
Mohács, 1944. október 1. Vasárnap XXXIII. évfolyam 40. szám.

a

EloHzetéil ár* :
Negyedévre 2 pengő Számáé 20 fillér. Szerkesztőségi 107, kladóhlvatall távbeszélő sz. 67

Nemzetőrség!
A magyar, élet-halál harcát 

vívja. Létünk, önálló, függet
len állami életünk forog koc
kán. Honvédségünk kemény 
és véres harcokat vív a szám
beli tülsúlyban levő teljes le
igázásunkra törekvő ellenség
gel, amely szüntelenül támadva 
az arcvonalat és a hátorszá
got, tudja, hogy a hátország 
erőforrásainak elpusztítása a 
a legszilárdabb arcvonal ösz- 
szeomlását is előidézheti.

Mint mindenütt, nálunk is 
vannak erre ügynökei, lelki
ismeretlen hazafias érzésükből 
kivetkezett, vagy talán jóhi
szemű, de félrevezetett embe
rek. Ezért a magyar királyi 
kormány az ország nyugal
mának, rendjenek, a lakosság 
élet és vagyonbiztonságának 
megóvása érdekében „Nemzet
őrség" felállítását rendelte el. 
Fegyverbe szólít minden olyan 
testileg alkalmas férfit, korra 
való tekintet nélkül, ki jelenleg 
nem teljesít fegyveres testü
letben tényleges szolgálatot.

A nemzet önsegélyezésének 
legtermészetesebb formája ez 
a szervezet. Nem számítha
tunk mindenütt a rendőrség, 
vagy csendőrség karhatalmára 
s így családunk életéről és 
biztonságáról a magunk ere
jével is kell gondoskodnunk, 
mert a fegyveres erő ma első
sorban határaink védelmét s 
közvetlen határmenti terüle
teink biztonságát kell szol
gálja.

Nagy erőpróbáink idején a 
magyar történelem során, meg
maradásunkért mindig minden 
erőnket latbakellett vetni s 
ebben nemcsak a fegyveres 
haderő, hanem a magyar asz- 
szonyok szívós kitartása, a 
fiatalok munkaereje, sőt gyer
mekek és öregek képessége 
is mérlegre került. A béke 
éveiben lehetett a magyarság
nak önmagával folytatott per
patvara, azonban a múlt arra 
tanít, hogy történelmünk va
lamennyi súlyos megpróbál
tatása idején egymás kezére, 

lelkére és szívére talált a ma
gyar,

A magyar múlt sok véres 
vihara semmivel sem volt 
nagyobb, mint az a küzdelem, 
amely ma a határaink men
tén folyik. Ma talán még 
fokozottabb eltökéltségre ön
feláldozásig menő s maradék
talan elszánásra van szüksé
günk, mintbármikorazezeréves 
múlt történelmi viharaiban,

Bár a kormányzatnak meg 
van a joga, hogy a nemzet
őrség tagjait sorozással állítsa 
szolgálatba, de éppen a ma
gyar történelemből merített 
példák vitték arra az elhatá-

A városi gimnázium évmegnyiló és zászlóílnnepsége. 
Felujjeng o lelftitak: zászlót bontunk, 
zászlót, mely alatt együtt haladunk.

Minden iskolaévnyitó ünnep
ségben van valami felemelő ma
gasztos, tudásra szomjas ifjak és 
diákjaikat szerető tanárok kéz
fogása az iskolaév elején. 1944. 
őszének iskolamegnyitó ünnep
ségébe határaink mentén feldör- 
düiő ágyuk hangja dobban s 
mégis a magyar erő a magyar 
élniakarás jegyében zászlót bon
tott a magyar ifjúság.

A városi gimnázium patinás 
levegőt lehelő udvara szeptem
ber hó 24 én, vasárnap délután 
5 órakor megtelt diákokkal, szü
lőkkel, a tantestülettel és a város 
hivataíainak és hatóságainak ve
zetőivel.

A Himnusz eléneklése után 
Neumayer István V. oszt, tanuló 
Babits: „Miatyánk“ című versét 
szavalta el, mély átérzéssel, majd 
Hites Ferenc gimnáziumi igaz
gató köszöntötte az ifjúságot. 
Inter alma silent mussae szól a 
mondás — mondotta — Mi s 
Magyarország száz és száz is
kolája, ezer és ezer nevelője, 
diákjainak tízezres tömegei élő 
és diadalmas cáfolata vagyunk 
ennek. Eszméket hirdetünk, igaz
ság, jóság, szépség kiolthatatlan 
létét, minden nehézségen győző 
erejét valljuk és fennen hirdetjük, 
hogy ezen eszmék, valamint a 
tiszta keresztény erkölcs a Szent 
Istváni magyar ideál jegyében az 
életet tovább vinni, kontinuitását 
fenntartani s az ifjúságot az eb
ből fakadó feladatokra előkészíteni, 
ráaevelni szent, semmi körülmé
nyek között el nem odázható, 
ki nem kapcsolható feladat, sőt 
több: hivatás. A kezdet mutatja,

rozásra, hogy a nemzetőrsé- [ 
get önkéntes jelentkezés alap
ján hívja életre. Az az erő, 
amely ma határaink védelmé
ben jellemzi honvédségünk 
harcait, minden bizonnyal a 
hátország itthon levő férfi 
tagjaiban is maradéktalanul 
megvan s a kormány felhí
vása nyomán a nemzetőrség 
felállítása lelkesedéssel s min
den zavaró körülmény nélkül 
megtörténik!

Jelentkezz önként nemzet
őri szolgálatra !

A levente parancsnokság- | 
nál

hogy rugalmasan a nehéz, há
borús körülményekhez igazodva, 
de a kötelesség és eszme tarta
lom lényegéből semmit fel nem 
adva fogjuk végezni ezévben is 
munkánkat. Az életre, de nem a 
napi élet zűrzavaros, nem egy
szer kétszínű, megalkuvó és önös 
érdekek elérésében magát kiélő 
életre, hanem arra az életre neve
lünk benneteket, amely egyedül 
biztosíthatja nemcsak nekem, 
neked az egyik napról a másikra 
való éldegélést, hanem egy újabb 
ezredévre a magyarság, a magyar 
nemzet életét.

