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tankerületi főigazgató.

Elkezdtük a tanítást és | 
a pécsi tankerület egész 
területén megindult az isko
lai nevelés munkája. Pedig 
hányszor, de hányszor hallot
tuk az utóbbi hetekben : Még
sem fogjátok elkezdeni! És 
ebben az unos-untalan ismét
lődő, az iskola munkájának > 
újabb megakadályozását váró, 
kárörömmel előre jósolgató, I 
lélekölő és szellemet romboló 
hangban benne morajlott az 
egész mai magyar élet min
den betegsége, esettsége.

Dologtalanságra áhitozás, 
önző és oktalan szeretet, 
enervált aggályoskodás, kö
zömbösség és gáncsoskodás 
akarta megbénítani az illeté
kesek akaraterejét, megtörni 
bízó derűlátását. Nem sikerült.

Most itt a déli végeken 
százezernyi magyar ifjú és 
leány engedelmeskedik újra a 
mindennapos kötelességtelje- I 
sítés emberré érlelő parancs
szavának, százezernyi fiatal 
magyar élet öltözködik bele 
a fegyelembe, munka és ál
dozatvállalás vértezetébe, hogy 
minden acsarkodás, bénító 
gyávaság tehetetienkedő nem
törődömség ellenére is építse 
magában az eljövendő magyar 
életet.

Oh ne mondja senki, hogy 
éles és igazságtalan a vád, 
amelyet a tanévnyítás percei
ben a közvélemény ellen 
emelünk! Ne mondja senki, 
hogy csak gyermekei életét 
féltette! A jövő nemzedék 
élete nekünk még drágább 
mint azoknak, akik csak ösz
tönös dédelgetéssel védenék 
gyermekeiket, de nem értik, 
nem érzik át, mily roppant 
hivatása van minden magyar 
élet-lángnak éppen most, ami
kor népünk és nemzetünk 
sötétségbe vesző jelenének 
komor kárpitjai mögött kutat
juk a fennmaradás, vagy nem
zethalál iszonyú lehetőségeit. 
Mi is érezzük és a felületes 
közvéleménynél fokozottabban 

érezzük a felelősséget a fiatal 
magyar életekért, — de tud
juk azt is, hogy ma mindenki
nek, még a gyermeknek is részt 
kell vállalnia a nemzet sorsá
ban s a gyermeknek is vészt, 
megpróbáltatást, félelmet le
küzdve kell keresnie a munka, 
a testben-lélekben gyarapodás, 
a lelki-szellemi önállósodás 
utait, eszközeit és módozatait, 
ha egyáltalán élni akarunk 
ezen a földön magyarként és 
magyarul. Ha igazat adnánk 
az aggályoskodóknak, a min
dent jobban tudóknak, akkor 
írástudatlanul, az emberi alap
műveltség minden elmétől 
megfosztottan nőne fel egyik 
évfolyam a másik után s nem 
lenne eszköz a kezünkben, 
hogy az utcáról, a léha idő
töltés szellemi majomszigetei
ről fegyelembe és munkába, 
tisztességbe és emberségbe 
kényszeritsük bele azokat, aki
ket az elmúlt féléves kény
szervakáció szabadjára enge
dett. Ó tudjuk nagyon jól, 
hogy sokan nem érdemlik 
meg ezt a szemrehányást, 
mert munkatáborban cserkész- 
és leventetáborokban, kétkézi- 
munkában vagy üzletben, vál
lalatban, irodában, üzemben 
szorgoskodtak és tevékeny
kedtek.

De éppen ilyen jól tudjuk 
azt is, hogy nagyon sokan 
vagy talán még többen rá
szolgáltak keserű szemrehá
nyásunkra! Ezért kérjük a 
szülőket és mindenkit, aki az 
építőszellemű, jóakaratú köz
véleményhez tartozik: segít
senek az iskolai nevelésnek!

Segítsenek elsősorban azzal, 
hogy szíves együttműködéssel 
fogadják az iskolai év megkez
désére vonatkozó intézkedést, 
maguk is lendületre ösztönzik 
a gyermekeket, felügyelik és 
ellenőrzik munkájukat és min
denek felett erősitik bennük 
az iskola fegyelmének szelle
mét s otthon is olyan fegyel
met, magatartást kívánnak 

meg tőlük, amely megcáfolja 
ennek a vesztébe felejtkező 
társadalomnak felületes, csá
bító kísértéseit s méltóvá 
teszi fiaikat és leányaikat arra, 
hogy egy önmagáért és értel
méért, hivatásáért és csupasz 
életéért küzdő népnek gyer
mekei maradhassanak.

És végül megnyugtatunk 
mindenkit: Mi is megteszünk 
mindent az ifjúság épségének

Baranyavármegye alispánja
a déli hadműveleti terület kormánybiztosa.
A m. kir. minisztérium dr. vitéz 

Horváth István Baranyavármegye 
alispánját a déli hadműveleti 
területre kormánybiztossá nevezte 
ki azzal, hogy kormánybiztosi 
megbízatásának ideje alatt alispáni 
műköaése, illetőleg hatásköt e 
szünetel.

Dr. vitéz Horváth István, kinek 
személyében kiváló,a legnehezebb 
helyzetekben is erélyes határo
zottsággal, késedelmeskedés nél
kül intézkedő közigazgatási szak
embert ért a kormánybiztosi 
megbízatás. Hivatali esküjének 
letétele után a miniszterelnöksé
gen beható tárgyalásokat folyta
tott a szükséges rendszabályok 
megoldására. A hadműveleti kor
mánybiztosság Pécsett a Vár
megyeházán székel. A déli had
műveleti kormánybiztosság jog
köre, területi illetékessége Bács- 
bodrog, Baranya vármegyék, 
továbbá Csongrád vármegyének 
a Tisza iobbpartján fekvő része. 
Somogy vármegyének a barcsi, 
csurgói, kaposvári, marcali, nagy
atádi, szigetvári járásai, valamint 
Kaposvár m. vá;os, Zala vár
megyének az alsólendvai, Csák
tornyái, lenti, letenyei, nagyka
nizsai, novai, pacsai, perlaki, 
zalaegerszegi járásai, Zalaegerszeg 
és Nagykanizsa m. városok, Vas 
vármegyéből a muraszombati 
járás, végül Szeged, Szabadka, 
Újvidék, Zombor, Pécs törvény
hatósági jogú városok tartoznak. 
E területen működő valamennyi 
állami, törvényhatósági, községi 
hatóság, hivatal és intézmény, 
valamint kormányhatósági fel
ügyelet alatt álló minden testület 
és szervezet felett a legfelsőbb 
feligyeleti és ellenőrzési jogkört 
gyakorolja.

