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1953.
1./1953. III. 15.

Kösögi nephatosag szügoruan figyelmezteti mindazon adófizető polgarokat akiknek még ado tartozasuk van ugy állami mint
kösögi vagy a lecsapolasi dijat még nem fizeték ki azok aszt a
hét fójaman okvetlen rendezék mert elenkezé esetben az öszeg
végrehajtas utjan lesz behajtva.
Tovaba Szügoruan figyelmeztetik a lakosag hogy mindegyik
a haza előt az arkokat asak ki és az utakon a vagokat kapaljak be.
Mégegyszer Figyelmeztetik a lakosag hogy senki a hazaba
lakot nem ereszthet be a kösögi Népbizotsag tudta nélkil. Aki
ezen rendelet elen vét, az szügoruan meg lesz büntetve.

2./1953. III. 15.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
KUPUSINA, 15-III-1953.
HIRDETÉS
A Helybeli „Petőfi Sándor” Termelő Szövetkezet értesiti a lakósagot, hogy a hirdetett Angyalosok arverési kiadasa nem lesz
holnap megtartva A bérbeadasi arverés meg lesz hirdetve.

4./1953. III. 15.

HIRDETÉS
A helyi „BRATSTVO” konzervgyár értesíti a lakóságot, hogy
e hó 16-ikától azaz hétfőtöl kezdve megkezdi a paprikaőrlését
magántermelők részére.
Őrlési dijszabás kilógramonként 35. dinár.
A paprika szárazon és lecsipkedve szárátol mentesen lesz átvéve, minden nap a gyárban reggel 7-től délután 3 óráig, ugyan
úgy a kész árú átvétele is ebben az időben történik.
Az őrléssel és szárítással kapcsolatos bővebb felvilágositást,
az érdeklődők a gyár irodáján kaphatnak minden nap hivatalos
órák alatt.
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Kerhut Mihálynal van egy félig viselt kocsi elado megveni óhajtok elmehetnek hoza és megegyezés utjan megvehetik tőle lakik
duna ucaba 77 hászám alat Bujak Istvany melet.
Ma délutan 4 órái kezdetel a szövetkezeti othonban artista előadas lesz megtartva a következé szamokal, népi tancok bűvész
mutatvanyok né aki ugy hajlik mint a kigyo egyensuly tartas
lűteres üvegen és hengeren, es mas akrobata mutatvanyok. Hipnozis, kard nyelős atlétika, őles kések dobalasa őlő személyre és
sok mas jelenetek amit a bohocok mutatnak be az előadas magyar nyelven lesz, belőpé dij felnoteknek 30 dinar gyerekeknek
20 dinar.

6–7./1953. III. 17.

Értesitetik a lakossag, hogy holnaptol, azaz szerdatol kezdve
mindenki be lesz hivatva a községhazahoz adat beszolgaltatas
végett, amikorra az idézése fog szólni, akkor köteles megjelenni,
aki nem jelenik meg, az a törvény értelmében szigoruan meg lesz
büntetve. Az összeirasi adatok a következök: pontosan kinek
menni földje van a kataszteri allapot szerint, azonkivül hogy
mennyit hasznalt feliböl, vagy bérletbe, vagy mennyit adott ki
és hogy a földje mivel volt bevetve az 1952. évben. Ezt odahaza
mindenki pontosan irja le maganak, hogy a községhazanal minél
gyorsabban menjen a munka és a sok varakozassal ne kelljen sok
idöt vesziteni. Az összeiras a községhazan a nagy teremben lesz
megtartva.
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Értesitjik a lakosagot hogy ma este fél 8 orai kezdetel a szövetkezet
othon nagytermében artista csoport megismétli a vasarnapi elö adast dupla müsoral. A müsor ojan vices és kacagtato amijent
Kupusinan ritkan adnak elö, azért aki csak teheti jöjön a darabot
megnézni, mert aki nem jön az mindig sajnalni fogja. Belöpö dij
felnétek részére 30 dinar gyerekek részére pedig 20 dinar az előadas magyar nyelven lesz megtartva, kérjik a pontos megjelenést.
Felhivatnak az összes Kosut ucai lakosok, hogy kitől menyire
telik holnap regel rakjanak ki az uca szarüzit fizfát a kösögi
szegény ház részére.
8./1953. III. 19.

M.N.O előtt
SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
KUPUSINA, 15-III-1953.
HIRDETÉS
A Helybeli „PETŐFI SÁNDOR” Termelő Szövetkezet értesiti
a lakósagot, hogy 22-én azaz most vasarnap dél utan 1 órakor nyilvanos arverésen ki fogja adni az ugy nevezett Angyalosokat. Összejövetel a Budzsak végén levő hidnal. Amennyiben
vasarnap dél utan nem tudnanak mind kiadni az ar verést hétfőn
reggel 7 órakor folytatjak, onnan ahol vasarnap elhagytak. Akik a
mult évi bérletüknek nem tettek eleget azok nem arverezhetnek.
Ugyancsak a szövetkezet értesiti a lakósagot, hogy aki valasztasi
malacokat akar venni, azok minden nap a piaci aron vehetnek
a szövetkezetnél a gazdasagi udvaron.

9–10./1953. III. 21. Felhivatnak mindazon katonaköteles férfiak akiknek a katonakönyveik itt vannak a községházánál, hogy azokért vasárnap
reggel 6 órától 8 óráig mindenki feltétlen vigy ki, hogy ne keljen ezzel is megint három napot elvesziteni. Tehát mindenki
jol jegyezze meg hogy Vasárnap reggel 6-8 óráig vagyis két óra
hossza alatt vigye ki, mert késöbb nem lesz bent senki.
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Pap Lászlo Pék mester értesiti a lakosagot hogy hétfötöl kezdve megkezdi a kenyér sütöst Fuderer János pékségében. Tito
Marsal ucaban 11 hazszamalat Szalai malom atelenében. A
privát tésztakat minden reggel 7 órakor rakja be és azutan süt
kenyeret cserelösre lisztér. Köri a nép szíves partfogasat.

11./1953. III. 22.

Értesítjük a RIBARSKA, ZVEZDANSKA, GROBLJANSKA
utcai lakókat hogy HÉTFŐN reggel 7. órától kezdve okvetlenül
jelenjenek meg a községháza tanácstermében adatszolgáltatás
végett. Meg nem jelenés a törvények értelmében szigoru büntetést fog maga után vonni. Az összeírási adatok a következők:
pontosan kinek mennyi földje van a kataszteri állapot szerint,
azonkivül, hogy mennyit használt feliből, harmadából, vagy
mennyit vett bérbe az 1952. évben. Ezt odahaza mindenki
pontosan irja le magának, hogy minél gyorsabban menjen a
munka és a sok várakozással ne kelljen sok időt veszíteni.
Többszöri felhívás ellenére is még mindig sokan vannak, akik
a TITO, KOSUT, BUDZAK és DUNA utcából nem jelentek
meg a községházán az adatszolgáltatáson. Mégegyszer utoljára felhívjuk a fent felsorolt utcában lakokat, hogy legkésőbb
HÉTFŐN reggel 7. órától kezdve okvetlenül jelenjenek meg
az adatszolgáltatáson. Mert amennyiben még ezen felhívás után
sem fognak megjelenni, ugy az elmaradottakat KEDDTŐL
kezdve szigoruan meg fogják büntetni.

12./1953. III. 22.

HIRDETMÉNY
Pcsela Szövetkezet értesiti tagjait, hogy a szövetkezet kiad gabonáért bérletbe földeket gömbölyi barába és a tulahidon Manasztir allat és a maháti kút körül pedig kiad földet feliböl zab alá,
összejövetel a Dreznicai csárdánál szerdán délután 1 órakor.
Továbbá a szövetkezet pályazatot hirdet pásztori állásra aki
hajlandó elválalni az adjon be ajánlatot a szövetkezet irodáján a
Domban… a pásztor kötelleségei: a marhákat legeltetni bikákat
etetni és a legelön a tüskéket pusztitani.
Aki hajlandó volna pénzért legelöket fogasolni az jelentkezzen litánia után Balogh István duna utca 6 szám allat a mozival
szemben megeggyezés véget.
Szövetkezet figyelmezteti mindazon gazdákat akiknek van
a szigeti legelőn szalmájuk és polvájuk hogy azok azt 8 napon
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bellil okvetlen takaritják le mert az ellenkezö estben a szövetkezet kénytelen lesz a szálmákat eltakarítani a gazda terhére.
Szövetkezet értesiti tagjait, hogy a szövetkezeti mészárszékbe
holnap és holnapután hús kapható.
Szövetkezeti mozi ma utoljára fél harom orai és este fél nyolcórai kezdettel előadja a „Tarzan és a felesége a vadász” cimü amerikai filmet.
13–14./1953.
III. 22., 25.

