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A Kárpátokban.
A nagy döntések ideje 

elérkezett s a döntésben ma 
súlyos védelmi harcot vívnak 
a magyar seregek a Kárpátok 
védelmi övezetében Szemünk 
Keletre tekint a hegykoszo- i 
rukra, melyek ugyan felfogják 
a harcok szörnyű zaját, de 
tudjuk és minden idegszálunk
kal érezzük, hogy mint !any- 
nyiszor az elmúlt ezer esz
tendő során egész embeH és 
egész nemzetet kíván eszŐrnyű 
küzdelem tőlünk magyaroktól 
is. A Gondviselés megóvta e 
nemzetet, eddig olyan meg
próbáltatásoktól, amik az első 
világháború utolsó eszten
dejében érték, amikor a 1 har
coló seregek mögött lelkileg 
meghasonlott, gondolkodásá
ban és érzéseiben pacifikáit 
ország állt, amely nemcsak a 
négy éves harcvesztesé^eitől 
vált enerválttá, hanem a tu
datos belső földalatti és nyílt 
ellenséges propaganda követ
keztében elvesztette lába alatt 
a talajt s beleszédült a nem
zetköziség hazug világáéba s 
ezzel az utolsó percben veszí
tette el a háborút, pedig a 
magyar katona akkor is ide
gen földön állt, kezében el
szántan tartva a fegyvert,

Szinte szomorú magyar 
sorstragédia, hogy mindig az 
utolsó percekben veszítettük 
el hitünket és kitartásunkat, 
amikor pedig a legteljesebb 
fogcsikorgató elszántság és 
erőre lett volna szükség. A 
magyar harctéri jelentések el
olvasása során ismételten érez 
zük, hogy nem veszett el az 
ősi virtus, a daliás küzdő 
szellem és önfeláldozásig menő 
bajtársiasság és hősiesség. . j

A magyar katona ma is 
bátran veszi fel a versenyt 
Európát védő szövetséges 
katona bajtársaival s az egyéni 
bátorságnak legendái kelnek 
szárnyra a Kárpátok renge- | 
tegeiből, amik a helytállásnak 
és bátorságnak heroikus len
dületét jelzik. Igen a magyar 
honvéd tudja, hogy elérkezett ■ 
az a pillanat, amikor minde

nünket elveszíthetjük. S míg 
odakünn sziklaszilárdan állja 
a vártát a magyar honvéd, 
addig idebent is a gazdasá
gokban, gyárakban, műhelyek
ben, hivatalokban ugyanaz a 
lázas munka, eltökéltség, hi
vatástudat árad, dacára a ter- 
rorbombázókszörnyüségeinek.

Ahogy fiatal és öreg, egy
szerű munkás és diplomás 
ember siet egymás segítségére 
a légitámadások poklában 
messzemenően túlhaladja baj
bajutott embertársainkkal 
szemben az Íratlan törvények
ben előírt kötelezettségeket.

A nemzet ereje, öntudata

Jóváhagyta a minisztérium Mohács város 
1944. évi költségvetését. 

Változatlanul 80% a pótadó. 6% a kereseti adó.
Mohács megyei város képvi

selőtestülete 1944 évi augusztus 
hő 1. napján tartott rendkívüli 
közgyűlésén tudomásul vette, 
hogy a város háztartási üzemi 
és egyéb alapjainak 1944. évi 
költségvetését a minisztérium ki
sebb tételek korrigálásától elte
kintve általánosságban elfogadta, 
a pótadót 1944. évre is 80% bán, 
a kereseti adót 6% bán állapí
totta meg az államsegélyek ez 
évi összege 240.000 pengő. — 
További jóváhagyó határozatok 
tudomásul vétele után elfogadta 
a képviselőtestület a polgármes
ternek 1943- évről bemutatott 
polgármesteri jelentését.

Rendezte a közgyűlés a sze- 
gődményes havi és napi és a 
kezdő napszámbért havi 180 P- 
ben állapította meg. A Homrud- 
hercegszántói útépítéséhez igény
be vett ingatlanok tulajdonosai
nak kártalanítására külön fedeze
tet jelölt ki. A kártalanítandó 
kisajátított terület 10 kát. hold 
444 □ öl.

Tudomásul vette a képviselő
testület hogy Kulacsy Elemér 
városi állatorvos ellen Baranya- 
vármegye alispánja fegyelmi el
járást indított a vágóhídon tör
tént sertésvágások körül felme
rült állítólagos szabálytalanságo
kért, és a fegyelmi bíróság biz
tosává Horváth Miklós Mohács 
járási főszolgabírót jelölte ki.

Megállapította a képviselőtes
tület a tagosítás befejeztével ki
osztásra kerülő városi mezőgaz
dasági ingatlanok bérbeadásának 
árverési feltételeit. Tudomásul 
vette a képviselőtestület, hogy 

| s a veszélyben megnyilvánuló 
heróizmusa az, ami a polgári 
arcvonal minden tagját áthatja 
idebent is. A döntések ideje 
elérkezett s nincs okunk félni 
azoktól. Erőink töretlenek úgy 

j odakünn, mint idebenn s da- 
! cára a túlerőnek, ez a nem- 
I zet már számtalanszor tanú

jelét adta életrehivatottságá- 
nak, hisz ezer esztendő során 
is mindig túlerővel szemben 
vívta hősi küzdelmét s ma 
1944. év nyarán is megfogja 
állni helyét, mert nem lehet 

| más választása, az első az 
életet, a második pedig a 
halált jelenti.

Mohács városában legutóbb 
megtartott légoltalmi vizsgálatok 
ereményei általában kielégítőek 
voltak s a szükséges biztonsági 
intézkedések fokozása és bőví
tése érdekében többek között 
két teljesen felszerelt föld alá 
épített mentőállomást, két víztároló 
medencét is építtet a város, 
melynek építési munkálatai már 
igen jelentős módon előre is 
haladtak.