A kormánybiztos, a kir. ítélő- 
bírákat és ügyészeket kivéve, az 
állami, törvényhatósági s községi 
alkalmazottakkal, valamint községi 
elöljáróság tagjaival szolgálatuk 

védelmére. Es ha szükséges 
kellő időben, kapkodás nélkül 
megtesszük majd mindazokat 
a célszerű intézkedéseket, 
amelyekre lelkiismeretünk sür
get és kényszerit. Isten segít
ségével és egyedül az Ó se
gítségével, megkezdtük az 
iskolai munkát és — bizo
nyára nem zökkenők és fenn
akadások nélkül — de foly
tatni fogjuk.

W X W. M WW K

ellátása tekintetében közvetlenül 
rendelkezhet, akik a kormány
biztos rendelkezését haladék 
nélkül, feltétlenül kötelesek végre
hajtani A kormánybiztos állásá- 

■ tói felfüggesztheti azt az alkal- 
I mazottat, aki a kiadott rendelke

zést késedelmesen teljesíti vagy 
rendelkezésének nem engedel
meskedik. A szolgálat ellátására 
nem alkalmas tisztviselőt a szol
gálati teendők alól azonnali ha
tállyal felmentheti. A vármegyei, 
városi és községi hatóságoknak 
minden olyan határozatát, amely 
a hadviselés érdekeire sérelmes 
vagy a közrend, közbiztonság 
fenntartását veszélyezteti megsem
misítheti s e határozatban foglal
tak tárgyában, ha szükséges, 
saját hatáskörében intézkedik. A 
kormánybiztos a személyi kiürítés 
tárgyában, az egyesületi jogköré • 
ben, a kitiltás, rendőrhatósági 
felügyelet vagy őrizet alá helye
zésre, a sajtó ellenőrzésére, a 
posta-, távíró , távbeszélőforgalom 
a rádiók ellenőrzésére nézve, 
fegyverek, lőszerek, robbanó- 
anyagok és más veszélyes tár
gyak tartása, használata és for- 
galombahozatala tekintetében, 
végül vagyontárgyak biztonságba • 
helyezése terén saját hatásköré
ben közvetlenül bocsájthat ki 
olyan rendelkezéseket, illetőleg 
tehet olyan intézkedéseket, melyek 
a fennálló törvények értelmében 
a minisztérium, illetőleg egyes 
miniszterek hatáskörébe tartoz
nak. A kormánybiztos ezenkívül 
az ország egész területén irány
adó szabályoktól eltérő rendel
kezéseket is bocsájthat ki.

A kormánybiztos által kiadott 
rendeletek megszegése, amennyi
ben a cselekmény súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem 
esik, kihágás és 6 hónapig tér
je dhető elzárással büntethető. A 
kormán ybiztos hatásköréhez tar- 
t ozik még a vállalatok felügyelete, 
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a köz és magánvagyon meg 
óvása is. A hadműveleti kiürítés 
terén is messzemenő hatáskört 
tölt be.

Dr. vitéz Horváth István kor
mánybiztosi működése alatt az 
alispáni teendőket dr. Dávid Pál 
vármegyei főjegyző látja el.

Potykára halásznak a Bogban 
a mohácsi honvédek.

Valahol Lengyelországban, 
szeptember hó. — Békésen ka 
nyarog a Búg, majdnem olyan 
merész ívelésekkel mint a Tisza 
valahol Szeged táján. Friss legelő 
terül el a parton, a túloldalon 
még keresztekben áll a búza, 
rozs. A túlpart lankás, mellig ér 
a víz, a felénk eső meredek, tán 
négy öt méterre lehet a fenék. 
Itt aztán nem tud átjönni az 
orosz harckocsi magyarázza 
a zászlós kis fürdőnadrágban. 
Izmos testén látszik, hogy köny- 
nyen győzi a háború fáradalmait. 
Bőre olajbarna a Lengyel naptól. 
A legelő pázsitját a parton lö
vészárkok géppuskafészkek sza
kítják fel.

Eszakabra már elkészült a 
védővonal, pár napja fejezték be 
a németek — magyarázza to
vább a zászlós - hozzánk még 
majd holnap érkeznek az utásza
ink. A mi figyelőállásankat is 
széles összefüggő, erős védőál 
lássa építik ki. Két fűzfa árnyéka 
alatt beszél, mögötte kis sátor 
feszül, öt lépésnyire meg pará
nyi tó.

Csak arra jó, hogy legyen hol 
megteremnie a sok szúnyognak. 
Mellette távbeszélő készülék, két 
mondat között azon küldi pa
rancsait, jelentéseit. A rajokhoz 
hírvivők szaladnak. A félraj a 
figyelőben marao, a másik fele 
meg háromra menjen be a pa
rancsnoksághoz Mozielőadas 
lesz!

A két fűzfa ágain szakat hálót 
lenget a szellő. A zászlós előtt 
a gyepen egy másik már majd
nem kifogástalan állapotban fe 
szül. Két legény tatarozza a ko
pott szálakat, csomózza ott, ahol 
elszakadt, foltozza a rongyosab
bakból ahol nagy lyuk éktelen
kedik rajta. Az egyik felére már 
köveket kötöttek, hogy lehúzza 
a fenékig, a másik szelére pedig 
fenyőíakorongok kerüllek, hogy 
a teteje el ne merüljön a víz alá.

A mesterségünk. Értjük mi jól, 
hogyan kell megcsinálni a kerí
tőhalót — mondja tovább a vé
konyabb rozsdabarna legén.

Mohácsi halásziegények — 
fűzi hozza a százados. Kézigrá 
nattai roboaniani a halat szigo
rúan liios, így hát hálóval kerí
tik a lengyel potykákat.

Tegnap Kárász István horog
gal kel süllőt fogott — szól az 
öregebb.k mohácsi és a karján 
mulatja, hogy mekkora volt. — 
De van itten ponty, meg láttam 
itt félméteres haicsat is.

