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Számok tükrében.
A német megtorló fegyver 

hatása alatt mind több I és 
több erélyes hang sürgeti a 
túlsó parton a német fegyver 
embertelenségét. Apellálnak 
az emberiességre, sőt nem 
átalják a pápát is belevonni, 
mondván tegyen lépéseket, 
hogy a megtorló fegyver 
harcbavetését szüntesse meg 
Németország.

Nem is vonjuk kétségbe, 
hogy a német megtorló fegy
ver hatása szörnyű és bor
zalmas lehet, de a fegyver 
csak válasz azokra a kegyet
lenkedésekre, amit az angol 
nép örömujjongása közepette 
vittek véghez Európa földjén 
védtelen városok ellen az an
gol és amerikai terrorbom$á- 
zók. Németország eddig titok
ban tartotta polgári lakossá
gának veszteségeit s most, 
hogy közli azt a világgal 
minden bizonnyal azért teszi, 
hogy igazolja a megtorlások 
jogosságát.

Legutóbb Hamburg város 
lakóinak szörnyű szenvedéseit 
tárják fel ezek a hivatalos 
jelentések. E szerint Hambur
got, 1943. július hó 25-étől 
augusztus 3-ig nappal kétszer, 
éjjel pedig négyszer támadták 
meg. A támadások mindegyiké
nél bombaszőnyeget zúdítot
tak a városra. Romboló és 
gyújtó bombák, valamint ak
nák tömege zúdult a város 
sűrűn lakott negyedeire. Nyo
mukban mindenütt nagy ki
terjedésű tüzek támadtak, 
amelyek utcákat és városré
szeket hamvasztottak el. Több 
mint 10,000 kisebb tüzek 
óriási kiterjedésű lángtengerré 
váltak.

Ezekben a napokban ö$z- 
szesen 39.814 hamburgi pol
gár pusztult el az angolszász 
terrortámadások következté
ben. Az eltűntek száma 1571 
volt. A halottak legnagyobb 
részét nemcsak, hogy nem 
lehetett megismerni, sőt mivel 
annyira szénné égtek, felsime- 
résük egyáltalán lehetetlen 

volt. Az angol terrortámadá- I 
sok embertelenségének nagy
sága teljes mértékben csak 
akkor szökik szembe, ha ösz- 
szehasonlítjuk a háború első 
négy hadjáratának vesztesé
geivel. A német hivatalos je
lentések szerint a német had
erő a lengyel hadjáratban 
10.572, a norvég hadjáratban 
1.317, a nyugati hadszíntéren 
27.074, míg a Balkánon és 
Krétán 2 559 főt, összesen 
tehát 41.522 főt veszített,

Tehát az első négy had
járatban a halottak száma nem 
nagyobb, mint az a veszteség, 
amit Hamburg polgári lakos
sága hat angolszász terror
támadás következtében tíz 
nap alatt elszenvedett. Az első

Zavartalanul folyiK a vetések őrzése.
Sötét, csípős éjjel van, amint 

a határban járva meglátogatjuk 
egyik figyelő őrsöt, amint meg
felelően felszerelve vigyáznak a 
magyar kenyérre. Földtulajdono
sok, leventék, tisztviselők, iparo
sok kapcsolódnak bele ebbe a 
munkába, igen sokan olyanok, 
akiknek egy barázda ingatlanuk 
sincs, de tudják, hogy ma a 
magyar termésnek ellenséges ter
rorrepülők és ejtőernyősök elleni 
megvédése nemcsak a földtulaj
donosának, hanem minden ma
gyar embernek nemcsak köteles
sége, hanem érdeke, mert az 
egyetemes magyar kenyér védel
méről van szó. Amint a már 
learatott búzakeresztek között 
sétálva az egyik figyelő őrshöz 
érkezünk, az őrség egyik tagjá
ban vz’Z/z Szőnyi Alajos Mohács 
város polgármesterét ismerjük 
fel. Először azt hittük, hogy 
maga is a figyelő őrsök munká
ját jött ellenőrizni, azonban csak
hamar meggyőződtünk, hogy 
mint az éjszakai őrség egyik 
tagja teljesít éjszakai szolgálatot.

Teljesen mindegy — mondotta 
vitéz Szőnyi Alajos polgármester 
— hogy mi a polgári foglalko 
zásunk, mert a szolgálatnak 
fontossága kérdésében nem lehet 
közöttünk különbség. Magam is 
önként jelentkeztem erre a szol
gálatra és természetesnek tartom, 
hogy erre azok közül is, akik 
még eddig nem jelentkeztek ön
ként jelentkezni fognak. Ez ma 
fontos nemzeti érdek és csak az 

világháborúban 1916 február 
21-től, szeptember 9-ig tartott 
verduni ütközetekben, ahol 
milliós hadseregek küzdöttek 
egymással pokoli csatákban a 
német véderő 41.000 halottat 
veszített, pedig e harcok hó
napokig tartottak s közismer
ten az első világháborúi leg
véresebb ütközetei voltak.

A számoknak és vesztesé
geknek ez az egybevetése 
önmagáért beszél, s magában 
foglalja az angol harcmodor
nak legélesebb elitélését, de 
megokolja a német megtor
lást is, amelynek eljövetelére 
ismételten figyelmeztette ellen
feleit a .német nép vezére.

Anglia vért vetett Európá
ban s halált arat Angliában!

a nemzet vészelheti át a mai 
nehéz idők minden válságát, 
amelynek fiai a közösségi szel 
lemben és áldozatvállalásokban 
mutatják meg erejüket.

Általában mohácsi viszonylat
ban ezen figyelő őrség megszer
vezésénél elismerésre méltó a 
város férfi lakosságának foglal
kozásra való tekintet nélküli ma
gatartása, mégis szóvá kell ten
nem itt ott kiütköző egészen ért
hetetlen, bátran hazafiatlannak 
nevezhető magatartást. Nem ki
fogásolható az a megoldás, ami
kor az őrségre beosztott maga 
helyett akár anyagi, akár egyéb 
juttatásért mást küld ki, legfel
jebb annyiban, hogy az any- 
nyira szükséges közösségi szel
lemnek ez a ténykedés nem vá
lik előnyére, mert ma elsősorban 
a személyes áldozatvállalásokra 
van szükség.

Minthogy azonban igen sok 
esetben idősebb kor, vagy meg
romlott egészségi állapot teszi 
ezt szükségessé és maga a szol
gálat zavartalansága nem szenved 
ezen magatartás által, ez a meg
oldás is megengedhető, de kérem 
azért Mohács város férfi lakos
ságát, hogy a szolgálat terén 
is tartsák személyes kötelességük
nek annak ellátását.