A helyi Honvéd zászló
alj részére minthogy szigeti 
gyakorlóterén tárolt eszkö
zök a magas vízállás miatt 
veszélynek vannak kitéve, ;vizi 
gyakorlótérül a Rosenthal tégla
gyár és Cselepatak feletti Duna 
szakaszon tagosítás után a vá
ros birtokába jutó 4 kát. hold 
ingatlant jelölte ki. Tudomásul 
vette a képviselőtestület, hogy 
Szász Sándornétól megvásárolt 
ingatlanon levő lakóházat a vá
ros rendbehozatta és miután 
ezen lakásra Fehér József mű
szaki tanácsos, valamint vitéz . 
Zsigmond Géza tüzoltóparancs- I 
nck tartottak igényt, a képviselő
testület a lakást — miután vitéz 
Zsigmond Gézának a városi bér
házban a tűzoltólaktanya közvet
len szomszédságában van meg
felelő lakása, Banfay /ózsef kép 
viselőtestületi tag indítványát, 
mely szerint ezen lakást a min
denkori tűzoltóparancsnoknak 
kell kiadni — elutasítva Fehér 
József műszaki tanácsosnak sza
vazta meg annál is inkább, mert 
Fehér József a lakást csak azután 
igényelte, miután arra vitéz Zsig- 

mond Géza először igényt nem 
tartott.

Elhatározta a képviselőtestület, 
hogy a városház ingatlanainak 
tűzbiztosítása érdekében szak
értői bizottság a városi ház in
gatlanokat újból felbecsülte s 
tüzbiztosítási alapul a városi 
házingatlanok becsértékét 3 és 
fél millió pengőben állapította 
meg. Tudomásul vette a kép
viselőtestület, hogy a városi köz
építkezések terén több óvóhely 
készült el, befejeződtek a vágó
hídi építkezések a révház építése 
a napközi otthon és az építke
zésekkel kapcsolatban Terecskey 
Béla ‘építési ellenőrnek| 1500 P 
jutalmat szavazott meg.

Elfogadta a képviselőtestület 
a város iparos és kereskedő ta
nonciskolájának, a gazdasági 
továbbképző iskoláinak és a vá
ros óvodáinak 1943. évi zárszá
madását. A Balaton kultúrális és 
sportéletének keresztény nem
zeti irányban való tovább fej
lesztésének támogatására elhatá
rozta a képviselőtestület a Bala- 
tonszövetség felkérésére, hogy 
a Balatonszövetség alapító tagjai 
sorába felvéteti magát.

Teljesítette a képviselőtestület 
Húsz István vállalkozó azon 
kérelmét, hogy a Homorud- 
Hercegszántói út építésénél a 
szállítási díjakat 30%-kal, vala
mint Weithoffer György vállal
kozó kérelmét, hogy a Szent
háromság út építési költségét 
30%-kal felemeljék. Személyi 
ügyek letárgyalása és elfogadása 
után s közgyűlés véget ért.

Látogatás egyik mohácsi 
légoltalmi mentőállomáson.
A polgári lakosságnak a terror

támadások elleni védelmében 
minden város megfelelőképpen 
veszi ki részét. A légoltalmi 
intézkedések terén egyik legfon
tosabb feladat a légitámadások 
során megsebesült polgári lakos
ság minél gyorsabb és tökéle
tesebb elsősegélyben való része
sítése, lehetőleg még a légitáma
dás alatt, illetőleg a légitámadások 
szünetében a riadójel feloldása 
előtt E célt a házcsoportokon 
belül a házőrség erre kiképzett 
tagjai látják el elsősorban, ameny- 
nyiben azonban a ház lakóinak 
sebesültjei súlyosabbak, azt már 
a légoltalmi mentőállomások lát
ják el. A légoltalmi mentőállo
mások felállításánál a légoltalmi 
vezetőséget mindig az a szem
pont vezeti, hogy a mentőállo
mások lehetőleg bombabiztos, 
amennyiben pedig ilyen hely 
nem áll rendelkezésre, teltétlehül
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szilánkbiztos és I a légnyomás | 
ellen teljes védelmet nyújtó pin- < 
cékben kerüljenek berendezésre.

Egyik délelőtti riadó alatt látó 
gatást tettünk a mohácsi Nemzeti 
Kaszinó pincéjében felszerelt 
mentőállomáson ar. Német /ános 
városi tiszti orvo^ és dr. Faltai 
/ános orvos társaságában. A 
bejárat előtt a I mentőállomás 
parancsnoka, Szfos öiw'gy 
dott bennünket, valamint a mentő
állomáshoz beosztott gondosan 
kiképzett férfiak éi nők A kapu
bejárat alatt a falon katonás sor
rendben felfüggesztett hordágya- 
kat láttunk, majd lementünk a 
mohácsi viszonylatban egyik leg
mélyebb és kitünően megépített 
mélypincébe. A pincében látottak 
nemcsak a szakértőket, hanem a 
laikusokat is megnyugtatja afelöl, 
hogy Mohács vqros légoltalmi 
vezetősége a legnagyobb gondot 
és súlyt helyez arra, hogy a pol
gári lakosság esetleges terror
támadások következtében embe
rileg lehetséges leggyorsabb és 
legjobb elsősegélyben részesül
hessen. Amint az utolsó lépcső
fokot is eihagytukj máris meg
feledkeztünk arról, liogy valamikor 
bornak vagy burgpnyának szóló 
pincében járunk.

Az egymással párhuzamosan 
épített kettős pincének első része 
három részre oszlik, amelynek 
első helyisége a mentőállomás 
előtere, második része a betegek 
és sebesültek befogadására szol
gáló gyülekezőhely, a harmadik 
helyiség pedig teljesen felszerelt j 
műtőterem. A három helyiséggel 
párhuzamosan ugyanolyan hosz- 
szuságú egy teremből álló pince 
pedig a kórterem. A helyiségek
ben padlózat, a falak ragyogó 
fehérre kimeszelve, minden helyi
ségben teljes nappali fényt ter
jesztő villanyvilágítás, a pince 
hűvös levegője helyett kellemes - 
száraz légkört találtunk, mert a 
helyiségekben fajűtéses nagy 
kályhák nyertek \ elhelyezést, 
melyeknek fűtése következtében a 
pince nyirkosságát eltüntették, | 
ezáltal a műtőben elhelyezett 
műtőasztal, orvosi műszerek, 
gyógyszerek, a kórteremben pe- ' 
dig meglepően ^zépen és jól 
felszerelt ágyak és ágyneműek 
semmi kárt sem szenvednek Az 
egymásba nyiló helyiségeket
egymástól rendesen beépített j
ajtófélfával ellátott ajtók választják 
el és mindkét párhuzamosan 
elhelyezett pincéből szilánkésbom- 
babiztossá kiépített vészkijárat 
is elhelyezést nyert. A műtőben 
általában kisebb műtétek, szükség 
esetén azonban a legkomolyabb 
műtétek is elvégezhetők. A kór
terem északi falán valamikor kis 
pinceablak helyén a mentőállo- | 
másra beosztott leányok kedves 
kis sziklabarlangot létesítettek, 
melynek közepén Szűz Mária 
szoora áll.