Csillog a szeme, mint mikor 
a gazda a jó termesről, a szép 
tehenéről beszél. Már előre ér
zem a holnapi halászlé minden 
ízét összefutni számban. Lesz 
olyan jó, mini amilyet a mohácsi 
homokon kanalaznak a bog
rácsból.

A kis szunyogkeltetőben idő
sebb bajszos az ingét mossa. 
Keltőt nyom a vásznon, azután 
nagyot csap a combjára. Morog 
a öajsza alatt, valami ilyesfélét; 

Fene a vérszopó anyádit! Eddig 
nem igen akadt idő a mosásra, 
harcolni kellett, most meg itt a 
víz s a meleg napfény, kikerül 
a rostok közül a sok kemény 
megpróbáltatás, fáradság emléke. 
A parton csónakok sorakoznak 
egymás mellett.

Oéppuskafészkek a folyó part
ján. A főhadnagynak külön kis 
szandJinja van, azon ellenőrzi 
a Búgról a fígyelőállásokat, — 
magyarázza Cserepes/ózsef, amint 
az evezőket cipeli széles vállán 
— ő is Mohácsról való. Úgy 
hajtja a kis csónakot, még árral 
szemben is, mintha valami német 
gyorsnaszád lenne.

A Búgon a civilek számára 
tilos a közlekedés — mondja 
aztán a főhadnagy. — Össze
gyűjtöttünk minden csónakot és 
őrizzük őket, nehogy kísértésbe 
essen valaki áthajózni a túloldalra. 
Az ellenség messzebb van ugyan 
a folyótól, de éberen kell őrizni 
a vonalat Az orosz felderítő 
járőrök könnyen átjuthatnának 
rajta és végignézhetnék az erő
dítési munkaiatokat, ha nem 
ellenőriznénk éjjel és nappal a 
vizet. Magunk is csónakba szél
iünk és útnak indulunk a sebes 
hullámokon lefelé. Két fenyő
rúddal irányítjuk a hosszú és 
keskeny ladikot, ha kell csáklya- 
ként vagy ha mélyebb a víz, 
evezőként szolgálnak. Három- 
négyszáz méterrel lejjebb az e ső 
géppuskafészek. Csak az veszi 
eszre, aki már előzőleg is tudta, 
hogy hol rejtőzik a fegyver. 
Lejjebb golyószóró. Azu an a 
nagy kanyar csúcsán figyelőőrs 
a sás és nád között.

Két kis szalmából, nádból font 
kunyhóban lakik a raj, olyanban, 
amilyen alá otthon a csőszök és 
pásztorok húzódnak a vihar elöl 
Kis teret tapostak maguk előtt 
a folyó felé, hogy jobban lássa
nak Kis sziget rejti őket a túl
oldal felöl. Most félmeztelenül 
sütkéreznek a napon, nevetnek, 
beszélgetnek s amikor feltűnik a 
szandoiin, kapják össze magukat. 
Az őr feszesen tiszteleg, jelent
kezik a parancsnok előtt. Ilyen
kor nappal vidám az élet — 
mondja Kóró /ózsef — messzi 
látni a tájon, de éjjel már nehe
zebb. Akkor figyelünk mind
annyian. Hallgatózunk a sötétben, 
hogy ne történjen baj. Aztán 
hajnalban fekszünk le aludni.

Végigevezünk a nagy kanyar
ban. Négy öt kilométert tehettünk 
meg. Maid egy csendes öbölben 
szomorúfűz gallyai alatt kötünk 
ki. Gyalog indulunk vissza a 
századparancsnoksághoz s tíz
tizenöt perc alatt vágunk át a 
téten, a folyón egy órát lettünk 
lefelé.

A bajta előtt hármas sorokban 
meneteinek a legények. Éppen 
azt fújjak, hogy. Nyitva van a 
százados úr ablaka ...

Aztán: Jobbra nézz!,.. Balra 
nézz!... Súlyba!... Vállra!...

A harc szüneteiben sem feled
keznek meg a katonai rendről. 
Mosolygós az arcuk, úgy száll a 
nóta ajkukról magasan az égbe, 
mintha a Tisza mellett pattogna 
lépesük. A lengyel öregasszony 
ott a ház sarkán körülbelül azt 
kérdi most az urától:

— Vasziij, hát még mindig 
ilyen viaamak a magyarok ?

Vaszitjnak tudnia kell, mert 
már az első világháborút is meg
járta. Nem válaszol, csak szívja 

| a pipáját és elgondolkozva bólo- 
' gat a fejével nagykomolya n.

Kadócsay Dénes 
haditiidóstti.

Ellenőrzik a posta-, távíró- 
és távbeszélóforgalniat.

A kormány rendeletet adott 
ki, amelynek értelmében szep
tember hó 12 tői kezdve a bel
földi posta , távíró- és távb eszélő- 
forgalmat ellenőrzés alá helyez
ték A kormányrendelettel kap
csolatosan a kereskedelem- és 
közlekedésügyi miniszter is ren
deletet adott ki, amelyben közli 
az ellenőrzés módozatait. A rész- 

1 letes intézkedések a következők: 
A feladó nevét és pontos 

lakcímét az összes postakü demé- 
nyekre tisztán és olvasható írás 
sál fel kell jegyezni. A postautal, 
vány és szállítólevél szelvényére 
valamnt a csekkbefizetési lap 
értesítőlapjára csak a küldemény 
(befizetett összeg) rendeltetését 
jelző rövid feljegyzéseket szabad 
írni. Képeslevelezőiapok, amelyek 
varosokat és városrészeket, hely
ségeket, tájképeket, katonailag 
fontos tereptárgyakat, közlekedési 
és nemzetgazdasági üzemeket, 
saját vagy szövetséges állambeli 
nagyszabású építményeket vagy 
ezek csapatai által megszállt terű
ié.eket épri eteket ábrázó nak, 
továbbá, amelyek a felsoroltakat 

i térkép, képnyomat, klisé, lemez 
stb a'akjában ábrázolják, a posta- 

j forgalomból ki vannaa zárva. 
I Személyeket (hozzátartozók rt) 

ábrázoló fényképek, ha csak az 
előbb említettekkel ellentétben 
nincsenek, felragasztás nélkül 

I küldhetők
Értéklevelekben, értékdobozok

ban és csomagokban írásbeli 
közleményeket (számlákat) elhe- 

l lyezni tilos. Sajtótermék csomag
ban csak akkor helyezhető el, 

' ha a feladó mind a csomagon, 
mind a szállítólevélben tartalom
ként feltüntette.