Felhivatik a lakosság figyelme, hogy a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Elnöki tanácsa Ukáza alapján az egosz Sz.N.N.K-ág
területén összeírják a lakosságot az 1953 március 31-röl április
elsejére virado éjféli 12 órai hejzet szerint. Erre való tekintettel
felhivatik a lakosság figyelme, hogy március ho 30 és 31 én, valamint aprilis elsején, másodikán és harmadikán minden háznál
a családfő, vagy egy felnőtt családtag feltétlen legyen othon,
hogy az összeíró kőzegnek pontos adatokkal szolgálhasson. Még
ma az egész faluban minden második házra ki lessznek ostva
egy-egy példány magyarázat magyar nyelven, melyet mindenki
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jol tanulmányozzon átt, hogy az összeíráskor minél kevesebb
komplikácio legyen.
Mindazok a személyek akik ideiglenessen távol vannak, ugy
mint katonák, korházban vannak, vagy deákok internátusban,
azokrol az ottani hatoság egy piros szinü segédösszeíró ürlapot állítanak ki, és azt posta utján megküldik annak a családnak ahová
az ilető tartőzik. Ezért figyelmeztetnek mindazok akik postával
ilyen piros színü összeíró ürlapo kapnak, hogy azt biztos heljre
tegyék el, és amikor majd az összeíró közeg odaér annak átt fogják
adni, és az majd annak alapján kitölti a rendes összeíró ürlapot.
Az említett napokon megtartandó népszámlálási összeírás
nagyfontosságu, tehát nagy figyelmet kell rá szentelni. Netörténjen meg az, hogy az összeirás napjaiban csak kiskoru
gyermekeket hagyjanak othon, és azok nemtudva az összeirás
fontosságárol az othagyott összeiró ürlapokat ősszetépik, vagy
másmodon használhatatlanná teszik, és ezzel megnehezittik
az népösszeirást. Ezért minden háznál felnött személy legyen
othon, hogy az összeiró idöben és pontos adatokat kapjon, mert
az erre elrendelt idő nagyon rövid. Aki az összeirást bármily
modon megneheziti, akadályt gördit, vagy formálissan megakadályozza, az 10.000.-dinár pénzbüntetéssel, vagy ha az eset
nehezeb szigoru börtönbüntetéseel lesz sujtva.
Felkéretik az a becsiletes ember aki vasarnap délután 3 óra köril
a ovodat előt talalt egy uj bőr kesztyüt az legyen szives vigye el
szmolenicki Istvanyhoz.

15–16./1953.
III. 25.

Rés Ferenc Szülagyi lakosnal van 20 méter mazsa here szénaja
elado megveni óhajtok menjenek at szülagyra és ot megegyezés
utjan megvehetik tőle Vojvodinska uca 16 hászám alat.
Bujak Pál a lukoviscsai 300 négyszögöl földjét szabad kézből
örökaron eladja megveni ohajtok menjenek el hoza és megegyezés utjan megvehetik tőle lakik templom udvarban.

17./1953. III. 25.

Mégegyszer és utoljára figyelmeztetnek mindazok, akik még az
uj házszámot nem tették ki, azok azt legkésöbb 29-ig tegyék ki.
Ha még nincs tábla akkor legalább festékkel irják ki, hogy ha
megkezdödik az ősszeirás az összeirók ne tévedjenek. Aki ezen
utolso felhivásnak nem tesz eleget szigoruan lesz büntetve.
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A Főldmivelésügyi Minisztérium rendelete értelmében a határba a legszigorubban tilos kutyákat vezetni vagy szabadon
kodorogni hagyni. Ha Valakit feljelentenek hogy kutyája szabadon bolyong a határba, de különössen akkor, ha a vadnyulakban
kárt tesz 10.000.- dinárig terjedhető pénzbüntetéssel, vagy két
honapi elzárással lesz büntetve.
A községi népbizottság felhivja a lakosság figyelmét, hogy aki
folyó év áprili 1-től az év végéig elakarja válalni a községi előfogatosságot, az mátol számitott 3 napon belül jelentkezzen
a Titkári irodában, ahol minden érdeklődő megfogja kapni a
bövebb felvilágosítást. Jővő Vasárnap pedig reggel 8 órai kezdettel árlejtésen ki is lesz adva.
18./1953. III. 25.

A kösögi Népbizotsag értesiti a lakosagot hogy ma délutan fél 4
órákor árverés utjan harmadabol rafizetésel kiadja a favagast it
a kiserdőben a fotbal pajanal. Tehat az ösze jövetel ma délutan
fél 4 órákor a Kalman bacsi elét.
Kucskaba van csész felfogadva.
A budzsaki orszaguton a gödröket behuzni.

19./1953. III. 25.

HIRDETÉS
„Pčela” szövetkezet értesíti tagjait, hogy ma délután 1 órakor
bérbe fogja kiadni a Gömbölyű barában és a Tulahídon lévő
szántóföldeket. A feltételek a helyszinen lesznek ismertetve.
Összejövetel a volt Dreznicai csárdánál. A Kenderföldek alati
földek ugyancsak délután 1 órakor ki lessznek adva feliből zab
alá szénának.
Továbbá a Kenderföldek alati szántók ugyancsak feliböl
lessznek kiadva kukorica alá jövö vasárnap délután 1 órakor.
Összejövetel a helyszinen a Vashídnál. Egyben felhivaznak
mindazon tagok akik a SZ-töl bérbevették a Manasztir innen
és végi angyalosokat mindazok délután 1 órakor jelenjenek meg
a helyszinen, ahol tudatva lesz, hogy a bérbeadott földek jóva-e
lesznek hagyva.
Egyben felhivatnak, mindazok akik pályáznak a liba-pásztori
állásra, jelentkezenek a szövetkezet irodáján.
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Továbbá a szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnapi naptól
kezdve a következö felvásárlási árka lessznek érvényben: Vöröshagyma 25 dinár, krupli étkezési tyúk-tojás nagyságú és ennél
nagyobb 35 dinár, magkrumpli 30 dinár, celler 20 dinár kilója.
Tojás 12.- dinár darabja.

21./1953. III. 29.

Tekintettel arra, hogy az idén megint lehet várni a medveszővő
lepke megjelenését, minden előkészületet meg kell tenni arra,
hogy már most elejét vegyük ezen kártevő hernyok szaporodásának. Így hát mindenki a házánál, kertjében és a háza előtt
az utcán vagdalják le a száraz ágacskákat, mert rendszerint
a medveszővő-lepke ilyen helyekre szokta petéit lerakni. Ha
minden előkészületet megteszünk, vagyis ha a fákon már most
megkezdjük a szükséges tisztogatást, akkor elejét vehettyük a
hernyok szaporodásának.
Felhivatnak mindazon személyek akiknek bármilyen motoros
jármüvük van, melyeket az idei évben is tehnikai szemle alá kel
vetni, azok három napon belül jelentjezzenek a kőzségházán a
katonai referencnél.
Felhivatik a lakosság figyelme, hogy ma délután 2 órai kezdettel
nyilvános árverésen el lesznek adva a kálvária gődőrben lévő
ákácfák, akik venni szándékoznak azok a jelzett időben megtekinthetik az árverést.

22./1953. III. 29.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
KUPUSINA, 15-III-1953.
HIRDETÉS
A Helybeli PETŐFI SÁNDOR Termelő Szövetkezet értesiti a
lakósagot, hogy azokat az 1953 évre kötött földbérleti szerződéseket melyek a magangazdak földjeinek bérbeadasara szólnak
a szövetkezet azonnali hatallyal érvénytelennek nyilvanitja.
Evvel kapcsolatban felhivatnak azok a bérlők akik a bérbevett
földet még nem veteményezték be, hogy azt tovabb ne müveljék.
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Aki pedig mar megvüelte és beveteményezte azok a bérbevett
föld gazdajaval a bérletre vonatkozóan eggyezzenek meg.
A bérlők akik ezekre a földekre a földbérlet pénzbeni részét
a szövetkezetnek befizették, azok a pénzüket a szövetkezettől
vissza fogjak kapni, amiről a szövetkezet külön fogja az illetőket
értesiteni.
A községi földekre és igy az angyalosokra vonatkozó földbérleti szerződés tovabbra is érvényben marad és a bérlők a
szerződés feltételeihez alkalmazkodjanak.
23./1953. III. 29.