A mentőállomás építési mun
kálatait Terecskey Béla építési 
ellenőr vezette, akinek a város 
légoltalma terén kifejtett sokirányú 
fáradhatatlan munkássága köz
ismert s a mentőállomásnak 
egészen meglepő módon való 
kiépítéséért elismerés illeti, nem
különben dr. Németh /ános 
városi tisztiorvost a metőállomás 
műtőjének, valamint a kórterem
nek tökéletes felszereléséért. Ér
tesüléseink szerint a kaszinói 
mentőállomáshoz hasonlóan még 
egy nagy mentőállomás van 

jelenleg készülőben a város egyik | 
dunaparti házának pincéjében. i

A mentőállomásról felérkezve 
épen megszólallak a légiveszély 
megszűntét jelző szirénák s el
búcsúzva a mentőállomás parancs
nokától, megnyugodva állapíthat 
juk meg, hogy ha a légitámadások 
során terrorbombázók városun
kat sem kímélnék meg, emberileg 
elkövethető óvóintézkedések 
mind megtörténtek.

103.30 százalékos eredménynek 
felel meg az 1943. évben 
befizetett adók összege.

Mohács megyei város adó
hivatala a helyhatósági és állami 
adó, valamint egyéb köztartozá
sok előírási, kezelési és beszedési 
munkálatait — kivetési eljárás 
befejezésének késedelme miatt — 
csak később tudia bevégezni, 
mindazonáltal a felügyeletet végző 
pénzügyi hatóságok a rendkívüli 
viszonyokat megértve külünösebb 
észrevételt nem emeltek, sőt a 
teljesített munkával és behajtási 
eredménnyel meg voltak elégedve.

Az 1943 év folyamán a város 
közönségére kivetett, a városi 
adóhivatal által kezelt adók, járu
lékok és díjak előírása a követ
kező volt: Földadó 111910 11 P, 
házadó 133 334 42 P, házadók 
utáni bírság 229 04 P, házadók 
utáni állami pótlék 140 320 65 P, 
társulati adó 20 333 15 P, társu
lati vagyonadó 8 174’35 P, tár
sulati adó utáni állami pótlék 
39.041 23P,tantiem adó 5 75040P, 
jövedelemadó 101.330 70 P, tár
sulati adó utáni állami pótlék
1.716  63 P, tantiem adó utáni 
állami adó 3 795 2a P, jövedelem 
adó utáni bírság 3 99203 P, jö
vedelemadó utáni állami pótadó 
180420 13P,vagyonadó 29 026 79 
P, vagyonadó utáni állami pótadó 
37 521 96 P. Beruházási pótlék 
5 20245 P, tantiemadó birság 
7 25 P, kártalanítási adó 1 808 45 
P, külön földadó 76 025 93 P. 
Általános kereseti adó után állami 
pótadó 220 355 45 P, vármegyei 
pótadó 117 683 84 P, vármegyei 
útadó 105 167 50 P, ebadó 3.089 P. 
Általános kereseti adó 200 311’20 
P, általános kereseti adó utáni 
bírság 24.387 10 P, kövezethasz
nálati díj 1.430 P, tételes kereseti 
adó 48 970’77 P, tételes kereseti 
adó utáni állami póradó 73 778 95 
P, városi pótadó 217.75213 P,. 
mezőőri díj 43 394’56 P, községi 
közmunka 120.24892 P, kikötői 
és rakparti díjak 1.578 85 P, 
gyalogjáró építési költség térítése 
82 250 96 P, apaállat fentartási 
díj 23 580 P, kéményseprési díj 
16 419 66 P, szemétfuvarozási díj 
7.978 34 P. Földadó utáni állami 
pótlék 55 095’72 P, vagyonváltság- 
földek haszonbére 17.149 P, 
megváltott földek haszonbére 
9.970 40 P. Gazdasági munkás 
és cselédpénztári járulékok 834 P, 
Kereskedelmi és Iparkamarai ille
ték 10 927 59 P, Mezőgazdasági 
Kamarai illeték 4.980 60 P. Róm. 
kát. egyházközségi adó 118 858 44 
P, református egyházközségi adó 
13 368 29 P, evang. egyházközségi 
adó 3 737’89 P, görögkeleti egy
házközségi adó 1.908 49 P. Mar- 
gittaszigeti Ármentesítő járulék 
94886 12 P, Mohács-Darázsi Ar- 
mentesítő járulék 40 642 23 P, 
Igali lecsapoló járulék 3.948 09 P. 
Gazdasági munkavállalók öreg

ségi járadéka 21 234 11 P, hzgy- j 
községi járulék 9.493 36 P, védett 
adó 2 917 50 P összes kivetés 
tehát 1943. évben 2,733 936 99 P 
volt.

Erre befolyt az 1943 évben 
284 749 21 P, ami 103 30 °/n-os 
eredménynek felel meg. Az 1943. 
évi kivetés az 1942. évivel szem
ben (2.037.6S3’09 P) 33 51 % 
emelkedést mutat. Ennek oka 
újabb adónemek bevezetése 
(külön földadó, állami pótadó, 
kártalanítási adó), az adóalapok 
és egyes adókulcsok emelkedése, j 
A városi adóhivatal az elmúlt 
évfolyamán 9876 esetben végzett l 
zálogolást, 4676 esetben tűzött | 
ki s mindössze 3 esetben t ártott 
meg árverést. Az idegen hatosa 
gok megkereséseiről vezetett 
végrehajtási iktatóban 1217 tétel, 
telekkönyvi végzések iktatójába 
509 tételt, az adó és értékbizo
nyítványok iktatójába 1126 tételt, 
árverési hirdetmények iktatójába 
247 tételt vezettek be

A bortermelők által 50%-os 
kedvezménnyel elfogyasztott 
351.335 liter bor után 48 712 58 
P, italmérés által rendes alapon 
elfogyasztott 648.951 liter bor 
után 179 081’38 P, magánosok 

I által rendes alapon elfogyasztott 
| 26 982 liter bor után 6 579 90 P, 

összesen tehát borfogyasztási 
adó kivetés és befizetés történt 
234 373 86 P összegben.