Azt már azonban a legszigo- 
rúbuan kell elitélnem, hogy egye
sek arra való hivatkozással, hogy 
túlsók az elfoglaltságuk, távbe
szélőn és személyes kihallgatá
son kérik magukat a szolgálat 
alól felmenteni, sőt vannak olya- 

| nők is, akik jóllehet átvették 
szolgálati jegyüket a kijelölt he
lyen és időben nem jelentek 
meg. Míg az előbbiek felesleges 
időt rabolnak el tőlem és tiszt
viselőimtől, addig azok, akik talán 
részben felületességből, részben 
pedig közösség iránti teljes tu
datos, vagy tudatlan közömbös
ségükkel egyszerűen negligálják 
ezt a szolgálatot magatartásukkal 
szomorú bizonyítványt állítanak 
ki hazafias és magyar érzésük
ről, fejezte be kérdésünkre adott 
válaszát vitéz Szőnyi Alajos 
polgármester.

Közben a szolgálatot telje
sítő őrség ideje lejárt és a levál
tott őrség vitéz Szőnyi Alajos 
polgármesterrel egvütt rövid időre 
míg ismét szolgálatba kerülnek, 
lepihentek a frissen vetett <szal- 
ma» ágyra.

S amint tovább mentünk itt 
is ott is találkoztunk figyelőkkel 
s megnyugtató érzéssel tértünk 
haza, mert tudjuk, hogy amit em
berileg meg lehet tenni a ma
gyar kenyér megvédése érdeké
ben Mohács város hazafias és 
mindig magyarul érző, áldozato
kat hozni tudó férfi lakossága 
meg is teszi.

A második mohácsi fözöiskola 
növendékei között.

Nemrég zajlott le a Mohácsi 
Földművesek Olvasókörében, 
főleg a gazdalányoknak tartott 
négy hetes főzőiskola, amelyet 
nagy érdeklődéssel kísért a mo
hácsi gazdatársadalom is. Azóta 
a Mohácsi Sokacok Magyar Ol
vasókörében újabb, népes főző
iskola nyílott meg ugyancsak 
Budavdry Ilona zöldkeresztes 
védőnő vezetésével. E tanfolya
mon a Dolgozó lányok és Leány
klub tagjai szám szerint 2ó-an 
vesznek részt s a négy hetes tan
folyam alatt főleg a háborús 
élelmezés titkait sajátítják el a 
hallgatók.

A különböző zöldfőzelékek, 
levesek, gombás és tésztás étele
ken kívül hús hiányában elké
szíthető burgonyából, tananyá
ból különböző, nyáron könnyen 
megszerezhető zöldség és főze
lékfélékből előállítható töltött 
ételek,kirántott vagdalékok főzését 
tanulják mega növendékek,akik 
örömmel és lelkesedéssel járnak 
a tanfolyamra s elismerés illeti 
őket, mert egész napi elfoglalt
ság után este 6 órakor kezdődik 
a tanfolyam s míg a több fogá- 
sos vacsora, majd azt követő 
mosogatás, takarítás befejeződik, 
10—11 óra felé jár az idő.
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Egyik este látogatást tettünk | 
a Mohácsi Sok^cok Magyar Ol
vasókörében, aljiol fehérkötényes 
leányok kiki a fnaga beosztásá
ban sürögtek forogtak a konyhá 
bán, természetesen nem hang nél
kül. Szinte kétségbe is vontuk, 
hogy a zűrzavarból komoly vacso
rakészül, azonbjan úgy fél tíz óra 
felé szépen telített asztal várt 
bennünket, ahöl először igen 
ízletes zöldbab leves, majd bajor 
rostélyos kerüli tányérunkba, az 
utóbbinak az volt az érdekes
sége, hogy 15 főnek mindössze 
alig egy kiló hús jutott, ennek 
dacára inkább b^jor burgonyának 
nevezhető étel igen kiváló és jó 
volt Főbb ételek mellett inkább 
csak mutatóba, de úgy, hogy* 
azért mindenkinek jusson egy' 
kicsi darab, finom tészták készí
tését is megtanulják a lányok, 
ezúttal mohácsi konyhákon is 
ismert híres ,,hajócska“ került az 
asztalra,

A kis hajókoiíi még az ostya 
vitorlák is díszelegtek s ha mind
járt csak egy egy darabka jutott 
is mindenkinek], az bizony a 
békebeli jó idökej juttatta eszünk
be A leleményességre is súlyt 
helyeznek a tanfolyamon, amint 
faj ylaltgép né kül készíthető
fagylalt terén láttuk. Ha figye 
lembe vesszük] a mai szűkös
nyersanyag készleteket, a házi 
sütemények mejllett a fagylalt 
készítés aránylag olcsó és nyári 
időkben talán élvezetesebb is a 
süteménynél. Látogatásunk esté
jén vaniliafagylalt készült és pedig 
úgy, hogy az elkészített masszát 
a lányok rézüstpe helyezték és 
az üstöt a 1 megsózott és 
összetört jég tetején ügyesen 
kezükkel forgatták, mintegy 30 40 
percig s a fagylalt olyan tökéle
tesen jól sikerült, hogy az a leg
kiválóbb cukrász fagylalttal, vagy 
pedig házi fagylalt gépben ké
szült fagylalttal is vetekedhetett.

A gyakorlati clktatás mellett a 
növendékek háztartással kapcso
latos kérdésekről, valamint a ház
tartással és főzéssel összefüggő 
egészségvédelmj kérdésekre, a 
különböző tápsierek kalória tar
talmáról is megfelelő útmutatást 
kapnak. Amint forgattuk a tan
folyam naplóját; megfelelő ke 
resztmetszetet |<ap a szemlélő 
nemcsak gazdatarsadalmunk, ha
nem egyes vidékek, valamint al
sóbb néposztályok étkezési rend
jének egyoldalúságáról így csak 
néhány példát említsünk pl. a 
máj, — közismerten nagy kalória 
tartalma van, — fontos részét ké
pezi az emberi étkezésének, egyes 
városokban, sőt falvakban úgy
szólván ismeretlen fogalom a 
család étkezési fendjében, nem
csak háború alajt, hanem akkor 
is,amikor valóbán fillérekért volt 
beszerezhető.