Ez az egyedüli érdemes élet
cél, melyre minden erő meg 
feszítésével törekednünk kell. — 
Ezért legyetek tudásban, mű
veltségben elmélyülök. Legyetek 
katonás fegyelemben kiemelke
dők, legyetek talpraesettek és a 
váratlan feladatokban is helyt
állók, legyetek a keresztény vi
lágnézetben, az erkölcs gyakor
latában erős és hitvalló ifjak, 
legyetek magyarságtokban har
cos szellemű márciusi ifjak. Adjon 
az Isten mindanyiunknak nemes 
célkitűzésünk megvalósítására 
irányuló fáradozásunk sikeréhez 
bőséges áldást. Adjon nekünk 
és minden magyarnak magyar 
szívet, magyar lelket, magyar 
gerincet s ezzel igaz magyar 
szebb jövőt — fejezte be mély 
hatást kiváltott beszédét Hites 
igazgató.

A leánykar Kövesi /ózsef ve
zényletével Kodály: Villő, Mar- 
cusio ; Alkony című énekét adta 
elő, majd Árpádi László VIII. 
oszt, tanuló Vályi Nagy: Az or

szágzászló előtt című versét adta 
elő hatásosan Kelle Sdndar 
gimnáziumi tanár „Országzászló 
bontására" című saját szerze
ményű költeményében mutatott 
rá az országzászló jelentőségére. 
Rangot ad e zászló — mondotta 
többek között — méltó legyen 
hozzá kicsi nagy és öreg.

Kecskés Pál V. oszt, tanuló 
Petőfi: egyik pompás költemé
nyének lelkes szavalata után, a 
felemelő ünnepség a Hiszekegy 
eléneklésével ért véget.

Tüzérhajrá beszivárgó 
oroszok ellen.

1944. augusztus.
II Kárpátok előterében.

Két üteg húzódik meg a kes
keny völgy egyik tisztásán Szom
bathelyi legények állnak a lövegek 
mellett, amelynek csövei az erős 
tüzeléstől szinte izzanak már. A 
hegyperemen túl honvédeink vív
ják véres harcaikat a hullámok- 

i bán előretörő oroszok ellen. Az 
ütegek heves tüzesapásokat mér
nek az itt-ott gyülekező orosz 

I gyalogságra Olyan gyilkos a 
i tüzük, hogy az oroszok meg- 
j megtorpannak. A közeli fák, 
1 bokrok, házak megremegnek, 

amikor a méltóságteljes hangú 
15-ösök elbődülnek. A kis 10 es 
tarackok csak kontráznak hozzá.

Jobbról a tüzelőállástól emel
kedő hegy lejtőjén tisztás, fölöt
tünk sötét fenyők komorkodnak, 
mint valami korona.

Oroszok zúdulnak 
le a lejtön.

Jobbról hirtelen erős aknatüz 
zúdul a két ütegre. Záporozva 
vágódnak be a két üteg környé 
kére az aknák és pokoli zajuk 
belevegyül az ágyúk bömböléséüe

S. J. főhadnagy hirtelen átlátja 
a helyzetet. Beszivárgó orosz erők 
oldalba akarják kapni az ütegál
lást, hogy ezt megsemmisíive, 
elvágják a harcoló csapatainkhoz 
vezető utánpótlási útvonalat. 
Riadóztatja a két üteg legénysé
gét A biztosító géppuskákat be
vonják az ütegálláshoz, Huszár 
József zászlós az egyik üteg első
tisztje mintegy 30 főnyi roham
járőrt szervez meg.

A következő pillanatban nagy 
Hurri Hunival alakok jelennek 
meg a tetőn. Néhányon magyar 
katonaköpeny van. Heves gép- 
pisztolytüzzel árasztják el az 
ütegeket és mint az áradat zúdul
nak lefelé.

150 méternyire köze
lítik meg az ütegeket.

A lövegek csövei hirtelen 
iránytváltoztatnak egyetlen pa
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rancsszóra. Mint fenyegető, vas
kos újjak merednek a hegyoldal 
felé. Az oroszok már 150 méter
nyire vannak a lövegektől. Előre 
örülnek a könnyűnek vélt zsák
mánynak. Azonban hamarosan 
csalatkoznak. Előbb a 15 ősök 
bődűlnek el, aztán a 10 es tarac 
kok. Lövedékeik szakgatják, váj 
ják, tépik a hegyoldalt és halált 
osztogatnak a lezúduló oroszok 
között...

Az ellenség megtorpan a nem 
várt fogadtatásra. Még igyeksze
nek lapulva, bújva előrehaladni, 
de az ágyúcsövek okádják a 
füzet... Itt nincs tovább... 
Gyorsan megfordulnak és hanyat- 
homlok rohannak visszafelé, a 
geri ne felé ... A tüzérségi tűz 
mindenütt nyomon követi őket. 
Huszár József zászlós roham
járőre is beleavatkozik most már 
a harcba. Géppuskával, golyó- 
szóróval, puskával űzik, hajszol
ják az oroszokat.

Az ellenség jajgatva, fegyvereit 
eldobálva menekül a fák védelme 
alá ... De a tüzérhajrá követi 
őket és a lövedékek is sisteregve 
csapnak le rájuk.

Rövid ideig tart a küzdelem s 
nemsokára jelenti Huszár zászlós 
parancsnokának: A gerincet meg
tisztítottuk az ellenségtői.

M. vasútállomásának 
elfoglalása volt a cél.

És ugyanekkor előretuszkolnak 
a tüzérek egy rongyos, topron
gyos orosz foglyot.

Remegett az istenadta. A térde 
citerázott, mint szélben a nyárfa
levél. Szemében vak rémület buj
kált; hiszen parancsnoka kancsu- 
kávát verte bele, hogy a magyarok 
kivégzik foglyaikat Most erre 
vár és nem tudja, hogy nemso
kára meleg ételt kap, napok óta 
először.. a magyaroktól... és 
emberi bánást...

Aztán mikor lassan megbarát
kozik az új környezettel és rá
gyújt az első magyar cigarettára 
már mosolyog és elmond min
dent, amit tud

Vallomásából aztán kiderül, 
hogy észrevétlen beszivárgásra 
kaplak parancsot A céi M. 
vasútállomásának elfoglalása voit. 
Azt hitték könnyen bejutnak a 
községbe, akuatüzükkal zavart 
tudnak előidézni és minden 
nagyobb ellenállás nélkül elfog
lalják a fontos vasútállomást. ..