139 425 liter elfogyasztott sör 
után 4 440 80 P, 6 768 liter elfő- | 
gyasztott likőr után 2 393 60 P, I 
23 248 hektoliterfok szesz után 
8 893 20 P összesen, tehát ■ 
15 727 60 P szeszadó pótlék | 
íratott elő és fizettett be

809 drb szarvasmarha, 280 drb 
borjú, 15 juh, 2 sertés 6—20 
kg-ig, 120 drb sértés 20—70 kg 
ig, 1169 drb sertés 70—110 kg-ig 
1271 drb sertés llOkg-on felül, 
továbbá 4794 kg hús, 280 kg. 

j szalámi után 28 257 57 P hús- ! 
i fogyasztási adó Íratott elő, illetve 

fizettetett be
324.716 liter szikvíz és kb. 

i 3000 liter ásványvíz után 10060 
P 55 f adó íratott elő, illetve 

j fizettetett be. Úgy hogy a fo
gyasztási adók végösszege 
288 419 54 P.

A vágóhídi díjaknál húsfo- 
gyasztási adónál feltüntetett le- 

I vágott állatmennyiség után 
í 50 645 42 P hűtőhasználati díj, 

221’29 P, italmérési illeték 
12 160 63 P, összesen tehát 
351 447 18 P.

Mohács megyei város területén 
korlátlan itélmérők száma 44. 
Korlátlan italmérők létszámon 
kívül! száma 15 Kismértékbeni 
italmérés száma 15. Bortermelők 
mint kimérők száma 13, összesen 
112.

Színház
Pénteken, szombaton és vasár

nap : Egy boldog pesti nyár 
című nagyoperett ment majdnem 
mindig telt ház előtt. A milleneumi 
időkben lejátszódó,nagy szereplő
gárdát felvonultató operettnek 
csak a zenéje kiemelkedő, de 
egyébként nem sokat mutató 
darab A szereplők közül Márfy 
Vera kellemes hangjával és jó 
játékával tűnt ki, akinek méltó 
partnere volt Varga Jenő. Csonka 
Endre a > Madárka Pepi tánc és 
illemtanári szerepében könnyekig 
ható sikert aratott partnerével, 

Farkas Annival együtt. Bájos 
volt Soltész Mária a szerelmes 
intézeti növendék szerepében. 
Deák Ferenc pedig a békebeli 
főherceget alakította megfelelően. 

Hétfőn és szerdin könnyű 
fajsúlyú zenés francia vígjáték a 
Ballépés jobbra nagyon gyenge 
sikert aratott. Az erkölcsileg is 
gyenge nívón álló darabból a 
szereplők igyekeztek kihozni, ami 
kihozható A darab irányítója, 
Keleti Aranka kitünően játszotta 
szerepét. A gyakran foglalkozta
tott Varga Jenő is jó játékot 
adott. Csonka Endre helyett sze
replő Hollósi Pál kacagtatta meg 
a közönséget. Az előadás eme
léséhez Horváth Mici, Nagy Anni, 
Deák Ferenc és Bicskei Károly 
is igyekeztek hozzájárulni.

Csüiörtökön és péntehen: 
Szembekötősdi című szellemes, 
fordulatos vígjáték nagyszerű 
sikert aratott mindkét napon telt 
ház előtt s a közönség kedven
ceit zajosan megtapsolta M hályi 
Vilcsi ismét felülmúlta önmagát 
a szinte egyéniségének íródott 
kitűnő szerepkörében. Paragh 
Éva és Zách János megmutatták, 
hogy a vígjátéknak is mesterei 
s maradéktalan sikert arattak 
megérdemelten. Nem lett volna 
tökéletes az együttes Erdélyi 
László nélkül, aki kitűnő arcjáté
kával, jó hnmorával öregbítette 
sikereit. Deák Rózsi rövid jele
netében is megmutatta tehetségét. 
Makk Teri Kitünően alkalmazko
dott a mindvégig fordulatos 
darabhoz.

A zenekar bevonulása miatt 
Egy boldog pesti nyár keddi 
előadása helyett harmadszor ke
rült bemutatásra a Tacskó. Sebők 
Margit, Zách János ezúttal is a 
többi szereplőkkel együtt reme 
keltek. Harmadszorra is telt házat 
hozott.

Szombaton és vasárnap dél
után és este a Diadalmas asszony 
című operett helyett a Violetta 
c. romantikus operettel búcsúzik 
a színtársulat.

hírek
I PRO PATRIA!|

Remete Miklós repülő főhad
nagy, Remete Lajos máv felügyelő 
és neje sz. Csernyánszky Aranka 
fia 24 éves korában múlt hó 
28 án hősi halált halt. Temetése 
folyó hó 1-én délután 4 órakor 
Budapesten a hősök temetőjében 
katonai pompával lett megtartva. 
Halálát szülein és fivérein kívül 
menyasszonya Zilahy Szabó 
fudit, Mohácsról a Balogh, 
Csernyánszky, Feigl és dr Pap 
családok és kiterjedt rokonság 
gyászolják Aki a hazáért adta 
ifjú életét szivünkben örökké él.

— Házasság. Linder Ernő 
a Dunántúl felelős szerkesztőjé
nek és nejének Braun Máriának 
leányát Lehel Erzsébetet augusz
tus hó 5-én délután fél 7 órakor 
vezette a pécsi Székesegyházban 
oltárhoz Berzsényi Endre m. kir. 
hadnagy, Berzsényi (Bierbauer) 
Viktor és neje Bossányi Mária 
fia.