A zöldfőzelékeknél, leveseknél 
még az esetben is, ha a család 
kertjében megteremnek azok, 
teljesen ismeretlen vagy csak 
egészen ritkán fordul elő, pl. a 
paraj, zöldbab, borsó, tök Akár
mennyire fontos tápszerünk is 
a burgonya e tanfolyamoknak 
egyik igen fontás célja az, hogy 
főleg a falusi társadalomnál is 
bevezessék a változatos, a lég 
különbözőbb módon elkészíthető 
zöldségféléket, amelyek külö
nösen gyermekek táplálásánál 
elsőrangúan fontosak.

Az a tény, hojfy aránylag rövid 

idő alatt Mohácson ez évben, 
már a második főző tanfolyam 
működik igen eredményesen 
igazolja azt, hogy minden évben 
rendszeresíteni kellene a város 
területén legalább két tanfolya
mot s ezáltal növelnénk azoknak 
a számát, akik nemcsak a sütés
főzés és háztartás vezetésében 
szereznek megfelelő elméleti és 
gyakorlati tudást, hanem mint 
leendő családanyák megfelelő 
kiképzést nyernek az egészséges 
mindenre kiterjedő háztartásveze
tésben s ennek következtében 
majdani hivatásukat jobban és 
biztossabban lathatják majd el 
azoknál, akik egy jól rosszul 
megszokott, de talán egyoldalúan 
vezetett háztartás keretében tanul
ják meg mindezt.

Városrendezés és 
városfejlesztés.

A városfejlesztési programm 
és a városias kialakításra szánt 
terület meghatározása az 1943 
évben nem kerülhetett bemutatás
ra, mert a Délvidék felszabadu
lásával újabb városrendezési 
kérdések merültek fel. Arkay Ber
talan budapeati építészmérnök 
időközben a város általános 
rendészeti tervét elkészítette. Az 
átdolgozott tervek 1944 évben 
kerülnek végleges letárgyalásra.

Magánépitkezések. A magán 
építkezés 1941. évtől kezdve 
csökkenést mutat, mert azt a 
kormányrendeletek erősen korlá
tozták és ezáltal a lakásépítkezé
sek is elmaradtak. A lakásépítke 
zés elmaradása az egész ország
ban lakásínséget idézett elő, 
aminek szociálpolitikai szempont
ból is érezhető a hatása. Az év 
vége felé a kormány a magán
építkezésekre — helyesebben 
tatarozásokra — szóló anyag
kiutalásokat decentralizálta, így 
a kiutalások a Kereskedelmi 
és Iparkamarák, továbbá az Ipar
testületek utján történtek. Ez a 
rendelkezés az iparosság köré
ben általános megelégedést kel
tett. Kiadott a műszaki hivatal 
72 építési engedélyt a következő 
építkezésekre; 1 gabonatárház 
(10 emeletes) 1 bérház (13 lakás 
34 szobával, 2 emeletes), 1 gép 
kocsiműhely (1 kétszobás lakás
sal), 1 sütőkemence, 1 légo óvó
hely, 1 emésztő és szikkasztó, 
1 gépraktár, 1 sírbolt, 12 egy 
szobás lakás, 8 kettő szobás la
kás, 2 három szobás lakás, 2 
négy szobás lakás, 5 toldalék 
épület 1—1 szobával, 5 műhely, 
raktár, üzlethelyiség, 6 kerítés, 
6 istáló, 5 nyárikonyha, mosó
konyha, pince, 11 átalakítási 
munkálat, 1 kétszobás lakóház 
elbontása és újbóli felépítése A 
kétemeletes bérház nem került 
kivitelezésre, ellenben a gabona
tárház építkezése teljes erővel 
megindult.

Az utolsó 10 év építési sta
tisztikája a következőképen osz
lik meg: A kiadott építési en
gedélyek száma 1934 évben 
40, 1935 évben 36, 1936 évben 
71, 1937 évben 64, 1938 évben 
85, 1939 évben 60, 1940 évben 
69, 1941 évben 117, 1942 évben 
93, 1943 évben 72. A keletkezett 
lakóházak összes száma: 1934
évben 14, 1935 évben 11, 1936
évben 14, 1937 évben 24, 1938
évben 19, 1939 évben 8, 1940 
évben 14, 1941 évben 26, 1942
évben 25, 1943 évben 23.

Középitkezések Az 1943 évet | 
az irányított háborús gazdálko- | 
dás jellemezte. Általában építő- j 
anyagot csak honvédelmi épít
kezésekhez, vagy elsőrendű köz
építkezésekhez lehetett kapni, 
ennek következtében a magán
építkezés háttérbe szorult.

Ez a körülmény az épí
tőiparosság nemkülönben az 
építőanyagkereskedelem terén 
súlyos helyzetet teremtett. Az 
anyaggazdálkodást intéző Ipari 
Anyaghívatal az építőanyagokat 
csupán augusztus hó végén 
utalta ki s így a tervbe vett köz
építkezések egy része elmaradt, 
a feltűnő kedvező idő ellenére is.

Középítkezések terén legna 
gyobb tételként szerepelnek a 
betonlapos aszfaltgyalogjáró épí
tési munkálatok

A város képviselőtestülete 
még 1942 évben nagy járdaépí- 
tási tervezetet fogadott el, amely 
az összes forgalmas utcákat fel
ölelte A gyalogjárók szélessége 
általában 1 40—1 60 m között 
váltakozott. A gyalogjárók 10 
cm vastag betonnal és 2 cm 
vastag aszfalttal, míg a kapube 
járatok 15 cm vastag betonnal | 
és 4 cm vastag aszfa ital készültek.

Aszfaltgyalogjáró burkolatot | 
létesített a város a következő 
utcákban: Tömöri utcában 540 
m2, Tisza István utcában 1015 
m2, Rózsa utcában 520 m2, 
Fecske utcában 72 m2, Baross I 
utcában 1190 m2, Temető utcá- [ 
bán 170 m2, Tompa Mihály ut 
cában 590, m2 Jókai Mór utcá
ban 326 m2, összesen 4435 m2 
terjedelemben. Az elkészített 
aszfaltgyalogjáró burkolat átlago- I 
san a földmunkával együtt 23 40 I 
P be került négyzetméterenként. I 
A Vörösmarty utca járdakőlap 
burkolását befejezték 360 m2 ter
jedelemben A Felsődunasor és I 
Szentháromság utcák átépítését | 
vállalatba adták. A felszedett 
aszfalttopeke burkolat helyébe 1 
a meglevő öreg betonalapot ba- | 
zalt kiskőburkolattal látták el, az 
anyaghiány miatt azonban csu
pán 250 fm szakaszt tudtak el
készíteni, már pedig elsőrendű 
fontos közérdeket képez ezen 
utcának mielőbbi befejezése, mi
után az erős lófogatú jármű és 
tehergépkocsi forgalom követ
keztében annyira megrongálódott, 
hogy javítása tetemes összegbe 
kerül Az aszfaltburkolat alatt 
levő betont teljes egészében fel 
lehet használni kiskö alapnak, 
miután az útnak sem a tenge
lyét változtatni, sem az útpályát 
szélesíteni, sem a szintjét emelni, 
vagy süllyeszteni nem szükséges.