A levelek terjedelme — ide 
' nem értve a hatósági, hivatali, 
I üzleti, gazdasági, irodai, stb., 

tehát nem magánlevelezést — 
i kiterítve egy félív papírnál több 
, nem lehet. Az írás olvasható 

legyen és a sorok egymástól 
megfelelő távolságban csak pár
huzamosan egymás alá írhatók. 

| A szöveget keresztbe írni nem 
! szabad. A levélpapírnak világos 

színűnek, a borítéknak pedig 
bélésnélkülinek kell lenni. A le
velekhez csak a szövegrésszel 
érdemileg összefüggő mellékletet 
szabad csatolni. Írásjelként csak 

i latin, gót és cirili betűk használ
hatók. Titkos vagy rejtjeles fel
jegyzések, valamint gyorsírasi 

i jelek alkalmazása tilos. A levele
zés nyelve csak magyar, német, 

I román, szlovák, rutén, szerb és 
horvát lehet.

Rádióadó vagy kizárólag rövid
hullámú vevőkészüléket és ezek 
lényeges alkatrészeit feladni csak 
a honvédvezérkar főnökének 
engedélyével lehet. Felvételt tar
talmazó, de elő nem hívott fény- 
képfiimeket és lemezeket feladni 
tuos. Beszédet vagy szöveget 

j rögzítő filmek, lemezek, lapok 
elő nem hívott állapotban vagy 
általában beszédet rögzítő tárgyak 
amelyekben a beszéd szövege 
nem magyar, német, román, 

szlovák, rutén, szerb, horvát fel 
nem adhatók.

Magán - és hírlaptáviratot csak 
közértelmű magyar, német, román 
szlovák, rutén, szerb és horvát' 
nyelven szabad megszerkeszteni. 
Táviratot nem lehet feladni 
mozgóposta utján vonaton, légi, 
járművön és levélszekrény útján. 
Részben vagy egészben rejtjelzett 
magán és hirlaptáviratok feladása 
tilos. Magántáviratokban csak az 
általánosan használt és ismert 
rövidített kifejezéseket vagy jel- 
zéseket szabad alkalmazni. Ka- 
tonai híreket tártalmazó magán- 
és hirlaptáviratok feladásához a 
honvédvezérkar főnökének előze
tes engedélyét kell bemutatni A 
feladó a távirati űrlap erre szol
gáló részén köteles a nevét és 
lakáscímét pontosan feltüntetni és 
a feladás alkalmával személy
azonosságát hiteltérdemlően iga
zolni Feladó az, aki a táviratot 
feladás céljából a postára viszi.

Telefonbeszélgetést csak ma
gyar, német, román, szlovák, 
rutén, szerb és horvát nyelven 
szabad folytatni. Tilos a táv
beszélőn értelmetlen, számjegyes 
vagy betűjegyes szavakból álló 
beszélgetést folytatni A posta 
hivatali nyilvános állomásról kez
deményezett távolsági beszélge
tésnél a hívó fél köteles nevét 
és lakáscímét a távbeszélőjegyre 
feljegyezni, valamint személy
azonosságát hiteltérdemlően iga
zolni. A távbeszélő állomás fele
lős előfizetője, postai nyilvános 
állomásnál a felügyelettel meg
bízott egyén a postahivatal (táv- 
beszé őközpont) felszólítására az 
állomásról beszélő egyén nevét 
és lakcímét utólag is köteles 
kiszolgáltatni. Nyilvános telefo
noknál a kezdeményező felet 
ellenőrizni nem lehet, miért is a 
felhívott felet figyeli az ellenőrzés.

Riadó esetén ablakot, 
ajtót, kaput kinyitni!

Az ablaknak és ajtóknak riadó 
esetén történő nyitva vagy zár 
vatartásának kérdése sokak előtt 
még ma sem teljesen világos, 
ezért a honvédelmi minisztérium 
légoltalmi csoportfőnöksége a 
hivatalos álláspontot az alábbiak
ban közli: A lakások ajtaját légi
riadó esetén jobb, ha nyitva 
hagyjuk, illetőleg a kiiincsnélküli 
ajtókban a kulcsot benthagyjuk. 
A betörés veszélyével viszont 
számolnunk kell, ha a lakást 
nyitvahagyjuk de gondolnunk 
kell arra is, hogy kártalanításra 
csak az számíthat, aki ingóságai
nak megmentésére mindent el
követett. Elutazásunk, vagy eltá
vozásunk esetében tanácsos la
káskulcsunkat vagy házfelűgye- 
őhöz leadni, vagy pedig az őr
ségparancsnoknak, távollétében 
a helyettesének átadni. Mindkét 
esetben a kulcsra erősített jelzé
sen tüntessük fel lakásunk eme
let és ajtószámát. A lakások és 
általában a bérlemények ablakad, 
valamint az egyes helyiségeket 
összekötő belsőajtókat riadó ese
tén teljesen nyissuk ki. Az ablak
üvegek védelmével Kapcsolatban 
rá kell mutatnunk arra, hogy 
nyáron célszerű a belső abla<- 
táblákat leszedni, viszont semmi 
gyakorlati érteimé sincsen annak, 
hogy a külső ablaktáblákat is 
leszedjük. A lakás esslingeni re
dőnyeit riadó esetén huzzuk fel.
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Természetesen éjszaka és este — 
gondosan ügyeljünk arra, hogy I Csongor 
előbb a lámpákat eloltsuk. Nem | főellenőr 
elegendő a redőnyöket csak hé
zagosán ' " ‘

a kisebb 
Célszerű, 
zsalukat 
kitárjuk.

felhúzni, mert ezt csak 
légnyomás kíméli meg. 