— > légo elsötétítés ideje. 
Az elsötétítés este fél 19 órako 
kezdődik és reggel öt óráig tar
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_ Kinevezés. A vallás és , 
közoktatásügyi miniszteri teen- |i 
’jk ellátásával megbízott m. 

igazságüg'miniszter Kecskés 
K’aj0S mohácsi áll. polgári fiú és 
lányiskola igazgatót a polgári 

kólái igazgatók létszámába 
polaári iskolai igazgatóvá a 
jök fizetési osztályba kinevezte.
_ Adomány. Keinrath Vilmos- 

rí sz. Tasi Mária halála alkal
mával koszorú megváltás címén 
!apUnk kiadóhivatala útján a 
somba károsultaknak 250 pengőt 
adományozott a baráti társaság.
_ Vármegyei kisgyülés. Ba 

-anyavármegye törvényhatósági ■ 
jisgyűlése melegen ünnepelte 

Dávid Pál vármegyei főjegy
zőt s vr/éz dr Horváth István 
alispán üdvözlő szavaiban annak 
a reményének adott kifejezést, j 
hogv a vármegye új főjegyzője | 
tudását és szorgalmát a jövőben 
i$ B’ranya vármegye javára fogja 
kifejteni. A napirend során el- 
fogadta a kisgyülés Mohács m. 
város képvisótestületének a há í 
ború utánra tervezett csatorna 
és vízvezeték építésére vonatkozó 
határozatát.

— Halálozások. Losonczky Ká- j 
roZy asztalosmester üdülési sza
badsága közben Harkányban júl.
19 én tragikus hirtelenséggel el-l I 
hunyt. Temetése 28 án volt a 
mohácsi rom. kát. temetőben 
nagy részvét mellett. Halálát, 
özvegye és gyermekei gyászolják, i

Ocng Vilmos életének 91 iki 
évében julius 30 án elhunyt1 
Temetése augusztus 1 én volt aj 
mohácsi rom kath. temetőben.! 
Halálát felesége özv. Geng\ 
Vilmosné—Schón Anna, gyer
mekei, unokái és kiterjedt rokon • 
ság gyászolják.

Oerlai György majsi káp
lán életének 32-ik évében 
hosszas betegség után augusztus 
1 én meghalt. Temetése agusztus 
3 án volt Majson nagy részvét 
mellett A fiatal, lelkes lelkipász-j 
tor elhunyta alkalmából a mo 
bácsi róm. kát. esperesi kerület 
papsága külön gyászjelentést 
adott ki.

fl m. kir. államrendörség 
felügyeleti körzetének újabb be
osztása. A m. kir. belügyminisz
ter a rendőrség felügyeleti kör
zeteinek újabb beosztásáról ren
deletet adott ki. — A rendelet 
értelmében a rendőrség vidéki 
főkapitánya felügyeleti körzetei
nek száma 10 még pedig a 
budapest vidéki, székesfehérvári, i 
szombethelyi, pécsi, szegedi, 
debreceni, miskolczi, kassai, 
kolozsvári és marosvásárhelyi 
körzet. A mohácsi rendőrkapi
tányság a pécsi körzethez tarto
zik.

Uj bélyegsorozat a magyar 
történelem nagy nőalakjaival. 
Augusztus l én új rajzú 20, 24, 

30, 50, 70 és 80 filléres általános i 
forgalmú postabélyegeket bocsáj- 
tottak forgalomba A zöldesbarna
20 filléresen balkezében fehér 
kettőskeresztet, jobbkezében ima
könyvet tartó szent Erzsébet 
szembenéző mellképe látható, a 
jla 24 filléresen jobbkezében 
klómmal Szent Margit, a piros 
30 filléresen Szilágyi Erzsébet, 
s kék 50 filléresen Kanizsai 
Dorottya, a narancsszínű 70 fil
léresen Lorántffy Zsuzsanna, a 
Hásbarna 80 filléresen Zrínyi 

Hona szembenéző mellképe 
'•átható.

— Büntetések légo kihágás l 
miatt. A honvéd törvényszék, i 
légvédelmi kötelezettségen ala- 1 
puló igénybevételi felhívás iránt i 
tanúsított engedetlenség vétsége 
miatt Fridrich /ózsef és Krbesz 
István mohácsi lakosokat 4—4 
heti. R’.trcr József mohácsi la
kost 6 heti súlyosbított fogházra 
és Simonkovics /ólán mohácsi 
lakost 30 P pénzbüntetésre, be
hajthatatlanság esetén ö napi 
fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.

— Kit kell hősi halottnak te
kinteni. A m. kir. honvédelmi 
miniszter rendelettel szabályozta 
a hősi halottakra vonatkozó ren
delkezéseket. A rendelet szerint 
a honvédelmi miniszter abban ' 
az esetben ad ki olyan értesítést, 
melynek alapján a halotti anya • 
könyvben >A hazáért hősi halált 
ha!t« megjelölés feljegyzésnek j 
van helye, ha a meghalt, illetve 
holtnak nyilvánított személyt a j 
rendelkezések szerint hősi halott ■ 
nak kell tekinteni, éspedig, ha ; 
mint a honvédség, csendőrség, I 
rendőrség, pénzügyőrség, állami 
erdészet fegyveres személyzeté
ben tényleges szolgálatot teljesítő, 
avagy mint leventekötelezettséget, 
légvédelmi szolgálatot teljesítő 
személy a harctéren elesett, eltűnt 
és holtnak nyilvánították, a had- 1 
műveleti területen vesztette életét 
vagy olyan sebesülést egészség
romlást szenvedett, melynek 
közvetlen következtében a háború 
megszűnésének napjától számított 
2 év eltelte előtt meghalt, had 
műveleti területen kívüli szolgá
latával kapcsolatban ellenséges 
harcieszköz vagy más harci cse
lekmény következtében életét 
vesztette, vagy halálos sérülést 
vagy egészségromlást szenvedett, 
hadifogságban meghalt vagy 
egészségromlást szenvedett. Azt 
aki a honvédség kötelékében 
kisegítő szolgálatot teljesített, 
csak abban az esetben lehet hősi I 
halottnak tekinteni, ha olyan 
cselekményt hajtott végre, amely
ért utólag kitüntették. Nem lehet | 
hősi halottnak tekinteni azt a 
hadifogságba esett személyt, aki- ! 
nek magatartását >nem igazoltnak* 
minősítették. Hősi halottnak kell ; 
tekinteni azt is, aki a háborúval | 
vagy a háborús veszéllyel kap
csolatos események következté
ben az ellenséggel szemben 
fegyverrel harcol s a harcban 
elesett, vagy olyan sebesülést j 
vagy egészségromlást szenvedett, 
hogy a háború megszűnésétől 
számított 2 év eltelte előtt meg
halt. A felkelők az ellenséggel 
egy tekintet alá esnek. Ez a 
rendelet nem érinti 1914—18 
évi háborúban hősi halált haltak 
anyakönyvi bejegyzésére vonat
kozó rendelkezést.