A város az országos Szociális 
Felügyelőségtől 80000 P árvíz
segélyt kapott, melyet az arra 
szorulók között kamatmentes 
kölcsön formájában 10—20 éves 
törlesztési időre szétosztottak.

A város belterületén a Rókus 
utcai napközi otthon munkálatai 
a füdöszobával együtt teljes be
fejezést nyertek. A munkálatok 
összköltsége 18000 P volt.

A gimnáziumi nevelőintézetben | 
a tanári lakást bővitették, az ár- | 
nyékszékek helyett vízvezetékes 
W. C. berendezés készült a régi | 
kevés vizű ásott kút helyett új | 
kutat fúrtak, a gazdasági udvar
ban istállót, és kocsiszínt épí
tettek. Az épületben levő pincét 
átalakítottá óvóhellyé.

A nevelőintézetre fordítóit 
költségek összege 18000 P.

A gimnáziumi épületben levő 
pincét átalakították óvóhellyé A 
szénraktárt bővitették és egy új 
kerékpár-garaget is építettek A 
munkálatok összköltsége 14000 P.

A vágóhídon az új épületrész 
teljesen elkészült. Elhelyezést 
nyert benne az orvosi szoba, a 
forgalmi adóhivatal helyisége, 
hatósági hússzék, zuhanyozó és 
egy altiszti lakás.

Ugyanott megépült a mázsa
ház, a fa- és szénraktár, a gazda- 
ságiépüiet, az alkalmazottak ré
szére fa és szénraktár, mosó
konyha, sertésól A munkálatok 
összköltsége 59227 P.

A levente otthonnál a sport
pályára kiépítették a vízvezetéket 
966 59 P költséggel.

A révház építése szintén teljes 
befejezést nyert, költsége 2765246 
P volt.

A tűzoltólaktanya és anyagrak
tár átalakítási munkálataival kap
csolatban a laktanya épületét a 
mai igényeknek megfelelően át
alakították, ellátták fürdőszobával 
W. C berendezéssel. Az anyag
raktár épületében elhelyezték a 
városi közkönyvtárat, a légo iro
dát, a légo előadótermet, külön
féle raktárhelyiségeket s a fertőt
lenítő fürdőt.

A teljes befejezés 1944 évre 
marad.

Óvóhelyek épültek a tűzoltó
laktanyában, az óvárosházán a 
Korona szállóban, a városi bér
házban, levente otthonnál, s 
azonkívül a légoltalmi parancs
nokság épületében. A munkála
tok összköltsége 59000 P.

A város tulajdonát képező 
középületeket a szükséghez mér
ten tatarozák

Közterületek fásítása. Az el
múlt esztendőben a rendkívüli 
szárazság miatt igen sok sorfa 
kipusztult, amelyek pótlását még 
ez évben elvégezték.

Utcák, terek fásításánál és 
pótlásánál kiültetett Tompa M. 
utcában 72 db. aprólevelű hárs, 
Király u. 11 db ostorfa, Horthy 
M. u. 77 db ostorfa, 11. Lajos u. 
54 db aprólevelű hárs, Barát u. 
és templom előtt 13 db apróle
velű hárs, Árok u. 2 db. tarka
levelű juhar, Tömöri u. 4 db 
hegyi juhar, Rákóczy u. 16 
db. eperfa, Szt. János u. 8 db 
jegenyenyár, és az épületek mel
lett 26 db nagyalevelü hárs, Szt. 
Imre u. 8 db aprólevelű hárs, 
evangélikus templom és lak 
mellett 7 db nagyievelű hárs, és 
12 db jegenyenyár, Szt. Három
ság u. 33 db gömb akác, Kisfa
ludy u. 6 db gömb akác, gim
názium mellett 65 db aprólevelű 
hárs, ^Kórház u. 44 db apróle
velű hárs, Sport telep 2 db ap- 
rőlevelű hárs, Szepesy park 67 
db vad dió, Homorúd 61 db 
piatánlevelű juhar, Munkás u. 
82 db japán akác, Vágóhíd u. 
6 db japan akác, levente lőtér 
22 db japán akác, Széchenyi tér 
(polg. isk) 19 díszgalagonya, és 
Drágffy u. 35 db eperfát. Sö
vényanyagokból: Horthy M u. 
és Szepessy parknál 1969 db ot, 
cserjékből; Homorúdon és par
kokban 512 db-ot, fenyőfélékből: 
Homorúdon és parkokban 320 
db-ot ültetett el. Összesen sor
fákból 732 db-ot, cserjékből 512, 
sövényből 1969, fenyőkből 320 
összesen 3533 darab

Virágágyak kiültetésénél 15979 
db egynyári növényt használtak 
fel. A kertészet összes munka
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tatainál 2036 napot dolgoztatptt 
a véres.

Külterületi utak és árkok. A 
község' közdü'ő utakat, valamint 
ezek hálózatába felvett kiépítet
len fö'dutakat rendszeresen kar
bantartották. Az árkokat ugyan
csak rendszeresen tisztogattak.

4 háromszor kapált kukorica 
több mint egymilliárd pengő 

hasznothajt a nemzet 
gazdaságának.

A mezőgazdaságban a búza 
után a legnagyobb területet a 
kukorica foglalja el, sőt vannak 
nagy kiterjedésű vidékek, külö- 
Sen az Alföldön és Erdély egyes 
vidékein is, ahol a két hárrjm 
nyomásos gazdálkodás mellett 
a kukorica jelentősége vetekszik 
a búzáéval. így tehát érthető, jha 
ennek a legértékesebb kapásrjö 
vényünknek a terméseredménye 
döntő módon befolyásolja i a 
gazdaság jövedelmezőségét, Ez 
3 fontos szántóföldi növény 
azonban még ma sem részesül 
megfelelő gondozásban és ápo
lásban, pedig |obb műveléssel a 
kukorica terméshozamát jelenté
kenyen lehetne fokozni.