ha a fatáblákat és a 
riadó esetén szintén

Az üzletek vasredőnyeit, riadó 
esetén nem helyes ha leengedjük 
lezárjuk, mert ezeket a légnyo
más szintén használhatatlanná 
teheti és akár tűzoltás céljából, 
akár más okból nem tudunk az 
üzletünkbe behatolni Egy hát 
rány származhatik abból, ha 
ezeket a redőnyöket éjszakára 
nem húzzák le: amennyiben a 
légnyomás az üvegtáblákat kitöri, 
3 kirakat és az üzlet árúihoz 
könnyen hozzáférhetnek. Ilyen 
esetben a háztömbparancsnok 
feladata a környező házak lakói
val őriztetni az üvegnélküli kira
katokat és üzleteket. A kirakatok 
elé rakott vékony deszkaleme
zeknek nincsen sok gyakorlati 
értelmük, csak akkor, ha ez a 
kirakatüvegek egy részét helyet- 
te:itr Ezek természetesen — 
közük illetékes helyről — csupán 
tanácsok, amelyeket mindenkinek 
saját belátása szerint kell végre 
hajtani s arra senkit kényszeri- 
eni nem lehet. Egyetlen kötelező 

szabály, hogy a hazak kapuját a , 
riadó esetén még akkor is ki i 
kell nyitni, ha egyébként bár 
mely oknál fogva zárva lennének. 
Kivétet képeznek azok a kis 
családi házak, melyek sem pin
cével, sem kapualjjal nem ren
delkeznek.

HÍREK
— Honvédüzenetek. Szísz 

frödd főhadnagy szeretettel kö
szönti a Mohácsi Hírlap olvasó
táborát és minden ismerősét. ; 
’áboripostaszáma: T. 801

Németh Miklós zászlós, Gyú
rok Mátyásl'\zedes,KersicsJános, \ 
Haramza /ános és /egyugya 
lános honvéd.k bajtársi üdvöz
letüket küldik szüleiknek, test 
véreiknek, összes ismerőseiknek. 
Sok levelet várnak, Tábori p. 
számuk H. 688.

Bráda lános őrmester hozzá
tartozóit szeretette! csókolja, 
rokonainak és ismerőseinek ba
rát! üdvözletét küldi. Tábori p. 
száma: B. 743

üétai Lajos szakaszvezető 
szeretettel köszönti hozzátarto
zóit, rokonait, ismerőseit s a 
mohácsi bíróság bírói és tiszt
viselő karát. Tábori p. sz. K 133 

Beregi /anos is Husii József 
honvéaek üzenik szüleiknek, 
feleségüknek, családjuknak és 
jóbarataiknak és összes ismerő
seiknek jól vannak, egészsége 

sek. Tábori postaszámuk V. 534
Kiss Pál honvéd mohácsi,- 

Heinrich Ferenc tizedes lány 
csoki, Gálos András honvéd 
köikedi lakosok üzenik család
jaiknak jól vannak, sok levelet 
várnak s mindhárman egészsé
gesek. Tábori postasz. P. 462.

Fuclts István mohácsi, Bicsérdi 
Btván, Szűcs /árus, Kiss lános, 
Takács István, Bendcr /ános 
lánycsóki, Omacht Fűlöp, Hiitt 
ner /ózsef püspökmároki hon
védek bajtársi üdvözletüket kül 
dik családjuknak, rokonaiknak 
s minden ismerősüknek jól 
vannak és egészségesek. Tábori 
Postaszámuk: B. 490.

Miniszteri elismerés. 
Istvánt m. kir. posta
nyugalomba vonulása 

alkalmából 35 éves buzgó és 
szorgalmas postaszolgálatának 
elismeréséül a m kir. kereske
delem- és közlekedésügyi minisz
ter miniszteri elismerésben része
sítette.

— Ezüstmenyegzö. v/tóz Patai 
István és neje Neumayer Mária 
szeptember hó 17 én tartották 
25 éves házassági évfordulójukat. 
Az ünnepi misét Patócs /ózsef 
polg iskolai hittanár mondotta 
a László kórház kápolnájában, 
aki a jubiláns házaspárhoz’ szív
hez szóló beszédet mondott.

Eljegyzés. Czigler Stefániát 
eljegyezte Tóth András dr. m. 
kir. orvoszászlós. (Minden külön 
értesítés helyett )

Orvosi hír. Dr Németh 
/ános városi tiszti orvos rende
lőjét Király u 26 szám alól 
Horthy Miklós út 11. sz (volt 
dr Vida Lajos féle ház) helyezte át.

Halálozás. Özv Szendrey 
Jenőné sz Brand Gizella, volt | 
mohácsi gyógyszerész özvegye, 
életének 85-ik évében szeptember [ 
hó 20 án csendesen elhunyt. A 
meghaltat folyó hó 22 én dél- | 
után 3 órakor helyezték örök 
nyugalomra a mohácsi római l 
kát. temetőben a családi sírbolt
ban. Gyászoliák fivére Brand j 
Ede polg. iskolai igazgató és j 
családja

, Özv. Leovics Jánosné sz. Hett \ 
Éva — néhai Leovics lános volt I 
városbíró özvegye — életének 1 
73 ik évében szep’ember 18 án 
elhúnyt Temetése 20 án délután l 
volt a róm. kát. temetőben nagy j 
részvét mellett. Halálát Leovics 1 
/ános nevelt fia, Hett Márton 
fivére és kiterjedt rokonság gyá
szolják.

Szépe Márta életének 42-ik 
évében hosszas szenvedés után 
szeptember 16 án Pécsett elhúnyt. i 
Temetése szeptember 19 én volt 
Pécsett. Halálát édesanyja özv.
Szépe Krpádné sz. Auber Mária, I 
öccse és kiterjedt rokonság 
gyászolják.

Vöröskereszt gyüjiönapok.
A Magyar Vöröskereszt ezévben 
is október hó 1 én és 2 án ren- j 
dezi országos gyüjlőnapjait. A 1 
múlt évben amikor a második 
világháború még távolról sem 
érintette olyan közelről hazánkat, 
több mint 5,000 000 pengőt 
eredményezett a gyűjtés. A tár
sadalom megértő áldozatkészsége 
most, amikor az ország határai 
ért folytat súlyos küzdelmet hon
védségünk, minden bizonnyal 
még nagyobb lesz, m nt az elmúlt 
esztendőben. A gyűjtésbe ez 
esztendőben is tevékenyen kap- 

i csolódik bele a leventeifjúság s 
j reméljük, hogy házainkba beko- 
| pogtató leventéinket szeretetlel 
j fogadjuk s a Vöröskereszt nemes 
I céljaira Mohács város társadalma 
I is megértéssel fog adózni.