Szmolenicki János értesíti a lakoságot hogy tovabra is felvasarol
minden féle kerti veteményt és joszagot, tehat akiknek van
elado holmijuk és tojásuk azok minden nap vihetik hazahoz
othon atfogja veni napi áron lakik Tito ucaba 43 hászám alat
legközeleb pedig Petőfi ucaba fog lakni 36 hászámalat Maros
Pal melet. Kéri a nép szives partfogasat.

24./1953. III. 29.

HIRDETES
Pcsela Szövetkezet értesiti tagjait akiknek volna eladó zabjuk
azok azt jelentsék a szövetkezet irodáján megegyezés véget a zab
a bikák takarmányozására szükséges.
Ugyancsak a szövetkezet vezetösége felhívja mindazokat,
akiknek a Szigeti legelökön van szalmájuk, hogy azt 2 napon
bellül takarítsák le, mert ellenkezö esetben a szövetkezet az ö
költségükre fogja letakaritatni, vagy pedig be fogja hordatni a
Községházára, mint amelynek nincs gazdája.
Értesítetnek a tehéntartó gazdák, hogy a pásztor Húsvét
után meg kezdi a delelőre hajtást, és akinek van tehenük azok
azt ettöl a naptól kezdve kiereszthetük a pásztor elé.
Tovaba a kenderfőldek alati szantok ugyancsak feliből
lesznek kiadva kukorica ala Ma délutan 2 órakor őszejövetel a
helyszinen a vashidnal.

25./1953. IV. 5.

A kupuszinai „Petőfi Sándor” – magyar kultúregyesület műkedvelő szakosztályának gyermekcsoportja ma és holnap este fél
8 – órai kezdettel előadja a „Mézeskalács” című 3 – felvonásos
dalművet. A darabot irta Emőd Tamás, zenéjét szerezte Szirmai
Albert.
Belépődíjak: I. hely 60 – dinár, II. hely 50 – dinár.
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Jegyek az iskolában kaphatók délután 2 – órától és egy órával
az előadás kezdete előtt a pénztárnál.
Későn érkezők csak a szünetekben foglalhatják el a helyüket.
Előadás után tánc.

26./1953. IV. 6.

Guzsvány Pálnál van 1 darab fejés tehén, és 2000 szölgöl föld
szabad közböl örökaron eladó megveni óhajtok elmehetnek
hoza és megegyezés utjan megvehetik tőle, lakik Tito marsal
ucaba 47 hászámalat Sóta János pirity melet.
Odri Istvány Szülagyi lakos ma délutan 1 orákor árverés utjan
elad 200 darab cement lapot, az árverést a Juhasz Pál féle vendéglője előt fogja megtartani.
Guzsvany Istvany 1 darab kucska alati kaszalo földjét szabad
közböl örökáron eladja lakik Tito Marsal ucaba 26 hászámalat
Domorád Mihály melet.
Maros Pál örökösei jövö vasarnap délutan 1 órákor árverés utjan
eladjak a Petőfi ucaban lővé hazukat az árverést a haznal fogják
megtartani Petőfi ucaban 55 hászámalat Dénes Ferenc Melet.
Guzsvany János 1 darab brésztovaci földjét szabad kézből örökaron eladja megveni óhajtok elmehetnek hoza és megegyezés
utjan megvet(h)etik töle lakik Tito Marsal ucaba 21 hászámalat
Forgács Mihály melet.
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Popovics Istvanynál van 1 darab 5 éves elős tehén elado lakik
kosut ucaba 72 hászámalat Bujak Ferenc melet.
Györi testverek betonüzeme Apatin értesitik a lakosagot és
ve véiket, hogy az üzemet Édesapjuktól átveték és kötelezik
magukat pontos és szakszeri munkara. Kérik a lakoságot tovabi
bizalmaért. Ezuton kivanak kelemes ünepeket.
27./1953. IV. 6.

HIRDETÉS
A „Pcsela” szövetkezet értesiti tagjait, hogy a Moháti legelöröl
a legszigorúbban tilos a földhordás és úgyszintén felhivatnak
mindazok akik a csatorna partról hordják a földet, hogy azt
csak tiszteségesen hordják és ne csináljanak gödröket a csatornaparton.
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A szövetkezet figyelmezteti az összes disznó-tartó gazdákat,
hogy senki privátul ne engedje ki a kanokat a legelöre, mert
szigorúan lessznek megbüntetve.
Egyben a szövetkezet felhívja mindazokat, akik pályáznak
a szövetkezetnél állandó kocsisi állásra, azok jelentkezenek az
irodán, ahol a feltételek is ismertetve lessznek. Akinek esetleg
nincs lakásuk és pályáznak erre az állásra jelentkezenek mert
majd a szövetkezet biztosít számukra lakást felfogadásuk, vagyis
a megegyezés után.
A szövetkezet értesíti tagjait, hogy a pásztor a holnapi naptól
kezdve megkezdi a hajtást a delelére.
Továbbá a szövetkezet mégegyszer és utoljára felhivja mindazon tagok figyelmét, akik az idei évben paradicsomot fognak
termelni és erre még termelési szerzödést nem kötötték meg,
mindazok még a hét folyamán kössék meg a paradicsom-termelési szerzödést, mert akik a paradicsom-termelési szerzödés megkötését elmulasztják az esetleges következményekért majd csak
saját magukat okolják. A szerzödést minden nap meg lehet kötni
kint a szövetkezet irodaján a már ismertetett feltételek mellett.
Egyben a szövetkezet értesiti összes tagjait, hogy a holnapi
naptól kezdve a következö felvásárlási árak vannak érvényben:
veres-hagyma 25 dinár krumpli étkezési tyúk-tojás nagyságú és
ettöl felfelé 35 dinár, magkrumpli dió-nagyságú és ettöl felfelé
30 dinár. Tojás 12 dinár darabja.

29./1953. IV. 10.

A zombori lecsapoló társulat értesitti a lakosságot, hogy e hó
11 én azaz holnap d.elött 9 órai kezdettel nyilvános árverésen
ki fog adni 14 kat.hold elsőrendü főldet bérbe a Bezdani szigetben. Az árverés a jelzett időben a Kovacsics Kosta pumpánál
lesz megtartva. Akik bérbe akarnak venni ezen földekből, azok
jelzett időben és helyen megtekinthetik az árverést.
A Zombor-vasúti pájafentartási hivatal értesitti a lakosságot, hogy
e hó 14-én Szilágyitol kezdve – Sztrilityig, nyilvános árverésen
elfogják adni a vasúti tőltés melett a fütermést. Az eladást reggel 9 órakor kezdik Szilagyin, 10,30 kor az Apatini gyártelepi
allomáson, 11,30-kor az Apatini nagyállomáson és délután fél
ketőkőr a Kupuszini álomáson fejezik be. Akik szándékoznak
ezen fütermésből szénának vásárolni, azok a jelzet napon és
időben a kijelőlt helyeken megtekinthetik az árverést.
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Pcsela szövetkezet értesiti összes tagjait, hogy a tovabi rendelkezésig nemvesz at magkrumplit.
Az első félévi adóelőleg kivetése már megtörtént, ezért felhivjuk a
lakosság figyelmét arra, hogy akik az értesitést megkapták, azok
minél előbb jelenjenek meg a községházán adójuk rendezése
végett.
30./1953. IV. 12.

Masits Szavó zombori villanyszerelő mester, kinek helybeli képviselője és megbízotja Kiss Mihály villanyszerelősegéd, válal
mérsékelt áron villany és motor szereléseket. Rendelkezik prima
minoségű kűlfőldi és hazai szerelési anyagokkal. A szerelési árak
iránt érdeklődni lehet minden szerelési kötelezetség nélkűl Kiss
Mihály villanyszerelő segédnél, lakik Kupuszinán Budzák ucca
8 szám, és kéri a kőzzség szives pártfogását.

32./1953. IV. 12.