A Tiszajobbparti Mezőgazda
sági Kamara még 1937 tavaszán 
összehasonlító szemléltető eljá
rást indított abból a célból, hofey 
megállapítsa, teljesen azonos vi
szonyok között mennyivel terem 
többet a háromszor kapált és 
július végén, augusztus elején 
kapaéllel meggazolt, sarabolt 
kukorica a régi mód szerint 
csupán kétszeri kapálásban ré 
szesített kukoricával szemben. 
A kamara 1937 tői kezdve 19-J2 
ig összesen 57S összehasonljtó 
kukori cakapálási kísérletet állított 
be a kamarai kerületben. A kí
sérletek eredményeiről most ád 
számot. A beszámolóból meg
állapítható, hogy a háromszor 
kapált és augusztus elején meg- j 
gazolt kukorica kát. holdanként 
33—12 mázsa csöves kukori j 
cával és 4—5 mázsa szártermés
sel hálálta meg a gazda többlet 
munkáját. Ha az adatok alapját ! 
átlagosan 7—7 mázsa csöyes 
kukoricára tesszük a terméstötlb- 
letet a háromszor idejében ka 
pált parcellák javára és ha a 
csöves kukoricát mázsánként 
20—80 P töréskori hivatalos ár
ban vesszük számításba, a kuko 
ricaszár mázsáját pedig 5 pengő 
értékesülési árban állapítjuk meg, 
akkor is a csekély, kisgazdasá
gokban legtöbbször önköltségi 
áru kapálási többletköltségen — 
70 kg. csöves kukoricán — felül 
kát holdanként maximális ár 
alapján is több mint 170 pengő.

Ha Magyarországon a kuko
ricát a jövőben ott is, ahol ez- 
ideig csak kétszer kapáltak, 
legalább háromszor kapálnák és 
gazolásban is részesítenék, csu
pán a trianoni területeken is 
csaknem másfélmillió kát. holdat 
kitevő kukorica vetésterületen a 
hét éves tapasztalat alapján körül
belül 9 millió mázsával több 
csöves kukoricát és mintegy 6 
millió mázsával több kukoricá
dért termeszthetnénk. A megna
gyobbodott Magyarország egész 
területén a tőbbtermés révén 
több mint egymilliárd pengő 
értékű tiszta jövedelem többletre 
^ámíthatnánk.

Nagymértékben fokozható len
ne a kukoricatermésátlag azzal is, 
ha ősszel a kukorica földjét meg
fejelő talajon mindenki lehető 
mélyen megszántaná, ami a ka
mara hasonló termesztési eljárá
sának számos adatából kitűnik, 
holdanként átlag 6.6 mm-al nö
velte a csöves kukoricatermést. 
A kamarai kísérletről szóló be
számoló meggyőzően tanúskodik 
arról, hogy megfelelő műveléssel 
terméseredmény fokozható és a 
jövedelmezőség növelhető.

Színház
A színtársulat második hete is 

a teljes siker jegyében zajlott le.
Szombaton, vasárnap és kedden 

A királynő csókja című nagy
operett került bemutatásra Deák 
Ferenc rendezésében Amit ebből 
az értelmetlen, erkölcsileg is 
kifogásolható operettből kihozni 
lehetett azt az operett együttes 
meg is tette. Nagy Anni kitűnő 
hangjával, valóban királynői 
megjelenésével, szebbnél-szebb 
toilettjeivel szép jelenség volt s 
utolsó felvonásbeli tánca osztat
lan sikert aratott. Farkas Anni 
és kitűnő partnere, Hollósi Pál 
pompás játékukkal és még jobb 
táncaikkal sok derűt varázsoltak 
a nézőtérre, nem kevésbé Vigh 
Imre és Horváth Mici. Benkő 
Béla a szerző hibájából szerep
körében nem tudta megmutatni 
képességeit. Bicskei Károly szen
velgése legfeljebb a karzatnak 
tetszett. Borszéki Ferenc kellemes 
hangjával tűnt fel, Varga Jenő 
figurája kitűnő volt.

Hétfőn és szerdán Schubetf: 
Három a kislány című örökbecsű 
kitűnő zenéjű énekes játéka 
maradandó sikert hozott. A jó 
énekesek együttese jelent meg a 
színpadon s sok forró sikert 
arattak. Dícsi Györgyi új szerep
körében kitűnő hangjával általá
nos meglepetést keltett, nem
különben Lakatos János, aki 
szerénysége dacára az est fény
pontja volt s kellemes hangja, 
kitűnő játéka nem volt minden
napi. Deák Ferenc és Horváth 
Mici a kedves »aregek« kitűnőin 
játszottak s Horváth Mici ének
betéte az est egyik legszebb 
jelenete volt. Varga Jenő tempe
ramentumának és hangjának 
megfelelő beosztást kapott, ki is 
használta s sok sikert aratott. 
Keleti Aranka ismét >viharzott« 
s egy-egy megjelenése általános 
derűt keltett. Erdéiyi László 
»figurája« pompás volt s sok 
derűt keltett. A többi szereplők 
is, így különösen Soltész Mária, 
Deák Rózsi, Várkonyi Gyula, 
Hollósi Pál, Bajka Pál, Borszéki, 
Ferenc, Radnóthy István, Vigh 
Imre mind tudásuk javát adták 
nemkülönben a kitűnő zenekar 
is, amelyet többször tapsolt meg 
a közönség a kitűnő nyitányokért.

Csütörtökön és pénteken: Já
nosbogárka című magyar tárgyú 
operett telt ház előtt az eddigi 
legnagyobb síkéi t aratta. Szatmáry 
Endre karnagy saját szerzeményű 
fülbemászó kellemes zenéje min 
den kritikát kibír és meghódította 
vele a közönséget. A szereplők 
mind tudásuk legjavát adták. 
Nagy Anni kellemes hangjával 
és táncával tűnt ki, akinek méltó 
partnere volt Bicskey Károly. A 
mindig mosolygó Farkas Anni 
nagyszerű temperamentumával 

ismét teljes sikert aratott, kitűnő | 
partnerével, Hollósi Pállal együtt. 
Decsy György és E. Nagy Ilona 

kitűnő figurákat személyesítettek I 
meg. Deák Ferenc rendezése 
mindent kihozott a darabból.