— Robbanó töltötoll okozta a 
püspöknádasdi szerencsétlensé
get. Junius folyamán beszámol
tunk arról a gyermekszerencsét
lenségről, amely Püspöknádas- 
don történt és egy 8 éves gyer
mek halálát okozta. Hat ját
szadozó gyermek a püspökná
dasdi réten 15-20 cm. hosszú 
kerek dolgot talált, mely később 
a játék során felrobbant. Amrein 
Ferenc a helyszínen meghalt, 
mig őt társa súlyosan és kevésbé 
súlyosan megsebesült. A sze
rencsétlenséggel kapcsolatban 
lefolytatott vizsgálat során kide
rült, hogy ellenséges robbanó 
töltőtollat találtak a gyermekek, 
ez ölte meg Amrein Ferencet.

— Életbelépett a családbatoga- I 
dósra vonatkozó jogintézmény. A |
m. kir. igazságügyminiszter ren 
deletileg életbeléptette a családba- j 
fogadásról és eltartásról való 
gondoskodás előmozdításáról 
szóló 1944 évi V. törvénycikket. 
A törvény életbelépésével hatályba 
lép a családbafogadásra vonat
kozó jogintézmény, amelynek 
értelmében kiskorú gyermeket 
családjogi kapcsolatok nélkül is I 
eltartás és nevelés céljából csa- ■ 
Iádba lehet fogadni. Úgyszintén | 
hatálybalép a családnév átruhá- ! 
zására vonatkozó rendelkezés is, j 
amely szerint a házasságon kívül 1 
született gyermek atyja, ha a 
gyermeket magáénak elismeri, a ; 
családnevét törvényesítés nélkül I 
is ráruházhatja a gyermekre. A 
hatálybalépő törvény ezenfelül a 
nagy családdal bíró végrehajtást 1 
szenvedő ingóságainak foglalás | 
alóli mentességét is felemeli és 
szigorú büntetőjogi rendelkezést 
foglal magában azon esetre is, 
ha a tartásra kötelezett eltartásra 
és gondozásra szoruló eltartását 
elhanyagolja.

— Rémhirterjesztö cipószmes- 
ter. Szabó Mihály 53 eves du- 
naszekcsői cipészmester rémhírek 
terjesztése miatt ezév júniusáig 
internálás alatt állt, szabadon 
bocsájtása után pedig rendőri ; 
felügyelet alá került Szabó Mi- I 
hály röviddel hazaérkezése után 
tovább folytatta a rémhírterjesz
tést. Szabó újabb rémhírterjesz
tése az illetékes hatóság tudó- - 
mására jutott s a pécsi ügyész
ség újból megindította ellene az 
eljárást.

Beszüntették a szabadsá
golásokat a hadműveleti terüle
teken. (.MTI.) A m. kir. honvéd- 
vezérkarfőnöke a hadműveleti 1 
területen levő személyek részére 
mindennemű szabadság engedé
lyezését további intézkedésig jú
lius hó 24-vel beszüntette. A 
szabadsági tilalom vonatkozik a 
bombakárosult családokra is. — 
További intézkedésig a hadmű- : 
veleti területen levő személyek 
érdekében szabadság iránti ké
relmet senki se nyújtson be ka- 
tonai hatóságokhoz, parancsnok
ságokhoz, mert ezeket a kérel
meket minden tárgyalás nélkül a 
katonai hatóságok és parancs
nokságok irattárba helyezik. A 
szabadságok újbóli engedélyezé
sének időpontját a sajtó és a 
rádió utján fogják kihirdetni. A 
hadműveleti területen levő ala
kulatokból jelenleg szabadságon 
hátországban tartózkodó szemé- 

j lyek szabadságuk lejárta után az 
i okmányukban előírt időpontban 

helyes irányítás végett a rendé
szeti s katonagondozó parancs- 

I nokságon tartoznak jelentkezni.
A bevonulok számoljaik hosz- 
szabb gyalogos menettel, ezért 

- csak annyi saját podgyászt vi
gyenek magukkal, amennyit 

' ilyen gyalogosmenetnél maguk 
vinni tudnak. Idegen részére u.
n. bajtársi csomag kivitele tilos

— Gyűjtsük a csonttiéjjas gyü
mölcsmagvakat. Kevesen tudjak, 
hogy a zseblámpák szárazelemé
nek, valamint a gázálarcok szű
rőbetétjének milyen fontos alkotó 
anyaga az úgynevezett „aktív 
szén“, amelyet a csonthéjjas - 
magvak héjából állítanak elő. 
Ilyen célra alkalmas a sárga és 
az őszibarack, a szilva, dió és 
mogyoró maghéjja. A hadiipar
nak igen nagy mennyiségben 

van szüksége ilyen nyersanyagra. 
Ezért a leventeintézmény orszá
gos szervezetével hozzáfogott a 
felsorolt gyümölcsök csonthéjjas 
magvának gyűjtéséhez. A gyűj
tést a Leventék Gazdasági Szö
vetkezések Központja végzi. A 
leventék országszerte nagy pro
pagandát fejtenek ki a gyűjtés 
érdekében s így mindenki tudo
mást szerez arról, hogy a csont
héjjas magvakat nem szabad el
dobni, hanem azokat gyűjteni 
hazafias kötelesség. Minden ház
ban gyűjtsük a csonthéjjas gyü
mölcsmagvakat s ha azok táro
lása akármilyen nehézséget 
okozna, adjuk át a leventéknek, 
akik beváltási árat is fizetnek 
érte. A múltban a hadiipar a 
konzervgyáraktól, magtörő üze
mektől és hulladék kereskedők
től szerezte be a szükséges 
mennyiségű csonthéjjas magva
kat. Ez ma már nem elegendő. 
A nyári gyümölcsfogyasztás ide
jén az országban nem szabad 
elvesznie egyetlen csonthéjjas 
gyümölcsmagnak sem: össze kell 
gyűjteni és felhasználásra kell 
adni.

Változások a MAVAUT for
galomban. Az üzemanyagok (gáz 
olaj, motalkó és gumiabroncsok) 
kiszolgáltatása terén elrendelt 
korlátozások miatt július 31-ével 
kezdődöleg a MAVAUT 1411. 
sz. Mohács—Kiskőszcg vona'on 
a járatokat csak hétfőn, szerdán 
és szombaton indítja.