Mindenre gondoltak, csak arra 
nem, hogy ilyen heves tüzérhajrá 
fogadja őket. amellyel bátor 
szombathelyi tüzéréin* meghiú
sítják szándékukat.

Kaplony i Gy örgy 
hadnagy, haditudósító

Siessünk az őszi vetéssel. 
(MTI) Kivanrtos, hogy ahol 
egyéb ént csak október elejen, 
vagy közepén szokták megkez
deni a buzavetését, ez évben 
azt mar most mielőbb meg
kezdjék s a rendelkezésre álló 
kisebb léts ámu erővel minél 
gyorsabb ütemben folytassák. 
Az idejében elvetett őszi gabona 
megerősödve kellőképen meg
bokrosodva megy a télbe. Köny- 
nyebben elviseli az időjárás 
későbbi viszontagságait. Illetékes 
helyről nyomatékosan felhívják a 
gazdákat, az őszi vetések szo
kottnál korábbi megkezdésére s 
a háborús nehézségek leküzdé
sével való mielőbbi elvégzésére.

Nyissuk meg szívünket s eny
hítsük azok fájdalmát, akik 

elveszítették szükebb hazájukat
A háború dübörgő léptei, mint 

az ezeréves magyar történelem 
során annyiszor, most is hatá
rainkhoz értek és földünket tarod 
ják A küzdelem döntő s -Ka
szához ért, ellenségünk rohama 
a szívünkhöz annyira közelálló 
Erdély bástyáit támadja s abban 
is először a magyar nemzeti élet 
egyik legdúsabban hajtó ágát, a 
székelységet rohanták meg A 
háború forgataga többezer székely 
testvérünket fosztott meg hajié 
kától, vannak akik mindenüket 
otthagyva, fillér nélkül, egyszál 
ruhában kényszerültek a mene
külésre és sokan a menekültek 
közül öregek, betegek, tehetetlen 
asszonyok és csecsemők több 
hete huzatos vasúti kocsikban 
tartózkodnak.

A kormányzat minden rendel 
kezésre álló erővel s lehetőség 
gél igyekszik elérni azt, hogy a 
háború legkeményebb megpró
báltatását vállaló székely testvérek 
ne érezzék magukat hontalanul. 
Mindez azonban kevés. Egy nép 
vérző lelkének kell egybeforrni 
ezekben a súlyos és jövőt meg
szabó végzetes órákban. Ez a 
küzdelem mindannyiunkért, az 
egész magyarságért, az egész 
nemzet jövendő létéért folyik, 
amely nemcsak az erdélyi része
ken, hanem az ország déli és 
északi határain is fellángolhat s 
aki saját hajlékából, megszokott 
házába fogadja a háború mene 
kültjeit és sajat éléstárából áldoz, 
s még ha mindenét megosztja is 
a menekülttel, még mindig :em 
adott annyit, mint az, aki szükebb 
hazáját, kicsi faluját, termőföldjét, 
lakását, értékeit, egy egy hozzá
tartozóját feláldozta a nagyobb 
hazáért, Magyarországért.

Mohács város történelmi múlt
jában kutatva mindig magasztos 
és példatadó áldozatosságot talá
lunk A küzdelemben az áldoza
tok irányítják a történelem útját. 
Bennünket ezideig megkímélt 
még a háború borzalmas hulláma 
s ha nehéz lenne a menekültek 
előtt megnyitni otthonunk ajiait, 
mindig az jusson eszünkbe, 
mennyire tehetetlenek, elesettek 
lennénk, ha nekünk kellene más 
vidéken, idegen ajtók előtt egy 
darab kenyérért, meleg szabásért 

I kopogni. A hatósági intézkedések 
nem csititják le a fájdalmat és a 
bánatot, nem is lehet az a fel
adata, hanem csak átmenetileg 
tömegélelmezéssel, tömegszállás
sal néhány napra biztosítani a 
menekültek legfontosabb szük
ségletét. A fájdalmat megosztó 
jóindulatú testvérszív melege s 
önfeláldozó segítőkészsége az, 
amely feledtetni tudja ideig óráig 
az átmeneti idők aiait az elvesz
tett otthon melegét és szépségét.

Mohács város vezetősége fel
készült a menekülők fogadására 
és ideiglenes elszállásolására, de 
a belügyminiszter szavait tolmá
csoljuk, amikor vele együtt azt 
kérjük Mohács város közönségé
től: ^Nyissátok meg szíveteket s 
enyhítsetek azoknak sorsát, akik 
elvesztették tűzhelyüket, nyissátok 
meg szíveteket s forradjatok 
egybe, hordozza a szerencsésebb 
is a szerencsétlenebb terhét és

úgy olvadjatok egységes sors • 
közösségbe, mert jövőnk titka a 
jó magyarok leikébe van írva!«

10 ezer alkalmazottnak ad ke
nyeret Albrecht kir. herceg 

délbaranyai uradalma.
A Gazdatisztek lapjának szep

temberi száma igen érdekes le
írást közöl Albrecht kir. herceg 
délbaranyai uradalmáról. A Fáber 
(jyörgy tollából eredő cikk 
részleteseen bemutatja a 125000 
katasztrális holdon fekvő birtokot. 
E szerint az uradalom 36 gazda 
tisztet, 62 tisztviselőt, 43 mű
szaki alkalmazottat, 1128 sze 
gődményes cselédet, 1399 hó 
napost, 2000 napszámost és 
362 órabérest foglalkoztat. Az 
időleges alkalmazottakkal együtt 
10000 ember él az urada'omban. 
A 17 gazdasági intézőségen kí
vül kitünően felszerelt növény- 
nemesitő üzeme, 62 katasztrális 
holdnyi szőlészete és hat erdő
területe van az uradalomnak, a 
Dunán és Dráván pedig három 
kikötője. 1800 tonna ürtartalmu 
hajója és 350 halásza, akik éven
te 120—150 vagon halat fognak. 
A gazdaság arányait mutatják 
azok a számadatok, amelyekből 
kitűnik, hogv 1095 ló. 1000 
igásökör, 1300 tehén, 3500 nö
vendékmarha, 712 ridegen tar
tott magyar szarvasmarha, 11000 
sertés és 2000 birka képezi a 
birtok állatállományát. A talaj
művelést 17 garnitúra gőzeke 
és 21 traktor végzi. Az uradal 
mát önellátásra rendezték be és 
erősen iparosították Gépgyár, 
bútorgyár, tejüzem, malom, kon
zervgyár, húsüzem, cukorgyár és 
téglagyárak tartoznak az urada 
lomhoz, amelyek legkisebb ma
jorjában is van telefon. Ennek 
hálózata 240 kilométer hosszú A 
170 km hosszú kisvasúti háló
zaton 11 mozdony és 800 vasúti 
kocsi bonyolítja le a forgalmat, 
amelyekek keretében menetrend
szerű személyszállítást is végez
nek. A szociális intézmények 
közül megemlítésre érdemes a 
gazdatisztek és cselédek segéiyzö 
és jóléti szövetkezete, amelynek 
két boltja és 600 tagja van. 
Főherceglakon található az első 
uradalmi mozi, melyet a cseléd
ség es a napszámosok állandóan 
nagy számmal látogatnak.