Kitüntetés. Az Ifjúság Hon
védelmi Nevelésének és a Test
nevelésnek Országos Vezetője 
az ifjúsági sporttéren kifejtett ; 
eredményes munkásságáért dr 
Szkladányi László vizicserkész- 
parancsnokot a magyar Sport 
I. osztályú érmével tüntette ki.

Honvédüzenetek. Harsányi 
László főhadnagy minden 
mohácsi kedves ismerősének és 
barátjának sok üdvözletét küldi. 
Tábori posta száma B. 916.

Kresz Ferenc őrvezető üzeni 
a messze idegenből, hogy jól 
van és egészséges. Szeretettel 
köszönti szüleit, testvéreit, roko 
nait, a Legényegylet tagjait és 
minden ismerősét. Táb. posta 
száma A. 913.

Tóth La/os honvéd szeretet
tel köszönti családját és ismerő
seit a messze idegenből. Jólvan. 
Tábori posta száma B. 350.

Oszvald Ferenc honvéd üzeni i 
feleségének, kis fiának, szüleinek, | 
rokonainak és összes ismerősei
nek, hogy jól van és nincs 
semmi baja. Táb. posta száma 
F. 556.

Petrovics Oszkár honvéd és 
Mórocz Sándor üzenik, hozzá
tartozóiknak, hogy jól vannak és 
sokat gondolnak haza. Táb. 
posta számuk B. 599.

— Kinevezés. A m. kir. Igaz
ságügyminiszter Vámhidi Szi
lárd Vili, fizetési osztály jelle- j 
gével felruházott mohácsi telek 
könyvvezetőt a Vili, fizetési 
osztályba sorozott m. kir. telek- j 
könyvvezetővé nevezte ki.

— Idemány. Inglik András 
mohácsi lakos a bombakáro
sultak számára lapunk utján 
10 pengőt adományozott, melyet 
rendeltetési helyére juttattunk.

— Gyégyszerjogosítványok ado
mányozása. Az m. kir. belügy
miniszter az 1370 1944 M. E. 
sz. rendelet alapján megürült 
zsidógyógyszertári jogosítványok 
közül Székely Sándor mohácsi 
gyógyszerésznek a budapesti 
>Szt. László*, Puff István mohácsi 
gyógyszerésznek a csongrádi 
>Országcímer«, Thurzó György 
mohácsi gyógyszerésznek a tisza
füredi »Magyar korona*, dr. Gács 
Attila volt mohácsi gyógysze
résznek a kaposvári »Kigyó*, 
Pekló Tróormonostorszegi gyógy 
szerésznek a nagykőrösi >Magyar 
korona* gyógyszertárt adomá 
nyozta.

— Követendő példa. Szalay 
Balázs mohácsi cukrász negyed- 
magával jelentkezett Mohács 
megyei város polgármesterénél, 
hogy hajlandó valamely hadiöz
vegy, vagy hadiárva gabonáját 
learatni s a betakarítási munkála
tokat elvégezni. A közösségi 
szellem nemes megnyilvánulását 
mindenkinek figyelmébe ajánljuk.

— Elsötétilés ideje. Az elsö
tétítés július nó 18-tól kezdve 
este 9 óra 45 perckor kezdődik 
és reggel 4 óra 45 percig tart.

— Miserend változás a Bel
városban. A gyakori vasárnapi 
riasztások miatt a belvárosi 
temlomban a 10 órai szentmise 
nem a szent beszéddel kezdődik, 
hanem magával a szentmisével, 
a szent beszéd a szentmise 
alatt lesz. A fogadalmi temlom
ban az eddigi 9 órai szentmise 
ezután fél 9 órakor kezdődik. 
Riadó esetén, ha a lefuvás 
korábban történik, akkor a még 
hátralevő szentmisék a szokásos 
időkben megtartatnak, ha a le
fuvás fél 12 után van úgy 10 
percre a lefuvás után szentmise 
kezdődik a belvárosi templom
ban, ha azonban a lefuvás már 
csak 1 óra után történik akkor 
a szentmise elmarad.

— Halálozás. Id. Berta /ózsef 
életének 72-ik évében julius 18 
napján elhalt. Temetése julius 
19 én volt a ref. temetőben 
nagy részvét mellett. Halálát 
özvegye, özv. Berta [ózsefné— 
Müller Anna, gyermekei, testvére 
és kiterjedt rokonság gyászolja.

Leventék figyelméhe. A 
Leventeparancsnoksag nyomaté
kosan figyelmezteti a leventéket, 
hogy a leventék Országos Pa
rancsnoka kötelezővé tette a 
nyáriszünetben is az együttes 
szentmise hallgatást és parancs
olvasást, miértis minden vasár
nap és ünnepnap, a gyülekező 
a szinházkertben reggel >28 
órakor van. A meg nem jelenő 
leventék ellen a Parancsnokság 
az eljárást haladéktalanul meg
indítja.

— Magyar Megújulás Pártja 
mohácsi szervezete folyó hó 
22 én este 7 órakor tagellenőrző 
összejövetelt tart. Az értekezle
ten megjelenik dr. Tényi Kálmán 
az MMP dunántúli főkerületveze 
tője A megjelenés tagok számára 
kötelező!

— Pénzbüntetések Légo kihá
gások miatt. A mohácsi m. kir. 
Rendőrkapitányság, mint rendőri 
büntetőbíróság riasztóügyeleti 
szolgálat megtagadása miatt Tóth 
/ózsef mohácsi lakost 30 pengő, 
Klausz Vilmos mohácsi lakost 
15 pengő, Bátaszéki Mátyásné 
mohácsi lakost 30 P, Pánki ]á- 
nosné mohácsi lakost 15 pengő, 
id. Budzsaklia /ánosné mohácsi 
lakost 20 P. ifj. Budzsáklia /á- 
nosné mohácsi lakost 20 pengő, 
Kosztics János mohácsi lakost 
30 P pénzbüntetésre, el nem 
sötétítés miatt Gojkovics György 
mohácsi lakost 30 P, Sípos Sán
dorné mohácsi lakost 50 pengő 
pénzbüntetésre, házőrség pa
rancsnok, mint hatósági közeg 
megsértése miatt: Rideg Márton 
mohácsi lakost 10 P, pénzbün
tetésre, a riasztójel utáni mozgás 
miatt Heller Márton mohácsi 
lakost 20 P pénzbüntetésre Ítélte. 
Az Ítéletek jogerősek.