— Szeptember előtt nem kez
dődnek meg az előadások. (MTI) 
A m kir. vallás és közoktatás
ügyi miniszter félreértések elke
rülése végett közli, hogy a taní
tás sem a népiskolákban, sem a 
közép- és középfokú iskolákban 
nem kezdődik meg szeptember 
előtt.

— Hogyan védekezzünk az 
óvóhelyi megbetegedések ellen? 
Utóbbi időben gyaicrabban tör
ténik meg, hogy az óvóhelyen 
tartózkodók meghűlnek, illetve 
megbetegednek. E megbetegedé
sek oka leginkább a nyári idő
járás okozta hőmérséklet különb
ségben rejlik. Az ilyen meg
betegedést egyes rendszabályok
kal meg lehet előzni. Legcélsze- 
rübb, ha azt értük el, hogy az 
óvóhely hűvös hőmérsékletét a 
lakás hőmérsékletéhez hasonlóvá 
teszük. Ezt állandó szellőztetés
sel is el lehet érni bizonyos 
mértékben. Fűtésről is lehet szó, 
de ezt nem állandóan, hanem 
csak alkalom szerűen kell végezn i. 
A füstöt az óvóhely valamely 
nyílásán át vezessük a szabadba. 
Fűtésnél csak fatű'elésről lehet 
szó. Ha az óvóhely hideg és 
fűtési lehetősig nincs, az óvó
hely elnedvesedik, ez külön ve
szélyt jelenthet az egézségre. 
Célszerű az óvóhely egyes ré
szeit pl. a padok mögötti fal- 
részeket léckeretre erősített kar
ton lemezzel burkolni. A falrész 
és karton lemez között meg
szoruló levegő jó hőszigetelő. 
Az ilyen burkolatot azonban 
többször le kell szedni, nehogy 
a burkolat mögött a fal meg- 
penészesedjék. A padlóról való 
felfázás meggátlására lábunk alá 
forgácsot helyezzünk. A padokra 
pedig terítsünk takarót. Célszerű 
a meleg ruha és takaró óvó
helyei való tárolása, hogy le 
vonuláskor az ilyen holmi mindig 
kéznél legyen. Ha ez nem old - 
ható meg, akkor soha sem
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szabad ezek nélkül lemenünnk a 
hideg óvóhelyre. A meleg felső
ruhát, kabátot stb. nyáron is 
ugyanolyan megszokottsággal 
vegyük magunkra a levonulás
kor mint félen. Akik hivatásuk 
következtében sokat utaznak és 
riadó alka'mávál más-más óvó
helyen kell menedéket keresniök 
mindig vigyenek magukkal me
leg ruhát. Aki az óvóhelyre 
érkezve kellő meleg holmival 
nem rendelkezik, végezzen erő
teljes testmozgást az első fél
órában, mig a levegő az ott 
tartózkodók által termelt hőtől 

fel melegszik. A mozgást külö
nösen gyetmekeknek nem sza
bad megtiltani. Védekezhetünk a 
meghűlés ellen hőpalackban 
magunkkal vitt forró itallal is. 
Óvóhelyen hideg vizet soha ne 
igyunk.

SPORT.
Mohács az NB lll-ban?

Az NB II. és III nak a mai 
időknek megfelelő átalakítása 
folytán lehetségesnek látszik, 
hogy a Dijrántúli Kerület NB 

111. osztályába a mohácsi Torna 
Egyletet is beosztják. A Nemzeti 
Bajnokságba kerülő Mohács 
sportja, ha a lehetőségek meg
lesznek ezáltal csak nyerne, mert 
így olyan csapatokkal kerülne 
újra érintkezésbe, amelyekkel 
eddigi gyengesége folytán az 
utóbbi időben nem érintkezhetett. 
Egy héten belül végleges döntés 
lesz erre vonatkozólag az Or
szágos Szövetségben, de ha be 
is osztják Mohácsot még kérdés, 
hogy az MTE vezetősége nevez
ni fog-e az NB III ba?

Bezdáll elleni vasárnapi barát
ságos mérkőzés elmaradt, mert 
az utolsó pillanatban a BSF. kü
lönböző nehézségek miatt le
mondta a mérkőzést.

Magyar Kupára való nevezést 
javasoltuk az MTE vezetőségé
nek, amely sajnos ezt nem tette 
magáévá.

A IV. hadtest leventebajnoksá
gát Dunatöifivár csapata nyerte 
meg, amely döntőben Kaposvár 
csapatát 5:4 arányban győzte le 
és így jogot nyert az országos 
bajnokságban való részvételre.

Karácsonyi, Völgyesi és Fulcz 
az MTE csapatának játékosai uj 
beosztásuk folytán elhagyták 
Mohácsot és igy hosszú ideig 
nem állhatnak az MTE rendelke
zésére.

A bombakárosultak javára ren
dezett mérkőzésen mintegy 150 
pengő tiszta haszon maradt, 
amely rendezéséért Németh Jó
zsefet az MTE h. intőzéjét illeti 
dicséret.

Bz MTE vezetősége tárgyalás
ban all a Bajai TISE-vel egy 
Mohácson rendezendő barátsá
gos mérkőzés ügyében.

Blum a leventéink kitűnő lab
darugója, aki mint atléta a Pécsi 
AC nál van leigazolva az elmúlt 
hetekben Nagykanizsán résztvett 
a délnyugati kerület egyesületi 
bajnoki versenyén és a 400 mé
teres síkfutásban 54 2 m perces 
idővel’ megnyerte a versenyt. 
Vasárnap pedig a PÁC színei
ben résztvesz a Diósgyőrben 
rendezendő országos atlétikai 
versenyen. Csak gratulálhatunk 
kiváló atlétánk országos sikereihez.

Tbltötollak, tíihegyiítollak
javítását vállalom:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében

— Anyakönyvi bejegyzések 
1944 július 28 tói augusztus 4 ig. 

Születések: Horváth Julianna, 
Rüll János, Győri Mihály István, 
Rozmayer Zoltán, Besenyi János, 
Kosztics Péter, Bogdán Pál, 
Szabados László Károly.

Házasságkötések: Pantyata 
András és Kakas Erzsébet, Fekete 
Mátyás és Sánta Julianna.

Halálozások: Keinrath Vil- 
mosné 20 éves, Tóth János 5 
hónapos, özv Pinczinger Mihály
né 85 éves, Geng Vilmos 90 
éves, Bogdán Pál 1 napos, Bajai 
Béla 2 éves.