Néhány őszinte szó 
a sóügyhöz.

Az utóbbi hetekben más vá
rosokhoz hasonlóan Mohácson 
is pánikot okozott az a rémhír, 

I hogy táplálkozásunk egyik nél’- 
külözhetetien fűszere a só rövi
desen elfogy és nem is lesz 
ralán módunk pótolni a hiányt. 
Hiába jeient meg a hivatalos 
nyilatkozat, mely megnyugtatás 
nak szánódott, hogy esztendőkre I 

i elegendő tartalékunk van, a 
rémült háziasszonyok üzletről- 
üzletre futkostak s háztartásuk 
részére legalább évekre elegendő 
sót vásároltak össze. A rémhír
rel egyidejűén megjelentek a 
spekulánsok is és sikerült is 
felverniük a só árát s megindult 
a fekete kereskedelem. A hiszté
ria letörésére nagyobb városok- I 
bán a közellátási kormányzat ! 
kettő és fél kilóban megállapította j

í a fejadagot s a sónak jegyre 
való kiosztását határozta el. A 
magunk részéről csak annyit 

i kívánunk hozzáfűzni az esethez 
hogy, amikor főleg a szállítási’ 

I nehézségek miatt az általános 
I áruhiánytól eltekintve ideig-óráig 

tartó fenakadások állhatnak elő, 
| egyes közszükségleti cikkekben 

igy pl, a sóban is, akkor keres
kedőink még mielőtt a hatóság 

I intézkedhetne, nemhogy gyors 
I intézkedéssel és az árunak ezút

tal a sónak korlátolt mennyiség
ben va ó kiadásával biztosítanák 

i az igazságos elosztást, hanem 
tudunk olyan esetet is, amikor 
egy—egy vevőnek 15—20, sőt 
30 kiló sót is kiadtak. E kérdés
ben vitéz Szőnyi Alajos polgár
mester kijelentette, hogy az olyan 
kereskedő ellen, aki ugylátszik 
nemigen érti meg az idők ko
moly szavát, a legszigorub eljá
rást fogja indítani a jövőben és 
nem fog visszariadni sem az 
internálást' eljárástól sem pedig 
az iparengedély elvonásától. 
Minden kereskedőnek kell annyi 
értelemmel és lelkiismeretesség
gel rendelkeznie, hogy ott, ahol 
a vásárló közönség részéről inda- 
ko atlan idegességet és felvásár
lási hajlamot észlel, azt haladék
talanul, jelentse és a hatóságnak a 
hatósági intézkedés megtételéig 
saját hatáskörében vessen gátat 
az indokolatlan felvásárlásra. E 
téren különösen a Baross szö
vetségre hárul az a feladat, 
hogy állandó figyelemmel kisér
je a vásárló közönség hu lám- 
zását és már jó előre oktassa 
ki tagjait egy—egy árucikkei 
szembeni magatartásra vonat
kozóan.

Sík Sándor a Baross szövetség 
ügyvezetője ezúton is felkéri 
kereskedőtársait, hogy minden
kor a jogos megfontolás és lel
kiismeretesség vezesse kereskedő
társait az áruk kiadásánál.

Utalnunk kell azonban a vá
sárló közönség lelkiismeretére is, 
ne üljön fel minden alaptalan 
híresztelésnek és vásárlásainál a 
háboruszabta korlátozásokat ve
gye mindig figyelembe, mert 
nincs egyedül s azzal hogy sa
ját háztartási szükségletét meg
haladóan vásárol fel árut, áru
elvonást követ el, ami nemcsak 
büntetendő cselekmény, de ma 
amikor a magyarság elet—halál 
harcát vívja, a másikkal, kisebb 
pénztárcával rende kező magyar 
testvérrel szemben, akinek épannyi 
joga van az élethez, mint a 
tehetősebbnek, hazafiatlan maga
tartás.

— Névtelen feljelentések. Az 
utóbbi időoen rendkívül elsza
porodtak a névtelen, — vagy 
hamis névaláírásu feljelentések, 
amelyeket a különböző katonai 
parancsnokságokhoz intéznek. 
A honvéd kerületi parancsnok
ság miheztartás végett közli 
hogy csakis azokat a panaszokat 
és feljelentéseket áll módjában 
kivizsgálás tárgyává tétetni, ame
lyeknek szerzője nem burkolód
zik az ismeretlenség homályába, 
hanem ügyének jogos voltáról 
meggyőződve azzal, nyílt ma
gyar becsületességgel lép az 
intézkedésre jogosított parancs
nokság elé. A jövőben minden 
névtelenül vagy hamis névaláírás
sal írott feljelentés kivizsgáltatá- 
sát a kerületi parancsnokság 
mellőzni fogja.
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HIREg
_ adakozzunk a Vöröskereszt

ek Mint múlt számunkban is 
már’ közöltük Október l én és 
■>án leventéink bekopogtatnak 
' nden házba a Magyar Vörös
kereszt javára gyűjteni. A Magyar 
Vöröskesztnek megsokszorozó
dott halálos küzdelmükben a 
munkája s a magyar társadalom 
mmden tagjának adakoznia kell, 
mert a Magyar Vöröskereszt 
harcoló honvédségünket erősiti. 
Adj, hogy a Magyar Vörös- 
ktreszt is adhasson.
- Honvédüzenetek. Ránics 

lános őrvezető, Hefner /ános 
úrvezető, Bárácz /ános, Fischler 
lános, Nesz György, Angyó 
Sándor, Szem Géza, Wiszmann 
Ionos, Laczkó Pál honvédek 
üzenik minden ellenkező hírrel 
szemben, hogy jól vannak és 
egészségesek, sok csókot külde
nek hozzátartozóiknak, ismerő- , 
seiknek és kedves munkaadóik
nak bajtársi üdvözletüket küldik. | 
Tábori postaszárnuk : H. 730