— 1914 -1326 években szüle
tett nők jelentkezése. Mohács 

; varos pogarmestere felhívja az 
1914—1926 években született és 
Mohácson állandó lakással biró 
azon nőket kiknek birtokukban 
polgári személyi lapjuc meg 
nincs, hogy születési anya
könyvi kivonattal és bejelentést 
igazoló szelvényei szeptember 
hó 30 ig a Városházán az 1. szá- j 
rr.u szobában feltétlenül jelent | 
kezzenek

— 011. kér. pénztar Mohácson. 
A szeptember 17-iki hivatalos 
lap közli a m. kir. Belügy
miniszter rendeletét az Országos 
Társadalombiztosító Intézet ke
rületi pénztárainak területi be
osztásáról. A rendelet Mohács 
városát kiveszi a pécsi kerületi 
pénztár területéből s önálló 
kerületi pénztárrá alakítja s a mo 
hácsi és dárdai járás egészterü • 
lete a pécsváradi járásból Maráza, 
Oeresd és Püspöklak községek 
a villányi járás területet, kivéve 
Vókány, Kiskassa, Pécsdevecser, 
Peterd, Újpetre, Ivánbattyán és 
Németpalkonya községeket csa
tolja a mohácsi pénztárhoz. 
Az új területi beosztások 1945 j 
évi január hó 1 napján lép- j 
nek érvénybe általában, mig az 
újonnan felállított kerületi pénz
tárakra — igy a mohácsi pénz
tárra — vonatkozó rendelkezések 
életbeléptetését különrendelet fog
ja szabályozni. E rendelettel tehát i 
megvalósul az a sokat sürgetett 
szükséglet, hogy Mohácsnak ön
álló OTI. kerületi pénztára legyen

Tábori postával magán
levelek nem küldhetők. (MTI) A 
m kir. honvédvezérkar főnöke 
rendelete értelmében ezentúl a I 
tábori forgalomban sem a hát- i 
országból a hadműveleti területre, 
sem pedig onnan a hátországba 1 
magánlevelek nem küldhetők. 
Levelezőlapok továbbra is aka
dálytalanul feladhatók.

— Tűz a Roheim téglagyárban. 
Szeptember 18 án, hétfőn hajnali ’ 
fél négy órakor a Roheim féle 
téglaégető kemence tetejéből ha
talmas lángok csaptak elő. A 
tüzet azonnal jelentették a vá
rosi tüzőrségnek s a tűzoltóság 
három motorfecskendővel vonult 
ki a helyszínére. Minthogy a 
Roheim féle téglagyárban sok 
széria is van tárolva, a tűz igen 
veszedelmesnek ígérkezett, azon
ban a tűzoltóság gyors és 
erélyes közbelépése, valamint a 
szerecsés szélcsend következté
ben sikerült a tüzet reggel 6 órára 
lokalizálni. A tűz oka eddig még 
ismeretlen az erélyes nyomozás 
folyamatban van. Szakértői becs
lés szerint minthogy a téglagyár 
égetőkemence tetőszerkezeíének 
nagyrésze elégett, a kár mint- ’ 
egy 80000 pengő.

— Október hó 2-án megszűnik 
a nyári időszámítás. (MTI) a 
kereskedelem és közlekedésügyi 
miniszter rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében a rendelettel 
az 1944. évi április hó 3 án 2 
órakor h atál ybaléptetett nyári 
időszámítás 1944. október 2. nap
ján 3 órakor megszűnik és he
lyébe ismét a középeurópai idő
számítás lép. Ehhez képest az 
említett időpont 1944 október 
hó 2. napjának 2 órája lesz. A 
rendelet 1944 október 2-án lép 
hatályba

— Légo büntetések. A mohácsi 
m kir Rendőrkapitányság, mint 
rendőri büntető bíróság el nem 
sötétítés miatt özv. Bericsik Mi 
hálynét 30 P, Bódis Antalnét 
20 P, Szalántai Antalt 25 P, 
Schneider Sándort 30 P, Orsós 
Jánosáét 15 P, özv Kovácsics 
Mátyásáét 20 P, riadó alatti 
mozgásért Mthálovics tstvánnét 
30 P, Kovács /ózsefnét 25 P, 
Bozsér Istvánt 20 P, légo okta
táson való meg nem jelenésért 
Lovák Istvánnét 15 P, riasztó-

1914 — 1915. évi világháborús 
„Sebesültek érme“ utó agos oda
ítélését 1944 december 31-vel 
beszünteti. A magállapított ha
táridő után beérkező ilyen irányú 

ügyeleti szolgálat el nem látása : kérvényeket illetékes honvéd-
miatt Vidák Györgyöt 25 P. i hatóságok érdemileg nem tár
pénzbüntetésre ítélte. ' gyalják.

Művészet—Tudományi
A Pécsi Vonósnégyes szentem • 

bér hó 23 iki hangversenyének 
műsora:

A Szabadliceum hangverseny
sorozatában elsőnek a Pécsi 
Vonósnégyes mutatkozik be a 
Színkörben 23 án, szombaton. 
Az együttes tagjai: Piovesan 
Sirio, M Molnár Klára, Maros 
Rudolf, Thirring Zoltán. A mű
sorukat nagy Ízléssel állította 
össze. Egy egy szép vonósné
gyest fogunk hallani három kü
lönböző korból.