Molnar Simon János a vörösmarti kucskaban a sütök szalason
lévé 8 kateszteri hold szanto főldjét 1 évi haszonbérbe kiadja
kiveni óhajtok még ma délutan 4 óráig menjenek ki a szalasra
és ot lesz az ülető gazda és megegyezés utjan kivehetik tőle.
Maros Pálné örökösei ma délutan 1 orákor árverés utjan eladjak a
lgtöb igének a Petőfi ucaban lővé hazukat, az árverést a haznal fogjak megtartani Petőfi ucaban 55 hászámalat Dénes Ferenc melet.
Guzsvany Gásparnal vanak jokarban lővé ajtok és ablakok eladok
lakik Duna ucaba 39 hászám alat Domorad Istvany melet.
Szauter Ferenc Apatinban lővé hazat szabad kézből örökaron
eladja a haz van Apatinban Ognjava prica ucaba 34 sz
Üd. Farkas Lajosnal Doroszlon van 1 harom évig hasznalt marokrako kaszalo gép eladó megveni óhajtok atmehetnek doroszlora
és ot megegyezés utjan megvehetik tőle lakik doroszlon a régi
postaval szemben.

33./1953. IV. 14.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542

■ 62 ■ A kisbíró

■
KUPUSINA, 14. IV. 1953.
Broj 26
Predmet: Obnarodovanje
HIRDETÉS
A heljbeli „Petőfi Sandor” termelő szövetkezet Likvidalo bizottsaga ezuton értesiti a lakósagot, hogy a szövetkezet elad buzat
4.000.- dinaros aron métermazsánként és rozsot 3.500.- dinarba.
Aki venni szandekozik, az a folyo hó 18-án azaz szombaton déli
12 óraig jelentkezzen a szövetkezet irodajaban.
Tovabba a Likvidalo bizottsag felhivja mindazokat akik az
1951-es és az 1952-es évi bérletüket még nem rendezték, hogy
folyo hó 18-an déli 12 oraig a bérletet rendezze természetben,
vagy a kukoricat métermazsanként 3.000.- dinarban fizessék be
a szövetkezet irodajan, mert a hataridö letelte utan a Likvidalo
bizottsag az ügyet birosagra fogja adni.
Egyben felhivatnak az 1953-as évi „Angyalos” bérlők akik a
bérlet összeg felét még nemfizették be, hogy ezt folyó hó 18-ig
okvetlen fizessék be, mert aki eddig nemfizeti be, elveszti jogat
a bérletre.
Ugyancsak a Likvidalo bizottsag értesiti a lokósagot, hogy
azok akik az 1953-as évre a maganföldekre befizették a bérlet
pénzbeni részét hogy a pénzüket folyo hó 18-an 8–12 óraig
fogja a szövetkezet visszafizetni.
A Likvidalo bizottsag felhivja azokat akiknek szalmajuk a
vagohidi legelön van, hogy ezt folyo hó 18-ig azaz szombaton
estélig minden tovabbi felszolitas nélkül hordja ell, mert a
hataridő letelte utan az ottmaradt szalmat gazdatlannak fogja
tekinteni es a szövetkezet fogja letakaritani.
Kupuszina, 1953. aprilis hó 14.én.
A Likvidalo bizottsag.

35./1953. IV. 19.

Sulc Janosnal van 1 darab hasas kanca elado, lakik temető ucaba
17 hászáalat Súgár Mihályné melet.
Öz Forgacs Jánosné ma délutan 1 órákor árverés utjan elad 1
jokarban lővé kocsit, szankot, lancboronat, 1 lora szerszamot,
flanclapok, zomancos sporhel, új sülesztő varogép, kilsé tablak
ablakokal egyit. boros és kapostas hordok, és tőb féle ruha nemi
és 1 darab föld szabadkézből lakik csilag ucaba 16 hászámalat
Balog Istvany sokac suster melet.
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Antalovics János az összes főldjét szabadkézből örök aron eladja
és van nala 1 darab bórjas tehén is elado, megveni óhajtok elmehetnek hoza és megegyezés utjan megvehetik tőle lakik Tito
ucaba 74 hászámalat Vinko Istvány melet.
36./1953. IV. 19.

„PČELA”
ZEMLJORADN.
ZADRUGA
KUPUSINA
HIRDETÉS
A „Pcsela” szövetkezet értesiti tagjait, hogy a legelö-díjak az
1953-as évre a következök: Szarvasmarha után 500.-Dinár
fedeztetésse együtt, disznó után pedig 300.- dinár egész évre és
150.- dinár fé évre, libák után 25.- dinár, birkák után 100.- Dinár.
A nem kijáró szarvasmarhák után a fedeztetési díj 300.- Dinár.
A pásztor díja a következő: 200.- dinár havonta és 5 kgr.
buza évente darab után.
Egyben a szövetkezet felhivja mindazokat akik pályáznak a
liba-pásztori állásra azok ajánlatukat nyujtsák be a szövetkezet
irodáján a holnapi nap folyamán.
A szövetkezet értesiti tagjait, hogy a hús ára a magas jószág
árak következtében a jövö hét folyamától kezdve a következő:
Marhahús és a borjú-hús is 180.- dinár kilója.
Egyben értesitetnek a tagok, hogy halnaptól kezdve a következö árak vannak érvényben: Krumpli tyúk-tojás nagyságú és
ettöl nagyobb 35.- dinár kilója, Tojás pedig 12.- dinár darabja.
Vezetöség.

39./1953. V. 3.

HIRDETMÉNY
Pcela Szövetkezet értesiti a marha tartó gazdákat hogy a pásztor
4en azaz holnap reggel megindul a legelöre hajtással értesitetnek
a gazdák hogy a bikák ezentul nem fognak kijárni a legelőre,
mert sok a beteg tehén és a bikák elromolhatnak, akiknek ilyen
beteg tehenik van azok azt az orvosi utasitásra gyógyitják, mert a
szövetkezet kénytelen lesz az ilyen teheneket kizárni a legelöröl.
Ertesitetnek a legeltetö gazdák akiknek lovaik járnak ki a
legelőre azok legelö dijjat fizessék be a szövetkezet irodáján,
mert az ellenkezö esetben büntetve lesznek.
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Értessitetnek a liba tartó gazdák hogy a liba pásztor felfogadását saját maguk szervezzék meg és fogadják fel mert a
néphatóság ha tálal az az utcákon libakat befogja hajtatni és
kiváltás büntetést is von maga után
Továbbá értesitetnek a tagok hogy a felvásárlási árak a
következök nagy krumpli ára kilogramonként 30 Dinár a tojás
pedig 14 Dinár darabonként.

40./1953. V. 3.

A zombori erdőhivatal 1384gyes számu rendelete értelmében
Szügoruan figyelmeztetnek mindazon jószágtarto gazdak akiknek teheneik vagy düsznaik vanak az erdőben hogy joszagaikat
csak ugy tarthatják bent az erdében hogy ha azok bevanak oltva
amenyiben valakinek a düsznaik vagy teheneik nincsenek beoltva azok vagy oltasak be öket vagy ki kel az erdőből öket hajtani.
Tehat mindazok akiknek a joszagaik bent vanak a szigaban az
erdőben azok még ma délutan 2 órára menjenek el a verli féle
kocsmaban és fizesék ki a joszágaik utan a legelő díjat, és mindenki vigye magaval az oltasi cédulat.
A helyi Néphatosag figyelmezteti a lákoságot hogy a selyem
hernyo tenyésztőket senki ne akadalyoza munkajukba az eper
levélszedésbe mert ere az alam hozot törvényt és lehetőseget a
selyemhernyo tenyésztésre.

40./1953. V. 3.

Felhivatik a lakosság figyelme, hogy e hó 7 azaz csütörtőkőn reggel 8 órai kezdettel a Szentivani kőzségi népbizottság nyilvános
árverésen elfogja adni az ósszedőlt házakbol az épületanyagot,
aki venni akar az a jelzett időben megtekintheti az árverést.
Az apatini lecsapoló társulat értesitti a lakosságot, hogy e hó 7
én azaz csütőrtőkőn reggel 8 órakor a Koszta féle pumpánál a
Bezdani szigetbe nyilvános árverésen el lesz adva két holdnyi
lóhere, aki megvenni szándékozza, az a jelzet időben jelenyen
meg az árverésen.
Örtesitjik mindazokat, akiknek a kucskai országutra dől ki a
földjik és az buzaval vagy mas sűri vetésel van bevetve hogy a
soron ami kívil van azt holnap regel menjenek lekaszalni, mert
a traktor befogja szantani.
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A kösögi Néhatosag figyelmezteti mindazokat akiknek lovaik
legelőre jarnak, hogy a lovakat szabadon ne engedjek tegyenek
nyiget a labukra vagy panyvazak le őket, mert eből balszerencsétlenség adothat elő.
Tovaba a Néphatosag fójohó 14dikendélutan 2 órákor árverés
utjan elfogja adni az idei fűtermést a budzsaki órszáguton az
arverést kint a helyszünen fogja megtartani.
Felhivatnak az összes liba tulajdonosok hogy ma délutan 4 órára
jelenjenek meg a szigetvar sarkan a liba pasztor felfogadasa véget.