Bizony /ózsef honvéd, vizi 
cserkész őrsvezető üzeni, hogy 
:ogadalmukhoz híven teljesitenek 
minden parancsot s keményen, 
bátran néznek szembe sok meg
próbáltatásnak. Hozzátartozóit, 
ismerőseit s a mohácsi vizicser- 
készeket szeretettel köszönti. — 
Tábori postaszáma: F 548

Q belvárosi plébánia 25C 
éves jubileuma. A mohácsi bei- í 
városi plébánia — amint már 
megírtuk — szeptember 29 én, 
Szent Mihály napján tartja az 
1694 ben történt újjáalakításának 
250 éves jubileumát. A hálaadó 
ünnepi szentmisét vasárnap, ok
tóber hó l én 10 órakor riadó 
esetére este 7 órakor mutatják 
be az Úrnak, a belvárosi tem
plomban.

Légoltalmi jelvény adomá
nyozása. Kimagasló légoltalmi 
tevékenység jutalmazására rend
szeresített légoltalmi jelvényt ado
mányozottá honvédelmi miniszter 
Gálszécsy Tivadar volt mohácsi 
m. kir tendőrfőfelügydőnek, 
továbbá Krause Aurél főhercegi 
jószágfelügyelönek. Hegedűs Kál
mán baranyavári cukorgyári igaz
gatónak és Zurányi Mihály fő
hercegi műszaki intézőnek. A 
kitüntetéseket a honvédelmi mi
niszter nevében vitéz Szentkuthy 
lános ezredes honvédkerületi 
légo parancsnok nyújtotta át.

ismét megindul a csomag 
postaiorgaloni. Szeptember 29-től 
kezdve a postahivatalok ismét 
felvesznek csomagokat, ellenben 
nem vesznek reszt a csomagforga- 
lomban a Tisza vonalától keletre 
eső országrészek, továbbá az 

ng, Bereg, Marmaros és Ugo
csa vármegyék területén levő 
oostahivatalck. A csomagok súly 
iratára 10 kilogramm es egy 
postahivatal egy feladótól na
ponként 10 csomagnál többet 
nem vehet fel. Gyógyszert és 
•lesztőt tartalmazó csomagok 
kivételt képeznek.
. ~ Étolaj kiosztás. Október hó 
folyamán a zsírfejadagon felül 
“olaj is kiosztásra kerül. Az éto- 
ajat a Mester és Barabás Király 
-tü cég adja ki, személyenként 
10 dkg. A cég szelvényt nem 
raghat le, csak lebélyegezni kö
zlés a zsírjegyet.

Baranyában érkezett tanítók 
jelentkezése. Baranyavármegye és 
Pécs szab. kir. város kir. tan- . 
felügyelője felhívja a vármegye 
területén tartózkodó, a hadmű
veletek következtében állomás
helyükről eltávozni kényszerült 
népiskolai tanítókat, hogy a 
47500,1844. BM sz. rendeletnek 
megfelelően a jelenlegi tartóz
kodási helyük szerint illetékes 
községi elöljáróságnál, illetve 
polgármesternél haladéktalanul 
jelentkezzenek. Jelentkezésükkel 
egyidejűleg közöljék a kir. tan
felügyelővel alábbi adataikat: 
név, vallás, születési idő, eddigi 
állomáshely, jelenlegi pontos 
lakáscím családi állapot (gyermek 
életkorával eevütt)

— A FUTURA a burgonya és 
hagyma átvételét megkezdte.

— A légoltalmi elsötétítés uj 
rendje. (MTI.) Szeptember 25-töl 
október 2 ig az elsötétités ideje 
este háromnegyed nyolckor kez
dődik, reggel hat óráig tart. 
Minthogy október 2-án meg
szűnik a nyári időszámítás, ok
tóber 2 tói 8 ig az elsötités este 
fél hétkor, 8 tói 15 ig negyed
hétkor, 16 tói 22 ig hat órakor, 
23 tói 29 ig fél hat órakor kez
dők s október 2-tól 8-ig reggel 
öt óráig, október 9 töl 22 ig 
reggel fél hatig, október 23 tói 
29-ig reggel hat óráig tart.

— Zongorahangolás. Értesítem 
a n. é közönséget, hogy októ 
bér első hetében Mohácsra ér
kezem és javítást vállalok. Han
golás tisztítással "tu pengő és 
javítások megállapodások szerint. 
Szíves pártfogást kér: Éber 
Bernát zongorahangoló és javító, 
a bécsi cs. kir udvari operaház 
volt másodhangolója. Jelentkezni 
lehet Fridrich Oszkár könyvke 
reskedésében.

Lakáscsere bejelentés a vil- 
lamosmünek. Az elmúlt, részben 
még folyamatban levő lakáscse 
rék a fogyasztott viilamosáram 
elszámolása terén a lakáscsere 
be nem jelentése következtében 
sok bonyodalmat és felesleges 
munkatöbbletet jelentettek a vá
rosi villamosműnek, miértis is
mételten kéri Mohács város vil
lamosműve, hogy a lakáscsere 
foganatosításakor azt a villamos
műnek lehetőleg az óra számál
lásával egyidejűleg a közönség 
jelentse be. Közli továbbá a 
villamosmű, hogy személyzet 
hiányában a decemberi számlák 
kivételével a fogyasztott áramot 
két havonként olvassák le, s 
ennek megfelelően egy számlá
ban két havi fogyasztást szám
láznak Az a fogyasztó, aki to
vábbra is havonta kívánja áram
fogyasztását fizetni, a hó letel
tével árammérőjének számállását 
vigye be a viilamosműnek, ahol 
számláját azonnal számfejtik, s 
így fogyasztását havonta is be 
fizetheti a városi pénztárba

— Hadműveleti területről el
távozottak betétkönyveinek be
cserélése. (MTI.) Mindazok, ; kik 
hadműveleti területen levő lak
helyüket elnagyni voltak kény 
telexek és bankbetét: könyvvel 
rendelkeznek, a m. kir. | 
Ügymmisztei felhatalmazása alap
jai: ezeket a bankbetéti könyve
ket a postahivatalok bemutatás 
esetén bevonják s heiyükbe 
azonnal postatakarékpénztár: be
tétkönyvet adnak ki az érdekel
teknek, hogy szükség esetén 
betéti követelésükhöz Hozzájut
hassanak.

