobi ha.szögletes, 
körüloelül fél méter hosszúságú 
ceruza alakú rúd, amely termitet, 
foszfort és más gyúlékony anya 
got, esetleg robbanóport is tar
talmaz. A gyujtóhasáb acélorrá
nak sú ya miatt esetleg a tetőn 
kívül még egykét födémet is 
átüt Óvatosan keil bánni vele, 
mert nem lehet tudni melyikben 
van tobbanóanyag. Ez azonban 
3—4 perc múlva kiderül, amikor 
is már tejesen hatástalanítani 
lehet homokkal és vízzel. A 
gyujtókannák majdnem a meg
szólalásig hasonlítanak az olajos 
kannákhoz. Termit, foszfor és 
gumianyag tartalmuk szétfolyik, 
nagy lánggal és füsttel ég A 
füst mérges gázokat tartalmaz, 
ezért csak gázálarccal szabad 
megközelíteni. O tani csak kellő 
mennyiségű oltóanyaggal lehet. 
Homok itt is a legalkalmasabb, 
vízzel pedig a hőfokát tudjuk 
hűteni.
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— Szakadlicein. A gyüiés- 
tila'om miatt a Szabadliceum 
hátralévő előadásai e'maradnak.

— anyakönyvi bejegyzések 
1944 március 24 tői márc. 31 ig 

Születések: Sza'ntósi Árpád, 
M hály Ferenc József, Hordósi 
János Péter, Újvári Ilona Éva, 
V'da Katalin, Megyesi Erzsébet, 
Szedlrrayer Sándor, Lehel Géza 
Lajos, Wéber Adám, Kelie Mária 
Ilona.

Házasságkötés nem volt.
Halálozások: Cselmácz György 

1 hónapos, özv. Gergu’ovics 
Oyörgyné 79 éves, GiH Ferenc 
68 éves, özv. Péter Ge'gelyné 
83 éves, Scháffer Adám 63 éves, 
V da Dezső 65 éves, Vida 
Dezsöné 54 éves, Czernics An- 
talné 39 éves, Burczky István 20 
éves, özv. Újlakos Jánosné 73 
éves, Horváth József 84 éves, 
Ő2v. Bauer Jakabné 92 éves.

SPORT.
Legtöbb sportvezetőink felhívása 

a sporttársadalomhoz.
Vitéz béldy Alajos, az ifjúság 

országos vezetője, vitéz Tárczay 
Feliciáes Román dr, a társadalmi 
sport és testnevelés vezetője, 
va'amint Misár g\i Ottó dr. az 
OSK vezetője aláírásával ellátott 
felhívás jelent meg amely a mai 
felelősségteljes idők szelleméhez 
igazodva életbevágó jelentőségű 
s mindenkire egyformán köte
lező kötelességek teljesítésére 
hívja fel a magyar sportlársa- 
dalma t. A felhívás szövege a 
következő:

Március 5 én a „Sport a 
rumzeléit1* nagy ülésen a magyar 
sporttársadílomtói lekesedést, vi
dámságot, tettrekézséget kéitem. 
És egyet kövtteltem: vasfegyel
met! Most tejes mértékben át- 
élezve az idők rendkívüli ko
molyságát, újra és ugyanezzel a 
felhívással fordulunk a magyar 
sportolók és sporbarátok száz
ezreihez: szeressek, űzzék vidá
man és pártolják továbbra is 
teljes cdaacással a honvédelmi 
e ókészités szolgálatában álló 
sportot, de ugyanakkor — a 
magyar spoiten.ber múltjához 
méltóan — tanúsítsanak feltétlen 
és fenntartasnéiküti fegyelmet 
minden megnyilvánu ásukban.