42./1953. V. 10.

Marity Triga zombori lakosnal van egy jokarban lővé singer varogép eladó megveni óhajtok menjenek el hoza és megegyezés
utjan megvehetik tőle lakik zomborba Velity ucaba 41 hászám
alat.
Pópé János 2 darab főldjét szabadkézből örökaron eladja, lakik
Duna ucaba 92 hászámalat Marasek Istvany melet.
Koperativa zombori cég értesiti a lakóságot, hogy akiknek
szükségik volna búza alom szalmara a szalma bálában vandortal
atkőtőzve ide szalitva az alomasra bele keril 3 és fél dinarba
kiloja. Akik óhajtananak eből a szalmabol rendelni azokaszt
jelencsék énnalam it a kösöghazanal.
Bujak Istvány 1400 négyszögöl here termését a szülagyon szabadkézből aldja megveni óhajtok elmehetnek hoza es megegyezés
utjan megvehetik tőle lakik árok ucaban 14 hászámalat.

43./1953. V. 11.

Szalai Ferenc molnar értesiti a lakosagot, hogy a malom le fog álni
szezonelöti javitasra, buzat örlésre, valamint takarmanyfélöket
daralasra e hó 17-dikéig azaz a hét végéig vesz át. Továbbá
mindazok akiknek a malomban a buzajuk otfekszik mint tarolt
búza aszt a hét végéig vegyék fel, ha valakinek valami elmaradot
követelöse van a malomtol az szintén szombatig vegye fel.

45./1953. V. 17.

HIRDETÉS
Pcela Szövetkezet ismételten fölhivja mondazon tagok figyelmét hogy akik az idei évben paradicsomot fognak termelni és
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ezideig még nem kötötték meg a szerzödést, mindazok a saját
jól felfogot érdekikben még a hét folyamán megköthetik a
paradicsom termelési szerzödést kint a Szövetkezet birodáján
a már ismertetett föltételek mellet. Egyben értesiti mindazon
tagokat akik a paradicsom szerzödés kötést elmulasztják, hogy
az abbol eredö következményekért senkit sem okozhatnak.
Továbbá értesitetnek a mozi látogatót, hogy ezentul a mozi
elöadások kezdete úgy szombaton mint vasárnap este fél 9
órakor kezdödik.
A mozi ma elöadja a „Gospodin Emanuel” cimü Angol megható filmet.
Szövetkezet értesiti gagjait hogy a szövetkezeti boltok minden nap reggel 6 órátol 11 óraig délután pedig 4 óratol 7 óraig
vannak nyitva.
Janoši Pavle.

46./1953. V. 17.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 –
HIRDETÉS
A közséhaza előtt 1953. majus 17-én
A Helybeli PETÖFI SANDOR Termelő Szövetkezeti Gazdasag
értesiti a lakósagot, hogy szezonjmunkara felvesz több női
személyt napszamba. Azok a női személyek akik napszamba
akarnak dolgozni jelentkezzenek holnap reggel 6 órara a szövetkezet gazdasagi udvaran.

47./1953. V. 17.

Értesitjük a liba tarto gazdákat hogy hogy ma delutan 2 orára
legyenek kint a szigetvaron a liba pásztor megfogadása véget a
hajtási díj 7 Dinár darabonkent a boveb utasitast megtuthasák
a hejszinen Szigetváron.
Sulc Jozefnek vanekihere elado első koszaálasra a Szabadosnál
oszejövetel ma deután 2 orára a zombori határnál Guzvány Gorgy
fögyénél.
Ertesitjuk a Lakoságot hogy Dáljárol erkezik egy Kalapos mester,
amelyik itlesz pünkozd 1 és más napján kalapokat árul és festésreis elválol.
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Értesitjuk mindazokat akiknek a lovajik legelőre járnak, hogy
azokat vigyázak a károktol mert amenjibe nemvigyázák legszigorujaban meglesznek büntetve.
Hejbeli Kultur Egyesulet ma este 8 orai kezdetel tancot tart
a Domban belepő dij tagok reszere 30 Din nem tagok reszere
pedig 50 Din … ősz nagy bokretások es zenészek ma delután 1
orára jelenjenek meg bokreta probara az iskolában.
51./1953. V. 31.

Pap László pék mester értesíti a lakóságot, és akik nála dolgoztattak hogy a volt péküzletéből Fúderer Jánostól átköltözik, az
Anica néni pékségébe és ott fog tovább sütést folytatni, ugyancsak a barna kenyér sütése úgy lesz mint edig is, cserél privát,
lisztért kenyeret és tésztát, amit ezután is naponta fogad. kéri
továbra is a nép pártfogásat, minden nap reggel 7 órakor rak.

53./1953. V. 31.

„PČELA”
ZEMLJORADN. ZADRUGA
KUPUSINA
Felhivatnak mindazok akiknek libáik vannak, hogy hétfön azaz
holnap dél elött minden tulajdonos saját maga hajtsa ki a libáit
a legelöre, mert aki ezen felhívásnak nem tessz eleget azoknak
a libáik be lessznek hajtva a községházára.
A mely tulajdonos libáit elözetes bejelentés nélkül a libapásztornál kihajtsa a legelöre, vagyis ki ereszti az utcára szigorúan
lesz büntetve.
HIRDETMÉNY
Pcsela Földmüves szövetkezet a kisutcai kertek allat lévő fütermést kiadja harmadábol kaszálni összejövetel csütörtökön dél
után 1 órakor a fodbal páján ahol a föltételeket is megfogják
mondani.
A GömBölyi baraba lévö fitermést pedig Csütörtökön
litánija után kint a helyszinen fogja kiadni szintén harmadábol.

54./1953. VI. 4.

HIRDETÉS
A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti tagjait, hogy ma dél
után 1 órai kezdettel harmadából ki fogja adni kaszálásra a
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Kossúth utcai kertek alatt lévö fütermést. Összejövetel a futbalpályán.
Egyben a szövetkezet értesiti tagjait, hogy a Gömbölyü
Barában lévő fütermést ma délután litánia után fogják eladni
pénzért.
Továbbá értesitetnek a jószágtartó gazdák, hogy a pásztor a
holnapi nap folyamán nem hajt ki, miután a pásztoroknak biróság hoz kell menni.
Igazgató:

55./1953. VI. 7.

A helybeli „Petőfi Sándor” termelő szövetkezet értesíti a lakóságot, hogy a Balatoni és a Szigótyka alatti fűtermést ma d.u.
1 órától a helyszínén nyilvános ár verésen harmadából ki fogja
adni. Ősszejővetel d.u. 1 ór a Balatonban.
Özvegy Gábor Erzsébet Árok u. 2 szám alatti lakós szabad kézből elad egy darab kurjáki főldjét 1000 négyszögölet, megvenni
óhajtók megegyezhetnek vele.
Pék Feri bácsi értesíti a lakóságot, hogy mától kezdve megnyitotta a pékségét válal minden féle sűtést, kenyeret cserél lisztér,
tésztát fogad sütésre, és minden nap, 7 órakor rakja be a sütést,
kéri a lakóság szíves pártfogását.
Kanurić Vladó eladja ma d.u. 3 órakor a helyszínén keserűsben
levő üdei fűtermését széna kaszálásra, ősze jövetel d.u. 3 ór. kint
keserísben a helyszínén.

57./1953. VI. 14.

Tamasi Mariska ma d.u. 1 ór árverés utján elfogadni a házánál
ablak szárfákat, staflit, bútort, ruhaneműt, beliner kendőt, trikót,
és több féle aproságot eső esetén a nagyteremben lesz az árverés.
Olasz ló felvásárló komesíó fog kijőnni, holnap reggel 7. órára
a községbe, amely 3-8 évig levő hátaslovakat fog felvásárolni a
legmagasabb árakon, tehát akinek ílyen lova volna azok holnap
reggel 7 órára vezesse elő ide a kőzségházához.
Krum Maríja értesíti a lakóságot, hogy a stríker mesterségre az
ipart megkapta és dolgozik minden féle rendeléseket elfogad,
új munkára és javításra, ott dolgozik ahol ezelőtt és az Apja
házánál Budzsákban Buják József melett, kéri a lakóság szíves
pártfogását.
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Pcsela Földmüves szövetkezet ma dél után 1 órai kezdettel kiadja kapálásra pénzért vagy pedig résziböl 6 hold kukoricáját
összejövetel a komlós alat a hereföldnél.
Egyben a szövetkezet vezetösége értesiti, mindazokat akik
a szövetkezettöl kaszálásra kivettek füvet, hogy azt a rossz idö
lejárta elött ne kaszálják, hogy ezáltal biztosítani lehessen a jó
szénát. A kaszálás idejéröl az érdekelt felek idejében lessznek
értesítve.
58./1953. VI. 14.