1 Nardini (1722—1793): Cdur 
vonósnégyes (Allegro-Adagio- 
Allegretto.)

2 Mozart (1755 1791):] Cdur 
vonósnégyes 17. szám. K j 465. 
(Adagio—Allegro—Andante can- 
tabile—Menuetto—Molto allegro)

3 Dvorak (1841 — 1904): F-dur 
vonósnégyes (Allegro ma non 
troppo—Lento—Molto vivace— 
Finálé)

A hangverseny este pontosan 
6 órakor kezdődik a Színkörben. 
Pontos megjelenést kérünk

Jegyek Farkas Elek cukorka
üzletében (Király u 16 szám) 
kapkatók. A bérletszelvényeket 
is ugyanott lehet beváltani

Téli ruhanemű küldése a 
harctérre. A honvéd vezérkar 
főnöke az előző évekhez hason
lóan ezévben is lehetővé kívánja 
tenni, hogy a harcoló honvédek 
és a munkásalakulatokhoz be
osztottak részére hozzátartozóik 
téli ruhanemüeket a tábori posta 
útján küldhessenek. A csomagok 
feladásának időpontját rövidesen 
közölni fogják. A csomagban az 
előző évekhez hasonlóan kizáró
lag téli ruhanemüek és óvócikkek 
küldhetők mégpedig: ujjas, irha
mellény, bekecs, bundabélés, téli 
ing, alsónadrág, téli harisnya, 
kapca, keztyű, (Szőrme, kötött), 
haskötő, ér- és térdmelegítő, 
fülvédő, nyaksál, takaró, meleg 
sapka, melegítő készü ék hő 
palack, fagykenőcs stb A fentie
ket azért közük előre, hogy 
mindenkinek kellő idő álljon ren
delkezésére ezek beszerzésére és 
előkészítésére. Az egyes csoma
gok súlyhatára előre láthatólag 
kb 10 kg. lesz.

— Lopások. Mészáros István 
mohácsi lakos előszobájából is
meretlen tettes 600 P értékű vá
szon és damaszt anyagot, Pintér 
Mihály mohácsi lakós udvarából 
ismeretlen tettes 10 kg mákot, 
női gyapjú fürdőruhát, abroszt 
és törölközőt 260 P értékben, 
Molnár /ózsef mohácsi lakós 
kerékpárját ismeretlen tettes a 
Gabonatárház átjárója elöl riadó 
alatt, Bársony Sándor decsi la
kós hátzsákjából mohácsi tartóz
kodása aiatt ismeretlen tettes 253 
P értékű lenvászon kabátját, Ifi 
Korsós Péterné mohácsi lakós 
kosarából a legutóbbi mohácsi 
vásáron ismeretlen tettes 80 P 
készpénzt és zsírjegyeit ellopta. 
A bpások ügyében a nyomozás 
megindult.

— Beszüntették az első világ
háborús sebesültérem odaítélé
sét. A honvédelmi miniszter az
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fl beiratkozást a Német 
Nyelvtanfolyamra a vezetőség ok
tóber 1-ig meghosszabbította. Je
lentkezés a gimnáziumban hét
köznaponként este 6 órakor. 
Kezdő és haladó csoportok. 
Heti két órás tanfolyamok. Tan
díj nincs. Beiratkozási díj 12 
pengő. A tanfolyamokat az esti 
Órákban tartják

Megszűnt a helyi táviratok 
kedvezmenyes díjtétele. (MTI) 
A kereskedelem- és közlekedés
ügyi miniszter a helyi táviratok 
kedvezményes díjtételeit meg
szüntette Helyi táviratoknál szep
tember 15 tői a távolsági forga
lomban vállalt táviratoknál érvé
nyes díjtételeket alkalmazzák.

Károkat okozott az augusz
tusi aszály. Oeréby György varm. 
gazdasági főfelügyelő jelentése 
szerint augusztusban igen száraz 
és meleg volt az időjárás Bara
nyában, emiatt aszálykár lépett 
fel. A zab aratása a múlt hónap
ban teljesen befejeződött, a ga
bonafélék cséplése 75°/0-ban 
elkészült. A gabonamennyiségileg 
jó, minőségileg kitűnő. A ken
der betakarítása folyamatba van, 
a korai burgonyát kiszedték, a 
későbbi érésű szedése még tart. 
Megsínylette a szárazságot a 
kukorica, amelynek várható ter
mése 25—30u/o-kal csökkent. — 
Kerti veteményekben is aszály
károk jelentkeztek. A gyümölcs
fák hozama jó volt, de sok a 
férges hibás gyümölcs. A szőlő
termés közepesen alulinak, he
lyenként pedig gyengének mu
tatkozik. Az állatállomány egész
ségi állapota kielégítő.

— Utazási korlátozás a Tisza. 
Sajó és Hernád folyóktól keletre 
esd területre. (MTI) illetékes 
helyről közlik, hogy a belügy
miniszter az országnak a Tisza, 
Sajó és Hernád folyóktól keletre 
eső területére további intézke
désig utazási korlátozást rendelt 
el. Szeptember 16 a és 30 a 
között magántermészeti ügyben 
erre a területre utazni nem lehet. 
Mindazok a személyek azonban, 
akiknek a Tisza, Sajó és Hernád 
folyóktól keletre eső területen 
állandó lakásuk és foglalkozásuk 
van, kizárólag hazatérés céljából 
a tartozkodasi helyük szerint 
illetékes utlevélkiállitó hatóság 
által kiállított utazási igazol
vánnyal visszautazhatnak.

— Gyapjú bejelentés. A juh
tartó gazdáknak f. hó folyamán, 
legkésőbb 30 ig kötelességük a 
birtokukban lévő bárányokról 
lenyirt gyapjú mennyiséget a 
közellátási ügyosztály (Király u. 
24. sz.) hivatalos helységében 
bejelenteni. Aki a bejelentési 
kötelezettségének nem tesz ele
get kihágást követ el.

— anyakönyvi bejegyzések 
1944. szeptember 15-tól 22 ig. 

Születések: Schneidler Terézia, 
Krém József, Hoffner Mária An
tónia Ildikó, Pávkovics Mátyás.

Házasságkötések: Pfendler
György és Balatinácz Katalin.

Halálozások: Herczeg János 
42 éves, Kollár István 43 éves, 
özv. Leovits Jánosné 73 éves, 
Urszics Emil 30 éves, Sörös 
Ferenc 17 éves, özv. Szendrey 
Jenőné 84 éves.
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FRIDRICH OSZKÁR

SPORT.
PEflC csapata látogat el vasár

nap Mohácsra, hogy bajnoki 
mérkőzés keretében megütköz
zön az MTE vei. Mindkét csa
patnak ez lesz a második mér
kőzése, míg Mohácsnak első őszi 
itthoni mérkőzése. Az egyetemis 
ták mindig kedves vendégei vá
rosunknak és így előreláthatólag 

ha tartalékosak is a csapatok, 
nagy küzdelemre van kilátás. Az 
utazási nehézségek miatt dél
után >/._> 2 órakor kezdődik a 
játék.