— Vas és gépipari kiképzés 
leventék részére. A monacsi 
Levenreparancsnokság felhívja a 
leventéket, hogy a leventék 
„vas és gépipari" kiképzésben 
részesülhetnek, miért is mind
azon 14 életévüket betöltött, 
legalább 6 elemit végzett jó 
magaviseletü leventék, akik vas 
és fémipari pályára akarnak 
lépni, vagy e pályán már dol
goznak augusztus hó 10 nap
jáig jelentkezzenek a Levente
parancsnokságon. A kiképzési 
idő 2—3 év, melynek befejezté
vel a leventék mestervizsgát 
tesznek.
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— Légo büntetések. A pécsi 
Honvédtörvényszék az alábbi 
egyéneket, mint Légo-szolgálatra 
kötelezetteket büntette meg: 
Alabert Mihály mohácsi lakost 
szolgálati helyének elhagyásáért 
3 heti fogház) hetenként 1 napi 
böjttel súlyosbítva; Muhi Mihály 
mohácsi lakost szolgálati helyé
nek elhagyásáért 3 heti fogház, 
hetenként 2 napi böjttel; Koczkás 
Antal mohács) lakost Légo szol
gálatának elhanyagolása miatt 1 
havi fogház, Jetenként 1 — 1 napi 
böjttel és mag'ánzárkában tartás
sal súlyosbítv^; Nikolics József 
mohácsi lakost Légo szolgálati 
helyének önkényes elhagyása 
miatt 10 pengp pénzbüntetésre; 
Sallai Sándor) mohácsi lakost 
Légo szolgálati helyének önké
nyes elhagyásiért 3 heti fogház, 
hetenként 1 nipi böjttel; Verbán 
István mohács) lakost Légo szol
gálati helyének önkényes elha
gyásáért 100 pengő pénzbünte
tésre; Czigletj Ferenc mohácsi 
lakos Légo szolgálat elmulasztása 
miatt 4 heti súlyosbított fogházra; 
Roller Ferenc mohácsi lakost 
Légo kötelezettség iránt tanúsí
tott engedettlepség miatt 1 havi 
súlyosbított fogházra ítélte.

— Felhívás. Felhívom Mohács 
város közönségének figyelmét a 
légoltalmi rendelkezések szigorú 
betartására, e rendeleteken ala
puló kötelességeik pontos telje
sítésére. Minthogy az eddig al
kalmazott enyhe büntntések nem 
hozták meg a kellő eredményt, 
sőt a kötelességek teljesítése 
terén nagyfokú lazulás észlelhető, 
figyelmeztetek mindenkit, hogy 
a légoltalmi rendelkezések szán
dékos és gondatlan megszegői
vel szemben ezután a törvény 
teljes szigorával fogok eljárni s 
rrár az első alkalommal elzárás 
büntetést fogok alkalmazni. 
Dr Bugár /ános rend, tanácsos.

— Korpaigénylés. A Közel
látási hivatal felhívja a gazda
könyvvel nem rendelkező hadi
rokkantakat, hadiözvegyeket és 
hadiárvákat, valamint a hadba- 
vonultak hozzátartozóit, hogy 
tenyész és növendéksertéseik, 
esetleg teheneik, kecskéik részére 
korpakiutalásban részesülhetnek, 
ha igényléseiket julius hó 31 ig 
a közellátási hivatalban (Király u. 
24. I. em) benyújtják.

— Lopás. A pécsi kir. ügyész
ség még 1942 októberében tör
tént lopás miatt eljárást indított 
Lukács Zsigmond hajókormá
nyos és Pusztai Zsigmond, 
valamint Morva Vince matrózok 
ellen, mert a M. 11. nevű moto
ros teherhajóról, amelyen szol
gálatot teljesítettek nagyobb 
mennyis égű kender fonalat vit
tek el, hogy Mohácson értékesít
sék. Nevezettek eddig külföldön 
teljesítettek szolgálatot s ezért 
indulhatott csak most meg az 
eljárás újból ellenük.

— 50 ,-os utazási kedvez
mény szabadságos munkások 
részére. A kereskedelem és köz
lekedésügyi miniszter az 1944 
évre is engedélyezi az ipari, 
kereskedelmi és bányászati 
munkavállalók, valamint a velük 
utazók családtagjaik részére a 
munkavállalók fizetéses szabad
sága alatt igénybevehető egy 
szeri oda,- és visszautazásra 
jogositó 50% os vasúti menet- 
dijkedvezményt.

— Lopás. Eitman Ferenc 1944. 
július hó 14 én délután behatolt 
ablak kifeszités útján az egyik 
mohácsi ócskavaskereskedő le
zárt raktárába és onnan mintegy 
15 kg. rezet ellopott és azt el
adta. A pénzt elköltötte. A mo
hácsi rendőrkapitányság a kir. 
ügyészségre kísértette át a tettest.

anyakönyvi bejegyzések
1944 július 14-től július 21 ig.

Születések: Szkró(?ó István, 
Thész Endre József Húsz Sán
dor János, Simics Illés Mátyás, 
Szalántai László József, Litter 
András, Hosszú Ágnes Klára, 
Tamás László Ferenc, Mihálovics 
Irén Erzsébet.

Házasságkötések: Benkő Béla 
és Matus Veronika, Tunkovics 
Mihály és Bakó Teréz, Balatinácz 
Mátyás és Kaszás Anna.

Halálozások.- Kosztics Mária 
4 hónapos, Orbán László 1 na
pos, özv. Filákovics Mátyásné 
55 éves, özv. Kiss Jánosné 74 
éves, Berta József Ö9 éves, 
Schwabik József 4ő éves, Késics 
József 75 éves, Trending Bálintné 
75 éves.

SPORT.
Mohács—Pécs 5:4 (2:4) 

Küzdelmes játék.
Mohács. 500 néző. Jv: Pazar

A bombakárosultak javára 
lejátszott városközi mérkőzésen 
óriási küzdelemben az utolsó 
percben rúgott góllal szerencsés 
győzelmet aratott a mélyen 
formája alatt játszó mohácsi 
együttes a vendégek felett. A 
szebb labdarúgást Pécs csapata 
mutatta, míg a lelkesebbet és 
gólratöröbbet a hazai csapat. 
Mohács csapatának számos gól
helyzete volt, de az egész csapat 
nemtudta a megszokott jó 
játékát nyújtani, amihez termé
szetesen hozzájárult a PVSK, 
PBTC és ZsSE NB lll-as csa
patából összeállított pécsi együt
tes szép kombinációs játéka is.

Aránylag kis közönség előtt 
nagy melegben Pazar sípjelére a 
következőképen állt fel a két 
csapat.