Felhivatnak azon gazdák akik a cséplést akarják othon a házuknál
végezni, azok jelentkezzenek községházánál, ahol bekell jelenteni hogy menyi a vetésterület, eszt a hét folyamán okvetlenül
jelentsék be.
Felhívatnak azon férfi személyek akik 1934. évben születtek azok
ma d. u. 3 ór jelentkezzenek községházánál, és az űdősebek akik
kaptak idézést katonai orvosi felül vizsgálatra azok is d.u.3 ór.
jelentkezzenek községházánál büntetés terhe alatt.
Felhívatik a lakóság akinek van eladó szénája vagy alom szalmája azok a Zombori katonai karmizonban eladhassák a Vasút
állomáson keresztül, bővebett községházánál kaphatnak.
Akik a csőlősdi szezonban a gépeken munkások akarnak lenni,
azok a hét folyamán jelentkezzenek községházánál jővő vasárnapig a kísbíróknál, hogy ha már valahol felíratkoztak akor is
jelentkezzenek.
A helyi népbizotság határozata alapján mindenki a portája előtt
az uton a vágókat húzza be és az eső után a vizeket eressze le.
Felhívatik a lakóság hogy a kilók és mázsák hitelesítésére, akik
nem kaptak cédulát azok ís hozák a mérlegüket a községházára
hitelesítésre, mert a hivatal nem írt ki mindenkinek értesítőt a
hitelesítők már it dolgoznak és csütörtökig maradnak itt.
A helyi Nyolcosztályos iskola igazgatósága értesíti a szülőket,
hogy ma délután fél 4 órai kezdettel megtartják az iskola évzáró
ünnepélyét. Az ünnepély jó idő esetén az iskola udvarán, rossz
idő esetén pedig a Dómban lesz megtartva. Úgyszintén a mai
napon még nyitva lesz az iskolások és óvodások kiállítása is az
óvodában.
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A községi népbizottság értesiti a lakosságot hogy julius hó 5,
azaz mátol számitott két hét mulva nyilvános árverésen elfogja
adni az Állam tulajdonában lévő fél házat a Tito Marsal utca
86 szám alatt lévő házat, vagyis a Tamasi Jozef féle fél házat. A
ház vételárát az árverés után felét azonnal ki kell fizetni, a másik
felét pedig a községi npbizottság meghatározása alapján fogja a
vevő kifizetni. Az érdeklődők bővebb felvilágositást a Községi
népbizottság titkári irodában kaphatnak.
Felhivatnak az adófizetők, hogy az adótartózzásaikat rendezzék,
és nevárják hogy a Népbizottság fégrehajtás utján hajtja azt be.
Ugyancsak felhivatnak az adófizetők, hogy az 1953 as évre
kivetet kőzségi poadot megkezdhetik befizetni, mert a pontos
kivetés már ki van vetve. Tekintettel arra, hogy az előlatott
munkálatok mint az ártézi kut furása és a tőbbi munkák a jövő
honappban meglessznek kezdve, a pénzre szükség van és kéretik
a lakosság hogy a megállapitott potadóikat a legrővideb időn
belűl legálább fele részben fizessék be.
Gépmunkásnak akik még nem jelentkeztek és akarnak a gépen
a cséplősi munkában részt veni azok még holnap délig jelentkezhetnek kőzségházánál.
Akik háznál akarnak csépeltetni azok még jővö hét folyamán
jelentsék be községházánál.
Azon beteg tehenek akiknek kelett tegnap vizsgára jöni, azokat
holnap vagyis amig nem lesznek megvizsgálva nem szabad a
legelőre kiereszteni.

61./1953. VI. 21.

Kis Pálnál Vasut u 46. sz alatti lakósnál van egy kocsi eladó,
megegyezhetnek vele a lakásán, pálinka házban.

62./1953. VI. 28.

Felhívatnak mindazon adófizetők, akiknél az adó végett végrehajtást eszközöltek, azok a saját érdekükben a holnapi nap
folyamán jőjenek fizessék be az adójukat, mert a lefoglalt tárgyak
be lesznek hozva és eladva ami csak főlősleges költség lesz.
Az orvos ezután hétfén d.u. 2-6 óráig, szerdán d.e. 8-12 ig és
szombaton d.u. 2-6 óráig fogad az orvoslakban.
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Felhívatnak azon polgárok akik seljem ernyó tenjésztéssel foglalkoztak hogy 30-án kedden be zárólag, akik még edig nem
víték be a bekötöt gubókat, azok még az említet napon vigyék
be mert 30. után nem fogják tőlik átveni. Továbbá felhivatik az
ösz lakóság hogy a medveszövö pille már az idén is jelentkezet,
tehát felhivatik a lakóság hogy mindenki a saját háza előtt az
eperfákat ellenőrizze úgyancsak az udvarokban és a gyümölcsösben is a gyümölcsfákat is vígyázák és pusztítsák mert aki
eszt elhanyagolja szigorúan lesz büntetve.
64./1953. VI. 29.

Soód József szabadkézből eladja a Szabadosi kaszalón levő
1482 négyszögöles földjét. Megvenni szandékozók ma dél utan
megeggyezhetnek vele. Lakik Galamb utca 3 szam alatt.
A harmadik bara földön Buják József földjön amely 3000 négyszögöl, búzának van vetve ara földre lehet hordani össze cséplősre, a föld van Tabak József szőléje melett a gép már szombaton
it lesz.

65./1953. VI. 29.

Hirdetés
A „Pcsela” szövetkezet figyelmezteti összes tagjait, hogy a legelőre senki ne merészeljen gabonát összehordani, mert aki a
legelőre gabonát hord az minden további felszolitás nélkül at
lesz adva a biroságnak.
Továbbá a szövetkezet értesiti tagjait hogy a gabonájukat
hordhatják a kenderföldek végén lévő buzatarlokra akkor amikor az le lesz aratva és a gabona el lesz hordva.
Értesitetnek mindazon tagok akik füvet kaszaltak a szövetkezetnek és még a szenát nem hordták be azok azt a holnapi nap
folyamán okvetlen hordják be. Összejövetel a helyszinen reggel
5 orakor, essö esetén nem lesz széna hordás.
Felszolitatnak mindazon tagok akiknek van libájuk és nem a
legelöre eresztik öket, hanem az utcára, azon libák be lesznek
hajtva a községházára és meg lesznek büntetve a Néphatoság
részéröl.
A szövetkezet továbbá felhivja mindazon tagok figyelmét, akik
bármi nemü árut hoznak az állomásra, hogy az áru minőségé-
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re, és az áru szortirozására a legnagyobb gondot fordítsanak.
Kéretnek a tagok hogy az áru szortírozásánál igyekezzenek
betartani a felvásárló szervek minden utasitásait. Egyben keretnek mindazon tagok akiknek az árujuk gyenge minöségü
(föleg ujkrumplinál) árujukat ne szedjék mindaddig még az
áru fel nem javul, mert gyenge és a rosszul szortírozott áruval a
szövetkezet elveszti eddigi jo hirnevét, vevökörénél a bizalmát,
és az eladásnál alacsonyab árakat tud elérni, amia tagság rovására
megy. Mindezekre valamint az áru nehéz elhelyezésére valo
tekintettel, kéretik minden tag, hogy a fentebbi utasitást a saját
jol felfogot érdekében igyekezzen a legszigorubban betartani,
nehogy az aru átvételénél nemkivánatos nézeteltérésre vagyis az
áru visszaküldésére kerüljön sor. Az árakat mindenki érdeklődje
meg a szövetkezet irodáján, vagy a felvásárlást végző szerveknél.

66./1953. VII. 5.