SPORTHÍREK:
Leventelabdarugóink vasár

nap csatasorba lépnek és Sellyén 
állnak ki bajnoki mérkőzésre 
csoportjukban.

Leventéink őszi sorsolása a 
továbbiadban a következők: ok
tóber l én Pécs A csapata Mo
hácson, október 8 án Siklóson, 
október 15én Beremend ellen 
Mohácson, október 22 én Nagy- 
harsányban és október 29 én 
Vajszló ellen Mohácson.

Bz Új levente labdarúgóbajnok- 
sagra 50 csapat nevezett a had
test területén. A csapatokat 8 
csoporba osztották be Mohács 
az 5 ben kapott helyet. A baj
nokság ebben az évben is izgal
masnak ígérkezik.

I Szigetvári ZMSE elleni el
maradt bajnoki mérkőzést a 
Szövetség december 8 ra tűzte 
ki, mert a sportszerűen gondol
kodó szigetváriak az utazási 
nehézségek miatt elmaradt mo
hácsiak elleni mérkőzés lajátszá- 
sát kérték a zöld asztali két 
pont helyett.

fl bevonult Németh József he 
lyet Molnár László tölti be az 
MTE nél a helyettes intézői sze
repet.

Iz Utazási nehézségek és a 
játékosok egyéb elfoglaltsága 
miatt a Pécsi Kerületben Csák
tornyái Marcali és KRAC II. csa
patai visszaléptek a bajnokságtól.

^ÍrT)-batT) 
ütő asztali

D1SZÓRAK
nagy választékban PERIÉSIMÍL.

Fürdőkádak, 
fürdőkályhák, 
eternitcsövek,
0.6 fekete vaslemezek 

eladók.
Megtekinthetők:

MFTR hajóállomáson.

Eladó ház.
Óvoda utca 2. számú ház szabad 
kézből eladó. Érdeklődni lehet: Dr. 
Szkladányi László kirendelt mo
hácsi kir. közjegyzőhelyettes iro
dájában. Kossuth Lajos u. 62. sz.

Szigeti tanyám előtt az 513-as és 514-es 
dűlőkbe tagosított 30 ezer négyszögöl 
földemet, lakással együtt haszon
bére vagy felesbérbe kiadom.

Érdeklődni lehet: 
Lőrinci Sáadoraénál

Mohács, Szentháromság u. 44.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

J0

ÓRÁT 7
AKAR f I 

PERJÉSIHEZ f 
MENJEN •
KIADÓ
3 szoba, előszoba, fürdőszobás 

lakás 
november 1 éré.

Városház utca 13.

Műhely nyitás.
Értesítem a nagyérdemű közön

séget, hogy

hajóépítő (hajóács, 
csónaképítö) műhelyt 

nyitottam. Kérem az igen tisztelt 
közönség szíves pártfogását.

Bálint János 
hajóépítömester 

Felszabadulás útja 3.

ELADÓ vaslemezből készült

víztartály
9 hl. ürtartalmú. Kossuth'L u 29.

llolyHsák
kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében

Jó házból való fiú
TANONCNAK
fizetéssel felvétetik.

Mester és Barabás
fűszer- és csemegekereskedő

Mohács.

Különbejáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

BOR 
vásárlására 
és közvetítésére 
megbízást vállalok.

Geng Lajos
borközvetítő

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától telgördiiia

LÉGO-ROLLÓ
me grendelhetö:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedőnél

MOHÁCS.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Szeptember 22—23-24-25

Álomkeringő

Szeptember 26-27

SZERELMI VIHAR

Hivatalos gabonaarak 
1944 szeptember hóban:

Búza 40.60 P
Rozs 37.60 p
Takarmányárpa 3660 P
Sörárpa 4060 P
Zab 40 60 P
Új morzsolt tengeri 28.10 P
Csöves tengeri 20 80 p
Bab, fehér 81 20 P

Bérkocsi utca 10. számú

ház eladó.
Mohács megyei város polgármesterétől 
7069 1944. szám.

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a tagosítás 

befejezésével fennmaradó u. n. marad
vány földeket a tagosító érdekeltség, 
egyenlőre 1944. október hó 1-től egy 
évre haszonbérbe adja. A nyilvános 
szóbeli árverés 1944. évi szeptember 
hó 29-én délelőtt 9 órakor, a városháza 
30 számú szobájában lesz A haszon
bér fele búza, másik fele szemes ten
geri ellenértékében fizetendő. A leg
magasabb ajánlattevő az évi bér 20",- 
ának megfelelő bánatpénzt köteles az 
árverésen lefizetni. Érdeklődőknek bő
vebb felvilágosítást a városi gazdasági 
hivatalban adnak

Mohács, 1944 évi szeptember 20-án 

vitéz Szönyi Alajos sk. 
polgármester.

Pk. 1389 1944. sz. Vh. 263 1944

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidt Miklós mohácsi ügyvéd 

végrehajtató javára lippói lakos végre
hajtást szenvedő elleni 2000 pengő 
tőkekövetelés és járulékai erejéig a 
mohácsi kir járásbíróság 1389)1944. 
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, Lippó községben, végrehajtást 
szenvedő lakásán 131. szám alatt

1944 évi szeptember hó 25. 
napjának délután 4 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet Ígérőnek, készpénzfizetés el.éné
ben, azonban a becsár -;3 részénél nem 
alacsonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi augusztus hó 26.

NAGY LAJOS
kir. járásbírósági végrehajtó

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. ____

500111944. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Kleinhausz Adám végreh ajtatónak 

Metz Ferenc (nős Cieiger Katalinnal) 
végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 109 P 201 
tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a Majs községben fekvő, s a 
majsi 828. sz. tkvi betétben A-j-1 sorsz. 
alatt felvett 205,2. hrsz. háznak (udvar
ral) felére 1250 pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést

1944. évi október hó 20 
napján délután 2 órakor 

Majs községházánál fogják míg
tartani.

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

Bánatpénz a kikiáltási ár lO*.-*, 
amelyet a magasabb ígéret ugyananayi 
%-ára kell kiegészíteni.

Végrehajtató legkisebb vételár nélkül 
árverezhet

Mohács, 1944. évi junius hó 12 n. 
Dr Hadler Ottó S. k.

kir. jbírő
A kiadmány hiteléül: 

Szollár Klára 
s. hiv. tisztv.