Mohács: Kovács, Temesi, 
Fehérvári, Müller, Kondor, Gau- 
zer, Hernádi (Molnár I), Kará
csonyi, Molnár II, Németh, Verner.

Pécs: Pozsgai (PVSK) Kelenfi 
(PVSK), Kovarik (PBTC) Zeida 
(ZsSE), Lovrics (PVSK) Gulyás 
(ZsSE), Zombori (PVSK), Hor
váth, Katics, Leipán, Bognár 
(mind PBTC).

Az első 8 percben Mohács 
nagy rohammal támad és biztos 
gólhelyzeteket hagy ki Hernádi 
s Molnár. A következő percben 
azonban óriási kapushibából 
Horváth már megszerzi a veze
tést. A gól után is mi támadunk, 
de csatáraink teljesen gólképtele 
nek, különösen Molnár. Ezután 
Pécs negyedórája következik, 
ami igen szép játékot hoz. A 
vendégek szép paszjátéka után 
a 26. percben előbb Horváth, 
majd a 31 p ben Katics góljával 
3:0 ra emelkedik védelmünk jó
voltából az eredmény és igy 
súlyos vereség veti előre árnyé
kát. Azonban a következő perc
ben a szabadon hagyott Hernádi 
lefut és megszerzi az első golt. 
3:1. Majd kettős sarokrúgás

Fridrich Oszkár 

után Verner 11 esből szépít 3:2. 
Az utolsó perben azonban 
Horváth ismét emeli az előnyt. 4:2.

Szünet után Molnár I. állbe 
Hernádi helyett, de úgy, hogy 
Müller megy jobbszélre. Eleinte 
Pécs támad, de lassan gyugod- 
tabban játszik a mohácsi csapat, 
aminek erecménye az 5. percben 
Molnár II. gólja. Most erősen 
élénkül a játék és nagy küzde
lem folyik A pécsieknél Lovrics 
és Horváth helyett cserél, ami 
azonban csak nekünk használ. 
A közönség erősen buzdítja 
csapát és Molnár I is erősen 
frontba dobja csatárainkat, ami
nek eredménye a 34 percben 
Molnár II. szép beadása után 
Verner még szebb gólja. 4:4 A 
győztes gólért most nagy harc 
kerekedik. Hol az egyik, hol a 
másik kapu kerül veszélybe. A 
43 p ben Zombori sport szerűt- 
lenség miatt a kiállítás sorsára 
jut. A mérkőzés már a vége 
felé közeledik, amikor is Kará
csonyi védelmi hibából meg
szerzi a győzelmet jelentő gólt. 
5:4

Mohács együttesében a véde
lem gyengécske volt, különö
sen a kapus és Temesi bizony
talansága volt szembetűnő. Még 
Kondor volt aránylag a legjobb, 
különösen szünet után. A half- 
sor is erősen kapkodott. Mol
nár I beállása nagy hasznára 
volt a csapatnak. Müller jobb
szélen jobb volt. A csatársorra 
sem lehetett ráismerni. Egyedül 
Németh emelkedett ki, aki a 
csapat legjobbja volt, de ő is 
elaprózta erejét. Hernádi gyenge, 
de Molnár II is sokat rontott. 
Vernertő1 többet vártunk. Kará
csonyi sokat küzdött.
Pécs együttesében itt-ott hézagok 
voltak. Közvetlen védelmükben 
Pozsgai és Kelenfi volt jó, mig 
halfsorában Zeida küzdött. Csa
társorukban a gólképes Horváth 

és tehnikás Leipán tűnt ki.
A játékvezető megfelelően 

vezette a mérkőzést.

Felelősszerkesztő:
0R SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Laptulajdonti és kiadó
FRIDRICH OSZKÁR

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

id. BERTA JÓZSEF 
elhiínyta 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 július hó.
A ryázzolt c lilád.

Egy komplett

CSÉPLÓ-GABNITUBA 
sürgősen eladó. 
Érdeklődni lehet: Jerszi Lajos 

főerdőőrnél, Hercegszabar.

ZRÍNYI UTCA 17. számú

ház eladó. 
Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál. 

könyvnyomdája, Mohács.

Hivatalos gabonaárak 
1944 július hóban:

Búza 40.- p
Rozs 37.- p
Takarmányárpa 36.- p
Sörárpa 40— p
Zab 40— p
Morzsolt tengeri 36— p
Bab, fehér 80— p

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

Tangó-, Gombos- 
és szájharmonikát 
egyéb hangszereket, 
alkatrészeket, 
húrokat

MOHAI-.
vegyen.

Szent litván u. 49.

Pk. 1201 1944. sz. Vh. 188 1944.SZ

Árverési hirdetmény.
Dr. Zakariás Nándor pécsi (Mór utca 

2, a sz ) lakos ügyvéd végrehajtató javára 
mohácsi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni hátr. 1588 P 94 f tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a pécsi kir. törvényszék 
2427 1943. számú végzésével elrendelt 
közbenjárással foganatosítandó kielégí
tési végrehajtás folytán az 1944. évi 
március hó 31. napián lefoglalt és 4931 
P-re becsült ingóságokat, közöttük 
üzleti berendezés, rövidáru Mohácson, 
végrehajtást szenvedő üzletében Király 
út 16. sz alatt, folytatólag Jókai Mór 
u. 2. sz. alatt, II. Lajos u. 2. és 8. szám, 
Szentháromság u. 5. sz. alatt és Korsós 
utca 1. szám alatt

1944. évi július hó 22. 
napjának délelőtt 10 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés elle
nében, azonban a becsár 2 3 részénél 
nem alacsonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elrendelése 
esetén a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi június hó 30.
TVítgry Lajos

kir. j'árásbirósági végrehajtó.

Pk. 1389,1944. sz. Vh. 190.1944

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi ügyvéd 

végrehajtató javára lippói lakos végre
hajtást szenvedő elleni 2000 pengő 
tőkekövetelés és járulékai erejéig * 
mohácsi kir. járásbíróság 1389)1943. 
számú végzésével elrendelt közbenjárás
sal foganatosítandó kielégítési végre
hajtás folytán az 1944 évi június hó
10. napján lefoglalt és 2800 pengőre 
becsült ingóságokat, közöttük tehenek, 
üszők, Lippő községben, végrehajtást 
szenvedő lakásán 131. szám alatt

1944. évi július hó 25. 
napjának délután ’/24 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet Ígérőnek, készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár */, részénél nens 
alacsonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi június hó 30.
NAGY LAJOS
kir. járást. író sági régrckaílá