A „Pcsela” szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnapi naptól
kezdve a következö árak vannak érvényben a további rendelkezésig: Új krumpli 14.- di Vöröshagyma 14.- dinár, Fokhagyma szár
nélkül 40.- dinár, Zöldbab 12.- dinár, Tojás 12.- dinár darabja.
Egyben értesitetnek a tagok, hogy az árú minöségére a legnagyobb gondot fordítsák. Továbba a szövetkezet értesiti atagjait,
hogy kedden azaz 7-én az Állami ünnepre való tekintettel a
szövetkezet nef fog árút átvenni. Mindazok, akinek bárminemü
árujuk van, azok árujukat holnap azaz hétfön vagy szerdán
hozzak ki a szövetkezetbe.
Egyben értesitetnek mindazok, akik a szövetkezet heréjét harmadából elvállalnának kaszálásra, azok ma délután 1 órára
jelenjenek meg a helyszinen a komlos alatt a megegyezés végett.
Továbbá értsitetnek a tagok, hogy az olyan emberek részére,
akiknek otthon egyáltalán helyük nincs szalmának, ki lesz
adva a kenderföldek alat 2 kat. hold szürüknek cséplésre, ahová
kizárolag csak azok az emberek hordhatnak gabonát akiknek
otthon helyük nincs. Továbbá azok akik ezeken a parcelákon
kívül fognak rakodni, azok november hó elsejéig kötelesek a
szalmát tőreket eltakaritani.
Ennek értelmében felhivatnak mindazok akik érdekelve vannak a szürü kérdésében, hogy ma délután 1 órára jelenjenek meg
a helyszinen, parcelák ki jelölése végett.
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A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti tagjait, hogy keddtöl
kezdve a szövetkezeti mészárszékben állandóan lesz hús.
Figyelmeztetnek a tagok, hogy a köz-legelöre senki ne hordjon
gabonát cséplésre, mert szigorúan lessznek büntetve.
67./1953. VII. 5.

Mak János Budžak 34. számalatti lakósnál van egy másfél éves
borjú és 3 darab bika eladó veni óhajtók megegyezhetnek vele
a lakásán.
A Bezdáni Kosut L. szövetkezet műkedvelő csoportja Julius
12én Vasárnap este 8 órai kezdettel a Kupuszinai szövetkezeti
othonban színre hozza a „Régi szerető” című énekes népszűn
művet, melyre tisztelettel mindenkit meghív, heljárak 1. helj 50
d. 2. helj 40 din, jegyeket vasárnap d.u. 9 órától lehet kapni az
othon előcsarnokában. Jövö vasárnap is hirdetni. tánc.

68./1953. VII. 8.

A vajdasági főbizottság 1459 számú rendelete értelmében julius 1 töl folyó év szeptember 1ig az ebekre szigoru zárlat van
elrendelve. A … rendelet értelmében mindenki kőteles a kutyáját az előírt időben kőtve tartani. Minden kutyát mely az utcán
találtatik a rendőrség és az erre felhatalmazott vadásztársaság
tagjai minden további nélkül lefogják lövöldözni és az agyonlőtt
kutya tulajdonossa szigoruan meg is lesz büntetve. Ezenkivül
felhivatik a lakosság, hogy bárki, ha valahol lát dőglőt kutyát,
az azt azonnal jelentse a kőzségházánál hogy ezen elhulott vagy
agyonlőt kutyákat azonnal el lehessen takaritani, mert máskép
nem lehet megakadályozni az egész Vajdaság területén elterjedt
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álatveszetséget, mely nem csak az álatokra veszélyes, hanem az
emberre is.

70./1953. VII. 12.

A „Pcsela” szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnapi naptól
kazdve további rendelkezésig a következő árak vannak érvényben: Új krumpli tyúk-tojás nagyságú és ettől fölfelé 10.- dinár
kilója, apró krumpli 4.- dinár kilója, Zöld bab 8.- dinár kilója,
Uborka vizbe való 8.- dinár kilója, Fokhagyma szár nélkül 40.dinár kilója.
Egyben értesitetnek mindazon tagok, akik vöröshagymát el
akarnak adni mindazok azt elözöleg jelentsék be kinn a szövetkezet irodáján. Elözetes bejelentés nélkül senki se szedjen hagymát,
mert nem lesz átvéve. Ezeket az intézkedéseket a szövetkezet
vezetösége kénytelen alkalmazni az árú nehéz elhelyezésére
való tekintettel. Kéretnek a tagok, hogy az árú rendezésére és
minöségére a legnagyobb gondot fordítsák, mert a meg nem
felelö minöségü árút a szövetkezet nem fogja átvenni.
A szövetkezet értesiti tagjait, hogy mindazok akiknek szükségük van jó minöségü téglára, azok azt jelentsék a szövetkezet
irodáján, ahol bövebb felvilágositást is kaphatnak a beszerzésre
vonatkozólag.
Felhivatnak a tagok, hogy mindazok, akiknek jószágjuk a szövetkezet legelöjére jár, azok a legelö díjjat holnaptól kezdve
fizessék be a szövetkezet irodáján.
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SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
KÖZSÉGHAZA ELÖTT
1953. JULIUS 12-ÉN
HIRDETÉS
A Helybeli PETÖFI SANDOR Szövetkezeti gazdasag értesiti a
lakósagot, hogy gabonat összehordani a szövetkezeti cséplőgépekre a Runyai kut, a kanalis és a szantóföldek közötti legelőre
és a Kalvarianal levő papi földre lehet. Azok akik a Kalvariahoz
akarnak összehordani előzetesen jelentsék Pék Imrének.

73./1953. VII. 14. 16. Sulc István értesiti a Lakoságot hogy akinek van roza, vőrős, vagy
kronics krumplia elado a Krumpli nem lehet kiseb a jérce tojás
nagyságánal szerdai rakodásra 10 Din kiloja, és akinek van foghajmája szár nelkul 45 Din kiloja, kajszi barack kiloja 22 din
80%kos eretnek kel leni tojásnak 12 Din darabja, ezen árukat
minden menjiségbe átvesz, tojást és a barackot és a foghajmát
a házánal veszi át és atvetelkor azonal fizet akinek volna elado
ijen áruja azok minden nap jelencsék nala a házánál és akinek
van birka vagy üszö bornyüja ajis nala jelencse, akinek szuksege
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van pénzre, kaphat az árura elöleget, Keri a lakoság szives pártfogását.

74./1953. VII. 17.

Sóta András mészáros értesíti a lakóságot, hogy a holnapi naptól
kezdve, őnála naponta fris marhahús, borjú hús, disznó hús és
füstölt szalonna kapható, és jövő héttől kezdve kapható lesz
szalámi, debreciner és zsír, aküknek szűkségűk lesz búcsúkor
fris disznó húsra, azok jövő hét folyamán jelentsék be őnála,
hogy tudja menyire lesz szűksége a lakóságnak akinek volna
eladó vágó marhája, borjúja, disznója azok jelentsék be őnála,
a napi áron azonnal fizeti az átvételnél.

76./1953. VII. 30.

Az Apatin város népbizottsága ezuton értesitti a lakosságot, hogy
az apatini szegényháznál Belgrád utca végén kőzel a halcentrálhoz van egy jókarban lévő keményfábol épült kukorica
goré eladó. Az érdeklődők mindennap Vasárnap kivételével a
helyszinen a szegényház gondnokánál megtudhatyák a pontos
eladási feltételeket.
Felhivatik a lakosság figyelme, hogy Vasárnap délelőtt Kőnyék
utca 24 szám alatt Molnár Jozsefnél felvásárolják az üres mák
fejet, akinek ilyen van, az a jelzet napon vigye le a megjelőlt
helyre ahol áttfogják venni és kilonként 8 – 10 dinárt fizetnek.
A Zombori vásárt jövö hó 2án, a Bezdani vásárt jövö hó 3án
fogják megtartani, vészmentes helyről, kellőleg ellátott járlat
levéllel minden féle hasznos álat felhajtható.

78./1953. VIII. 2.

Pcsela Szövetkezet értesiti összes tagjait hogy a holnapi naptol
kezdve megindul a paradicsom átvétellel kint a gyárban a paradicsom csak érett álapotban lesz átvéve kéretnek a tagok hogy
csak érett paracsomot szedjenek az ára holnaptol kezdve 12
Dinár.
Továbbá értesitetnek a tagok hogy akiknek szükségük volna
jó minöségi 1-ső osztályu nem préselt falazó téglára azok azt
jelentsék a szövetkezet irodáján az ára 5 Dinár darabonként.
A Szövetkezet ma délután 4 órai kezdettel ki fogja adni harmadából kaszálásra az idei muhar termést a maháti kútnál lesz az
összejövetel ahol a föltételek is ismertetve lesznek.
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A Szövetkezeti mozi ezentul az elöadásokat szombaton és Vasárnap 8 órai kezdettel kezdi meg. A mozi ma elöadja az „Orkanski
Visovi” ümi Amerikai filmet.
Pcsela Szövetkezet folyó hó 15-én tartja félévi közgyülését dél
után 2 órai kezdettel a szövetkezeti Othon nagytermében, melyre kéretnek a tagok hogy saját érdekükben jelenjenek meg.
Tót Koszorús István ma d.u 2 ór nyilvános árverés utján örökáron
elfogja adni a házát és 3 darab földjét, az árverést a házánál fogja
megtartani Csillag utca 3 számalatt Sóta Mihalj melett.
Ber Jožsef jövö vasárnap d.u. 4 ór önkéntes árverés utján örökáron elfogja adni a házát, a helyszínén M. Titó u. 35. számalatt
Koleszár Pál melett.
80./1953. VIII. 9.