— Megtoroljak vészhirterjesz- 
tést. (MTI). Ismeretes jelenség, 
hogy egyes személyek a hábo
rúval kapcsolatos eseményeket 
erősen nagyítva terjesztik tovább, 
sőt olyan híreket is koholnak, 
amelyek megállapithatólag min 
den alapot nélkülöznek. Hogy a 
vészhírterjesztés kihatásai a had
viselés érdekei szempontjából 
mennyire károsak, az magyará
zatra nem szorul. Ezt a beteges 
jelenséget tehát minden erővel 
le kell törni. Szigorú törvényi 
rendelkezésben hiány nincs, mert 
a törvény a vészhírterjesztést 
egy évig terjedhető fogházzal 
büntetendő vétségnek minősiti 
s emellett az azt elkövető sze
méllyel szemben rendőrhatósági 
őrizet alá helyezésnek, interná
lásnak helye van. Csupán arról 
kell tehát gondoskodni, hogy 
a rémhírterjesztőket a törvény 
szigora el is érje. Ez a gondos
kodás meg is történt. A belügy
miniszter utasította a rendőrható
ságokat, hogy a vészhír terjesztés 
megakadályozása érdekében a 
rendelkezésre álló összes törvé
nyes eszközöket a legerélyeseb
ben alkalmazzák s ebbői a cél
ból utasítsák alá rendelt köze
geiket kisérjék éber figyelemmel 
az e téren mutatkozó jelensége
ket, s minden olyan személyt, 
akiről megállapították, hogy vész- 
hírterjesztéssel alaposan gyanúsít 
ható, haladéktalanul jelentsék fel, 
hogy velük szemben az említett 
megtorló rendelkezések alkalmaz 
hatók legyenek.

Kiolvasott újságokat kérnek 
a honvédek. A László közkórház 
vezetősége kéri a város közön
ségét. hogy a sebesült honvédek 
részére küldjék be kiolvasott 
újságjaikat és képeslapjaikat.

Sertéshizlalás szabályo
zása. A közeiiátási miniszter 
szabályozta a magánháztartások 
sertéshízlalását és vágását. A 
rendelet értelmében az a személy, 
aki háztartása zsír és hússzük
ségletének biztosítására udvará
ban sertést tarthat, hizlalás cél- 

| jára a közellátási kormánybiztos
tól kapott sertésvágási engedély 
alapján sertést vásárolhat. Az 

! ilyen háztartás a vásárolt sértés 
. felhízlaiására annyiszor 1 méter- 
j mázsa árpa és kukorica vásár

ra kaphat engedélyt a közel- 
.. . on kérésziül a kö
zellátási kormánybiztostól, mint 
amennyi a háztartáshoz tartozó 
zsír szempontjából ellátatlan 
személyek száma. A magánház- 

I tartás által vásárlási engedély 
- alapján vásárolt sértés valamint 
I hizlaló takarmány beszámít az
■ e'ado beszolgaiiatási kötelezett-

. . Ijerítésébe. Azok a
I személyek, akik udvarukoan ser- 
i test hizlalni nem tudnak, 40 ki- 
I ión aluli élő sertést vásárolhat 
i nak. A megvásárolt sertést aztán 
| bármelyik gazda áltál felhizlaltál 
I hatják a vállalko ő gazda saját 
i takarmányán Az ilyen célra 

vásár .isi engedety nélkül vasá- 
i roll sértés s a gazda által a híz- 
i lalásra fordított takarmány azon

ban sem az eiadó, sem pedig a 
hizlaló beszolgáltatási kötelezett- 
. . . nek t< j tsííésébe nem számit 
be' A serteávagasra minden eset 
ben a közellátási hivatal adja ki 

i a vágási engedélyt A vágási 
engedély a háztartáshoz tartozó

■ minden négy egy éven felüli 
I személy részére egy drb sertésre

adkató ki.

MŰVÉSZET -TUDOMÁNY
A Pécsi Vonósnégyes 

szeptember 23-iki hangversenye.
A Szabadliceum hangverseny

sorozatában elsőnek a Pécsi 
Vonósnégyes kitűnő együttese 
mutatkozott be a mohácsi közön
ségnek a színházban A hang
verseny hatarozottan nagy sikert 
hozott és ez jogossá teszi remé
nyeinket, hogy az egész sorozat 
a mohácsi zenei életnek nagy 
lendületet ad. Az országnak nem 
sok vidéki városa van, amely a 
mai háborús nehézségek köze
pette zenei téren nagy áldozat 
vállalással ennyit nyújtson 
lakósainak. A közönség megér
tette a Szabadliceum vezetőségé
gének igyekezetét és jószándékát, 
a Pécsi Vonósnégyes hangver
senyén nagy számban megjelent 
és ezt az örvendetes tényt annál 
nagyobb megelégedéssel vesszük 
tudomásul,hogy városunk nemes, 
művészpártoló és szerető rétege 
nagyszerűen sikerült estnek volt 
tanúja A kitűnő négyes játékát, 
leikes együttműködését csodál
hatták meg.

Az első szám, Nardini C dur 
vonósnégese, kedves, bájos zene. 
A művészek jól érzékeltették a 
könnyed, kedves dallamokat,

- frissen, vidáman pattogó olasz 
zenét. Ennek a darabnak lég-

i szebb része a lassú tétel volt 
de az egészet gondos kidolgozás 
és tökéletes összjáték jellemezte, 
a mű szépsége szinte túlhidegen 
csillogott.

A második szám Mozart C dur 
j vonóségyese volt. A legfinomabb 
i hangulatokat, a zenei szépségek 
| gazdag bőségét találhatjuk ebben 
i a műben. Ennyit csak a kamara- 
j zene képes kifejezni. Az együttes 
■ játéka itt is csillogó volt, bár 
[ nem mindenütt tudta éreztetni 
I teljes pompájában ragyogó szép

ségeit.
A hangverseny harmadik száma 

I Dvorak F dur vonósnégyese volt, 
j Ekkor bontakozott ki a siker
- teljes mértékben, ez volt az est 

fénypontja. A művészek fölényes
| technikai tudása, a mű teljes 

átélése és mindenekelőtt nemes 
szenvedélyük bearanyozta ezt a 
számot és magukkal ragadták az 
egesz haligatóságot szuggesztív 
játékukkal. Sokáig emlékezetes 
marad mindnyájunknak ez a nagy 
siker. A leglelkesebb tapsvihar 
köszönte meg a művészeknek ezt 
az élményt és a szűnni nem 
akaró lelkesedésre a művészek 
megismételték az utolsó tételt.