Amilyen értéke és ereje ha
zánknak a fegyelmezett sport- 
szetü sport, oyan megvetendő 
és mtrden eszközzel kiirtandó 
fertőzése a sportszerűt enseg és 
fegyelmezetlenség táimilyen for
mában Ölök időkre el kell tá
vol tani a spoitból azokat, akik 

a sportszerűség és a fegyelem 
minden sportemberre egyaránt 
kötelező törvénye t a mai idők
ben megszegni mereszeiik.

Spor ölök! Küzdjetek férfias 
bátotsággal a patyan, a terem
ben, minden sportmérközesen. 
De fegyelmezzétek önmagatokat 
s példaadóan engedelmeskedje
tek feletteseiteknek. Mert ekkor 
elő igazsággá válik a mi nemes 
jelmondatunk;

,,A sport mindig honvédelem!"

MIÉ PISI II. 3:1 (1:1) 
I szív diadala.

Mohács. I. o. b. Játékvezető: Koltai 
A tartalékos mohácsi csapat 

hata'mas lelkesedésével az első 
bajnoki mérkőzésen sikert ara
tott, mert sikerült mindkét pon

tot itthon tartani. Ezért dicséiet 
Illeti a csapat minden egyes tagját 

Szép számú közönség előtt 
hűvös időben és nehéz pályán 
Mohács kezdi a játékot, amely 
eleinte mezőnyjátékot hoz. Las 
sankint azonban a pécsiek kez
denek támadni. A 20. percben 
azonban szép feje'gelések után 
Karácsonyi megszerzi a vezetést. 
1:0 A gól után ismét iram
úé küli mezőnyjáték következik. 
A 40 percben védelmi hibából 
Pécs kiegyenlít 1:1. Az utolsó 
percekben megint a vasutasok 
támadnak.

Szünet után eleinte unalmas 
csapkodás folyik, amit lasankint 
izgalmas játék követ. A több 
edzéssel rendelkező vendégek 
erősen íelnyomulnak úgy, hogy 
már mindenki kiegyezne a dön
tetlenben. A 30 perben azon
ban Molnár révén fellángol 
Mohács, aki ügyes fejeléssel 
megszerzi a vezetést 2:1- A 
33 percben pedig jó kiadásával 
Völgyesi bebiztosítja a győzel
met 3:1 A mérkőzés végére 
pedig teljesen feljön az MTE.

A mérkőzés általában gyenge 
nivon mozgott és inkább küz
delemből állott. A pécsiek csa
lódást keltettek. A mohácsi csa
patnak sok edzésre és egy két 
uj emberre van szüksége, hogy 
tavasszal jól szerepeljen. Az 
MTE nek közvetlen védelme 
vöd a legjobb csapatrész, abban 
is a szokatlan helyen szereplők, 
mint Fulcz kapus és Temesi 
középhátvéd

Vasárnap Mohács szabad lé
vén csak edzőmérközést tart.

Felelóuzerkeiztó:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
LaptuI a | dono• és kiadót 

FRIDRICH OSZKÁR

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Március 31 április 1-2

Háry János
Április 4-5

Mindenki gyanús
Pianinót vagy rövid 
zongorát bérelnék.

Címeket a Fridrich könyv
kereskedésben kérem leadni

Egy házaspár keres 
bútorozott szobát 
konyhahasználatfal.

Cím a kiadóhivatalban.

beváltás FIGYELEM! El°st beváltás

Órát, arany-ezüst ékszert a legolcsóbban vehet 
TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el 

PALLOS MÁRKNÁL 
Mohács Újvárosháza.

----------------------------- ■t o — ----- ----------------

Javítást, vésést gyersan és olcsón személyesen készítek 
Ugyanott a világhírű Tungsram égő, csillár, 
rádió és villanyszerelési anyag kapható.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

Nyilttér.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
váltat felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halot

tunk
SALAMON JÚZSEFNÉ 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, köszönik 
és virágok küldésével, részvét
nyilvánításukkal, vagy bármily 
módon mély fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is hálás 
köszönetét mondunk.