Felel óliz e r k e111 ö:
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonol él kiadó 

FRIDRICH OSZKÁR

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

KEINRATH VILMOSNÉ 
szül. TASI MÁRIA 

temetésén való megjelenésükkel, 
vagy részvétkifejezéssel, koszorú 
és virág küldésével fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton is hálás szívből jövő 
köszönetünket.

Külön is köszönetét mondunk 
a MFTR és az Alt bőrgyár tiszt
viselőinek és alkalmazottainak a 
temetésen való megjelenésükért. 

Mohács, 1944 augusztus hó.
A gyászoló család.

CDolyzsók
kapható:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

ELADÓ

1 db villanymotor
7>/2 Hp,
Megtekinthető; Indóház utca 1. 

Fatelepen.

Kígyó utca 8. szám alatti 
ház 

szabad kézből ELADÓ.
Bővebbet: Kubatov György 

kereskedőnél.

A GAZOATÁRSADALOM szíves tudomására hozom, hogy fennálló 
rendelkezések értelmében mindennemu mezőgazdasági termény: 
GABONA, MAG, HÜVELYES 
és egyéb mezőgazdasági cikk átvételére feljogosítást kaptim. Fenti cikkeket 
Mohácson, Vörösmarly utca 6. szám alatti (Schön Mór féle) 
raktáramban veszem át. — Előre is biztosítom a t. Gazdatársadalmat a 
legelőzékenyebb és legpontosabb kiszolgálásról és kérem szíves pártfogásukat 

kitűnő tisztelettel 
HETÉNYl KÁROLY 

___________________________________jogosított gabonakereskedő, Mohács

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Osztrák gyártmányú, kereszthúros 

rövid fekete zongora 
ELADÓ.

Cím a kiadóhivatalban.

ELADÓ egy kifogástalan állapotban

!évő gyermekkocsi
Cím a kiadóhivatalban.

3 deciliteres y keresek
kengyelzáras 4/ » C L; C t megvételre

Csapó György
szikvízüzem, Karancs.

Keresek azonnali belépésre
egy női fodrászsegédet

SZABÓ JÁNOS
Mohács, Szentháromság utca 37.

SOMBEREK 
község 

országos állat és kirakodó 
vására 

augusztus hó 8-án lesz.

Varroda áthelyezés.
Értesítem az igen tisztelt 

hölgyközönséget, hogy 

varrodámat 
Szent István utca 5. szám alól 
Szentháromság utca 30. szám alá 
helyeztem át.

További szíves pártfogást kér 
teljes tisztelettel: 

özv. Szabó Károlyné

Használt

GÉPSZÍJ eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

ZRÍNYI UTCA 17. számú

liáz eladó.
Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál.

Üzletáthelyezés.
Értesítem a nagyérdemű közönséget, 

hogy LISZTCSERE ÜZLETEMET 
Mészáros u. 6 sz. alól Vörösmarty 
u. 7 sz. alá helyeztem át. Kérem 
továbbra is szíves pártfogásukat.

Mély tisztelettel 
MOGYORÓSI (Ment) JÁNOS 

molnármester.

Különbajáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

OMNI A FILMSZÍNHÁZ

Augusztus 4—5-6—7-én

Tengerparti randevú
Augusztus 8-9

Százarcú ember

Hivatalos gabonaárak 
1944 augusztus hóban:

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

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

Mohács megyei város polgármesterétől 
7075 1944. kig- szám.

Hirdetmény.
A m. kir. földművelésügyi miniszter 

567.800 1944. sz. rendeletét az alábbiak, 
bán teszem közhírré

Az az ingatlantulajdonos (javadalmas 
haszonélvező, haszonbérlő), akinek 
külön-külön 300 négyszögöl kiterjedésű 
földieperrel, ribizlivel, málnával, cseresz
nyével, meggyel, körtével, birsalmával, 
kajszi vagy őszibarackkal beültetett,szak
szerűen kezelt termőgyümölcsöse van 
(továbbiakban gyümölcstermelő) a saját 
termésű gyümölcsének befőzéséhez az 
1944. évben 5 kg. befőzési cukrot 
igényelhet.

A termelői befőzési cukor igénylé
sére .Igénybejelentés űrlap áll díj
talanul mindazon gyümölcstermelő 
igénylők rendelkezésére, akik cukor
jegyeiket Mohácson kapják.

Annak a gyümölcstermelőnek, aki 
cukorjegyeit nem ott kapja, ahol a 
gyümölcsöse van, az igénybejelentését 
a gyümölcsös fekvése szerint illetékes 
községi elöljáróság (polgármester) hiva
talos igazolásával ellátva kell a cukor
jegyeit kiállító községi elöljáróságnál 
(polgármesternél) benyújtani.

Az igénybejelentések benyújtásának 
határideje folyó évi augusztus hó 5. 
napja, a határidőn túl benyújtott igény
bejelentések figyelembe nem vehetők.

A gyümölcstermelők abban az eset
ben is összesen csak 5 kg. befőzési 
cukrot igényelhetnek, ha a háztartáshoz 
tartozó személyek közül többnek is van 
legalább 300 C-öl kiterjedésű gyümöl
csöse. Annak a gyümölcstermelőnek, 
aki termelői .Befőzési cukorvásárlási 
engedély>-t kapott külön befőzési cukor
vásárlására szóló engedélyt nem kaphat,

Mohács, 1944. évi augusztus hó 1-én.

Vitéz Szönyi Alajos s.k 
polgármester.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
_________ telekkönyvi hatóság._______
853,1944. tk. szám.

Árverési hirdetmény - kivonat.
Kovács Lukács végrehajtatónak Bős- 

nyák Miklós végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
200 P tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a Lippő községben fekvő s 
a lippói 231. sz. betétben A-j-2. sorsz. 
a. felvett 707 2. hrszámú 1 h. 1208 n.; 
ölnyi szántóra 2369 P 50 fillér kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést
1944- évi augusztus hó 28. 
napján délután */2 3 órakor 

Lippő községházánál fogják még
tartani.

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

Bánatpénz a kikiáltási ár 10° <r* 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
°/»-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1944. évi április hó 25. 
Dr Hadler S. k.

kir. jbiró
A kiadmány hiteléül :

Bartók Istvio 
kezelő.