A vonósnégyes minden tagja 
vérbeli művész Sirio Piovesan, 
az országoshírű virtuóz, ismét 
csillogtatta nagy technikai tudá
sát, de meggyőződhettünk arról 
is, hogy mélyen át is éli a művet. 
Meglepetés volt M. Molnár Klára 
játéaa és csak a dicséret hangján 
szólhatunk Thirrittg Zoltánról 
és Maros Rudolfról, ki mint 
szerző is szép ígérete a magyar 
zenének.

A mohácsi közönség hálás a 
művészeknek a szép nangver- 
senyéit es hisszük, hogy majd 
tavasszal a jó Isten segítségével 
újból üdvözölnetjük körünkben 
a kitűnő Pécsi Vonósnégyest.

Udo üaimnert es Kűri Redei 
hangversenye.

A mull év őszén már járt vá
rosunkban Udó Danimért és egy
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nagysikerű hangverseny kereté
ben bemutatta ez a világjáró 
zcngoraművész a romantikus 
zeretrcdalom néhány híres zon
goradarabját. Az idén is ellátogat 
hozzánk magyarországi hangver
senykőrútja alkalmából. A hang
versenynek külön érdekessége az, 
hogy vele együtt szerepel Kurt 
Rtdel fuvolaművész is, aki a 
müncheni zeneakadémia fuvoa- 
tanára. A hangverseny musorán 
szebbnél-szebb darabok szerepel
nek és biztosak vagyunk, hogy 
Mohács zenebarátainak rendkívüli 
élményben lesz részük. A hang
verseny napja (október 4 éré volt 
ki űzve) egyelőre még bizonyta
lan az utazási nehézségek miatt, 
minden bizonnyal 4 és 10. között 

lesz.

— So adagolása. Október 1- 
től a sót aiispam rendeletre ada
golni kell. Fejadag havi 30 dkg. 
A sót a cukorjegy esedékes szel
vényére adják ki a kereskedők. 
A cukorkiváltásakor mindenki 
követelje a 30 dkg sót is.

— Elveszett. 1 drb jobbkezes 
disznóbőr kesztyű elveszett. A 
becsületes megtaláló 30 P után 
véltél küldje. »// Nagy Jenó So- 
mogyfehéregyháza u. p. So- 
mogysámson

— Lopás. Balázs Horváth 
Józse] mohácsi adótiszt ismeret
len tettes ellen feljelentést tett, 
aki Vida Dezső volt mohácsi 
lakos zár alá vett ingóságai kö
zül lepecsételt raktárból egy 
ezüstrókát és két ezüst cigaretta
tárcát ellopott. A nyomozás meg
indult.

- n postalorgalom szünetelése. 
(MTI) A postavexéngazgatóság 
közli, Csík, Háromszék, Udvar
hely vármegyék területére szóló 
postai küldemények további in
tézkedésig nem adhatók fel. Az 
eddig már feladott ilyen külde
ményeket a posta visszakézbesiti 
a feladóknak,

— Légó büntetés. A pécsi 
kir. törvényszék Patai Ferenc 
mohácsi cipészt légiriadó alatti 
el nem sötétisért jogerősen 
100 P pénzbüntetésre Ítélte

— árpa Utalvány. Gazdakönyv 
nélküli haoigcndozottak háztar
tásonként 2 q árpautalványt kap
hatnak. Az utalványért q-ként 2 50 
P t kell fizetni. Jelentkezni a kö
zellátási ügyosztályon kell.

— Ezentúl szombat déltől va
sárnap éltéiig tilos égetett 
szeszesitalt árusítani. (Ml i.) a 
kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter az iránt rendelkezett, 
hogy a vasárnapokat és Szent 
István napját megelőző közna
pokon déli 12 óra után, a 
gyógyszertáraktól eltekintve, más 
üzletekben égetett szeszesitalokat, 
a különleges (finomított) égetett 
szeszesitalokat is ideéitve, sem 
tisztán, sem más italokhoz ke
verve nem szabad áiusitani es 
nem szabad kiszolgáltatni. Ven
déglőkben, kávéházakban, kávé
mérésekben és cukrászdákban 
azonban teához rumot a szoká
sos mennyiségben szabad ki
szolgáltatni. Az égetett szeszes
italoknak vasárnapokon és Szent 
István napján való kiszolgáltatása 
tekintetében fennálló tilalom to
vábbra is hatályban marad.

— Anyakönyvi bejegyzések
1944. szeptember 22 tői 29 ig.

Születések: Takács János Mi
hály, Demhardt Tibor László, 
Viczián Pál Aurél, Fantoly Klára 
Magdolna, Androvics Mária, 
Kubatov József

Házasságkötések: Mészáros 
Imre és Angyal Anna, Gobecz 
Vince és Maróti Margit.

Halálozások : Mádlics József 
75 éves, Frőhling György 76 é , 
Juhász Mihályné 62 éves, Csóka 
Mihályné 21 éves, özv. Gulyás 
Istvánné 48 éves, özv. Biskupity 
46 éves, Leng (Vendel 43 éves.

SPORT.
Leventéink vasárnap itthon ját

szanak bajnoki mérkőzést,amelyet 
nagy érdeklődés előz meg. El- 
ellenfél a nagyhírű pécsi levente 
együttes lesz, ahol számos nagy
nevű játékos szerepel. A mérkő
zés kezdete délután ’/4 2 óra.

Bz MTE vasárnap ismét sza
badnapos mert kisorsolt ellenfele 
a ZsSE II, visszalépd a bajnok
ságtól.

MTE—PEflC 6:2 (2:1) 
Fölényes győzelem 

Mohács, 1. o. b. Jatékv: Ress.
Közepes érdeklődés mellett szép 
időben játszotta első itthoni baj
noki mérkőzését az -MTE az 
egyetemisták ellen, amelyet biz
tosan győzött le. Mohács sem 
játszott valami jól, de az ellenfél 
viszont elég gyenge volt. Az 
első félidőben még tartották 
magukat a vendégek és Petrovics 
két góljára eggyel válaszoltak. 
Szünet után azomban kidombo
rodott a mohácsiak nagyobb 
tudása amely előbb Kockás, majd 
Molnár II. három góljában jutott 
kifejezésre, amelyre a PEAC is
mét csak egy góllal tudott vá
laszolni. A vendégeknek védelme 
volt megfelelő, míg az MTE ben 
az volt gyengébb a szokottnál.