Mohács, 1944 március hó.
.4 gyászoló család

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

SCHNEIDER KAROLY 
elhünyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, vagy rész
vétük bármily módon való nyil
vánításával mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton hálás szívből jövő köszö- 
netünket

Mohács, 1944. évi március hó.
.4 JO ászoló család

Értesítés!
Értesítem Mohács város nagy 

érdemű közönségét, hogy Tompa 
Mihály utca 2. szám alatt (volt 
Scháffer korcsma melleti) 

műszerész műhelyt 
nyitottam Kérem a nagyérdemű 
közöm ég szíves pártfogását.

Teljes tisztelettel
Rezes Ferenc
műszerészmester

Laptaló és húzóháló 
használatához értő 

nagyhalászok 
a gemenci nagy Dunára és mel
lékágakra kerestetnek

Dr. Isgum Adam Tolna.

ELADÓ szigetben, a Sáros ín|4 
dűlőben a Bencsik-féle lUIUi

Esetleg bérlőt vagy felest keresek 
ugyanerre a földre.
Érdeklődni lehet:

Kigvó utca 1.

Trágya eladó
Gólya utca 16 szám alatt.

ELADÓ Mohács Jenyei dűlőben 
a Göröghegyen levő 1310 □ öl 

szőlő, pincével.
Brükner [ános.

Piaci árak: a szerdal 
heti piacom

Búza 4375 P
Rozs 40.75 P
Takarmányárpa 39 75 P
Sörárpa 43 75 P
Zab 43 75 P
Csöves tengeri P
Morzsolt tengeri 35 20 P
Bab, fehér 80.- P

SSSSSSf figyelmébe!
A világon egyedülálló talál, 

mányom gyártásához 

tőkés társat keresek. 
Tízezer elég.Találmány önműködő 
ha'ász horog, mely bámulatot kelt 
biztonságával. Tömeges rendelés 
miatt ajánlkozók sürgősen jelent 
kezzenek Szabadalom eladó.

MAJOR GYÖRGY Darázs.

Alsómezöben 1300 Q öl

szántó eladó.
Az ennek megfelelő tag a pécsi 
országút mellé kerül Érdek ődni 
lehet Dr. Horváth Lajos ügyvédnél.

Korcsma bérbeadás!
Átadnám a kölkedi nagykorcsmál 
Jelenti ezők vagyoni bizonyítványt 
hozzanak magukkal.

Keim lános
bérlő.

ELADÓ egy 2*/2 lóerős 

villanymotor, körfűrésszel 
és kalapácsos darálóval.
Megtekinthető Felső Dunasor3(r

iöllötollak, tühe^íilallak
javítását vállalom:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

Zrínyi utca 17. számú

ház eladó.
A mohácsi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság.
12653(1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi ügyvéd 

végrehajtatónak Buturácz Marian (nős 
Bertics Máriával) mohácsi lakos végre
hajtást szenvedő ellen indított végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 147 P 46 fillér 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Mohács városban fekvő s a 
mohácsi 230 sz betétben A-|-4—9 sorsi 
a. felvett 4273(1. hrsz. szántóra 909 P 
50 f kikiáltási árban, 4273 2 hrsz szán
tóra 535 P kikiáltási árban, 5675 hrsz. 
szántóra 1344 P kikiáltási árban, 5931(2 
hrsz szántóra 48 P 50 f kikiáltási arban, 
7496 hrsz. szántóra 737 P kikiáltási 
árban, 7552'3. hrsz. szántóra 370 P 
kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést

1944. évi Április hó 18 
napján délelőtt ‘/210 órakor 

a telekkönyvi hatóság helyiségébee 
(Szepessy-tér 10. sz., 2. ajtó) fogják 
megtartani.

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

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°«r*r 
amelyet a magasabb Ígéret ugyanannyi 
* .-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi december hó lo- 
Dr Horváth Ferenc sk. kir. jbíró

A kiadmány bitetéü 
Bartók látván 

kezelő.