Leventéink vasárnap Sellyén 
játszották az ottani leventék ellen, 
amelyet szép játékban 5:0-ra 
győztek le Mojzes 3, Orosz és 
Késity góljaival.

Utólag benevezett a levente 
bajnokságra Németbóly csapata 
is, amellyel Mohács csapata no
vember 5 én játszik Németbőlyon.

JÖVŐ vasárnap október 8 án 
itthon, játszik az MTE a DVACII. 
csapatával.

I iátékoshiányok és utazási 
nehézségek miait számos tarta
lékcsapat lép vissza a bajnok
ságtól. Igy legutóbb a ZsSE 
mellett DVSE II. csapata is.

Kovács és Fehérvári betegsége, 
mig lenest bevonulása miatt 
nem állhatott vasárnap az egye
sület rendelkezésére.

Rz NB l-et a közlekedési ne
hézségek miatt az MLSz egyen
lőre beszüntette és a pesti csa
patok részére egy-két vidéki 
csapattal kiegészítve „Hadi baj- 
noksagot" írt ki.

Felel ói 11e r k e•11 öi 
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
L ■ ptuI ajdono i ti kiadó 
FRIDRICH OSZKÁR

ülő asztali

DÍSZÓRaK
nagy választékban PERIÉ SÍNÉL.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a n é. közönséget, hogy 

épületüvegezést és képkeretezést 
javítási munkákat és új munkákat 
vállalok és hívásra házhoz megyek 

Biztosítom megrendelőim pon
tos és szolid kiszolgá'ását és szí
ves pártfogásukat kérve, maradok 

kiváló tisztelettel:
Kaponya István
Mohács, Jókai Mór u. 15. sz. 

(A piacnál)

Eladó ház.
Kis kerttel eladó a Felső Dunasor 
22 es sz. ház, mely négy szobából 
és előszobából áll. • Érdeklődni 
lehet: Dr. Kontra Miklós ügyvédi 
irodájában. Kossuth Lajos utca.

ELADÓK 50—65 kg os szímul- 
tánozolt, beállítani való 

s ti 1 (I ö k. 
Érdeklődni lehet: Kossuth Lajos 

utca 47. szám alatt.

SÜRGŐSEN eladó jókarban 

lévő cimbalom.
________ Cím a kiadóhivatalban. 

I JÖ ------------------------

ÓRÁT, __AKAR í
PERJÉStHEZ t
MENJEN •

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
önmagától lelgördülö

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

Műhely nyitás.
Értesítem a nagyérdemű közön

séget, hogy

hajóépítő (hajúács, 
csúnaképítö) műhelyt 

nyitottam. Kérem az igen tisztelt 
közönség szíves pártfogását.

Bálint János 
hajóépítőmester 

Felszabadulás útja 3.

Jó házból való fiú
TANONCNAK
fizetéssel felvétetik.

Mester ás Barabás 
fűszer- és csemegekereskedő 

____________________ Mohács._________  

Különbejáratú

bútorozott szoba kiadó 
______________ Széchenyi tér 13. 

BOR 
vásárlására 
és közvetítésére 
megbízást vállalok.

Geng Lajos 
borközvetítő 

Horthy Miklós út 16.

Hivatalos gabonaárak 
1944 október hóban:

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 Sándornénál

Mohács, Szentháromság u. 44

Búza 40 90 1
Rozs 37.90 1
Takarmányárpa 36 90 1
Sörárpa 40 90 1
Zab 40 90 1
Új morzsolt tengeri 29 30 1
Csöves tengeri 21 90 1
Bab. fehér 81 80 1

Bérkocsi utca 10. számú

ház eladó.
S634 1944.

Hirdetmény.
MOHÁCS megyei város általános 

tagosítása ügyében az állami mérnök 
javaslata alapján az új birtoktagok ki
osztását elrendeltem és egyben — gaz
dasági célszerűségből — birtokrendezc 
mérnöknek engedélyt adtam arra, hogy 
a tagosítás rendén kiosztandó új birtok 
tagokat az érdekelteknek egyénenként, 
a távollevőkét pedig a város kiküldött
jének kimutathassa.

Figyelmeztetem az érdekelteket, 
hogy ez a kimutatás az új birtok 
tagok ideiglenes használatára köte
lez. nem zárja azonban ki, hogy ki-ki 
elétárja majd az állami mérnök és még 
az általam is erre később előírt idők
ben az új birtoktagja elleni felszólalását, 
illetve panaszát.

A haszonélvezettel terhelt, továbbá a 
földbirtokrendezés során juttatott ingat
lanok helyébe lépő új tagot vagy tag
részletet birtokrendező mérnök a ha 
szonélvezőnek, illetőleg a juttatottnak 
is kimutatja.

Ezentúl tehát a régi földjei helyett 
mindenki a tagosítása rendén részére 
kiosztott új földterületen folytassa a 
gazdálkodást, az új tagok azonban az 
érdekeltek panaszaihoz képest esetleg 
még módosulhatnak.

Mohács, 1944. szeptember 19.
űr. BAKA JEKÖ sk 

kir. törvényszéki eljáró biró

Pk. 2932,1944. sz. Vh. 2731944

Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Alajos mohácsi ügyvéd 

által képviselt özv. Husti Istvánné 
mohácsi lakos végrehajtat* javára volt 
mohácsi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 3960 pengő tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. járás 
bíróság 2540/1944. számú végzésével 
elrendelt közbenjárással foganatosítandó 
kielégítési végrehajtás folytán az 1944 
évi augusztus hó 30. napján lefoglalt 
és 4750 pengőre becsült részvények 
Mohácson, Király út 23. sz. alatt, a 
-Mohácsi Takarékpénztár Rt. pénztár 
termében

1944. évi október hó 7.
napjának délelőtt 10 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a lég 
többet ígérőnek, készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár 2 3 részénél nem 
alacsonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi szeptember hó 20.

NAGY LAJOS
hír. jőrdsbírősági végrehajt*

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Október 1—2

TONELLI
Október 3-4

FINN VÉR
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