Az apatini lecsapoló társulat folyó hó 12én szerdán eladja a töltés füvet a hajó gyártól kezdve a kucskai töltésen reggel 6 órai
kezdettel a hajó gyártól, 13án csütörtökön reggel 6 ór eladja
a vasöntödötöl a monostorra vezetö tőltés fűvet, 14én pénteken reggel 6 órai kezdettel az Apatini téglaházi csárdától a
Besztremeni jáger házig, 15én, szombaton reggel 7 órai kezdettel
a Besztremeni jáger háztól pedig a Bogojevó felő tőltés füvet
fogják eladni, az árverési feltételek mindig a helyszínén lesznek
felolvasva.
A Zombori Járási néphatóság Gákován minden szerdán, és
Kruševlján minden csütörtökön elad épületeket, böveb felvilágosítást mindenki megnezheti kőzségházán a folyósón kivan
fűgesztve.
Pivnicai Vásárt folyó hó 16-án fogják megtartani.
A folyó évi ¾ évi adó kívetési értesítést aki már megkapta és akik
ezután is fogják megkapni azok az adójukat jöjenek befizetni,
mert 15 ike után végre hajtás utján lesz behajtva, ugyancsak a
községi pótadóját is mindenki fízesse be.
Janovics János örökösei ma d.u. 2 ór. elfogják adni árverésen
örökáron a Duna utca 45. számalatti házukat és a bresztovácon
lévő 1700 négyszögöl főldjüket, az Arverést a háznál tartják Sod
György melett.
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Buják Mihály Duna utca 80 számalatti lakós ki adja bérletbe
vagy felesbe őszes földjeit, kivenni óhajtók megegyezhetnek
vele a lakásán.

81./1953. VIII. 13.

Felhivatnak azon gazdák akiknek teheneik a tavaszi oltaskor borjaság vagy más ok miatt nem lettek beoltva, azon teheneket folyó
hó 15,én, reggel, 6.órára vezessék ki a kiserdébe oltásra, akik az
ojtási dijat befizették, anyugtát hozzák magukkal.
Felhivatnak az adófizetö polgárok, hogy az idei háromnegyedévi adó kivetés lapján kivetet adót folyó hó 15.ig bekell fizetni,
mert 15ike után kamatot és végrehajtási kőltséget fognak fizetni.
Ugyancsak felhivatnak az iparosok, hogy a multévé hátrékot
és az idei fél évi adojukat 15 ig fizessék be, mert 15ke után a
legszigorubb végrehajtés utján lesz ezen adó behajtva.
Ugyancsak felhivatik mindenki, hogy az 1953 as évre a kivetett pot adot mindenki rendezze, hogy a beszerzett anyagot és
elkészitett munkát időre fizetni lehessen.

82./1953. VIII. 15.

A kőzségi népbizottság értesitti a lakosságot, hogy e hó 13 án
megtartott Népbizottsági gyülés határozata értelmében a zöldfa utca végén, vagyis a Brozsó féle gődrőt, valamint a Belgrád
utca végén lévő gődrőt foljó hó 30 án dél előtt 9 órai kezdettel
nyilvános árverésen 10 évig terjedő időtartamra ki fogja adni
haszonbérbe halastónak. A fentiek értelmében felhivatnak
mindazok akik e godrőket halastonak bérbevenni szándékoznak,
a mai naptol számitott 8 napon belül irásban adják be ajánlatukat, hogy milyen körülmények kőzőtt, milyen befektetéssel
stőbb, gondolják a kérdéses vizeket bérbevenni. Ezen adatokra
azért van szükség, hogy az ere célra kijelölt bizottság az árverésig
el tudja késziteni a szerződés tervezetet.
Az írásbeli ajánlatokat az emlitett időben a kőzségi népbizottság titkári irodájában kel beadni.
Felhivatnak az adófizetők, hogy a felsőbb adóhatóságok rendelete
értelmében ma agusztus 15-e, a háromnegyedévi adóbefizetés
utolso napja. Aki a mai napon az adoját legalább részben nem
rendezi azoknál hétfőtől kezdve megkezdik a legszigorubb
végrehajtást. Tehát aki csak teheti ma rendezze az adoját, és
nevárja hogy végrehajtani keljen menni, mert azzal csak felesleges és elég magas kőltséget idéz elő magának. Az adóosztály a
kőzségházánál ma egész délután fog dolgozni.
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Felhívatik a lakóság, hogy akinek van elcsépelt mák feje akár
töröt álapotban is azok azonnal el vihetik Anitics Antal borbélyhoz ahol ő átveszi és azonnal kifizeti 13 dínárban kilóját,
és felhívatnak a gyerekek hogy ha a falu végein találnak ílyen
kidobot mák fejet szedjék ősze és vigyék az antalhoz 13 dínárt
kapnak kilónként érte.
Sulc István ma d.u. a házánál szabad kézből eladja 1 hold falcioni
főldjét, venni óhajtók ma d.u megegyezhetnek vele a házánál
Istvandić melett.

85./1953. VIII. 16.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
1953. augusztus 16-an a Községhaza előtt
HIRDETÉS
A Helybeli PETÖFI SANDOR Szövetkezeti gazdasag felhivja
azokat a bérlőket akiknek bérlet buzat kell leadni, hogy a buzat
f.hó 21-én azaz pénteken dél utan mindenki okvetlen adja
le Béla bacsinal a szövetkezet gazdasagi udvaran. Mar most
figyelmeztetnek a bérlők, hogy a bérletet csakis buzaban lehet
leadni és ezért ne varjon senki külön felszóllitast és bérletkötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget.
Egyben felhivatnak mindazok a bérlők akik a birósagi végzést
mar megkaptak, hogy a targyalasi költségek befizetése végett
harom napon belül jelenjenek meg a szövetkezet irodajan.
Mindenki a végzést okvetlen hozza magaval. Figyelmeztetnek
ezek a bérlők, hogy a költségeket a végzés alapjan mar eddig be
kellett fizetni amiért tovabb ne varjanak a befizetéssel.

86./1953. VIII. 16.

Továbbá értesitetnek a tagok, hogy a szövetkezet ma délután
1 órakor a községházánál el fogja adni az idei zab apró polvát
árverés utján úgy szintén a községházánal el lesz adva a Pcselában
lévö zab apro polva meg a szigetben elcsépelt 1 kocsi aprópolva
búzábol.

88./1953. VIII. 18.

A kőzségi népbizottság felhivja mindazon adofizetök figyelmét, akik tegnap és ma még nem rendezték a háromnegyedévi
adojukat, azok azt holnap és csütőrtőkőn tegyék meg, mert
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a fentálló rendelet értelmében pénteken meg kell kezdeni a
legszigorubb végrehajtást. Mindenki igyekezzen még ebben a
két napban az adóját rendezni, hogy ezzel kikerülhető legyen az
általános végrehajtás, mely egyformán kelemetlen ugy a feleknek
mint pedig a végrehajtó kőzegnek.
A kőzségi népbizottság szigoruan felhívja a lakosság figyelmét,
hogy a legszigorubban tilos a zöldfa utca végén, a Belgrád
utca végén és a temető meletti gődrőkből a főldhordás. Akit
feljelentenek hogy ezen gődrőkből főldet visz az 1000.- dinár
büntetést fog fizetni. Akinek pedig földre van szüksége az a
csatorna mentén az angyalosban lévő kibágerrozott főldből
vihet amennyit csak akar.
Ugyancsak szigoruan tilos az utcákon kocsival trapban hajtani mindaddig míg ekora por lesz. Aki ezen rendelkezésnek
elenszegül és feljelentik az a fentálló kőzségi szabályrendeletek
értelmében 500-1000.- dinárig terjedő pénzbirsággal lesz sujtva.

89./1953. VIII. 23.

Csomafai Istvánál van egy zománcozot sporhert szabad kézből
eladó, lakik Csillag u. 20. számalatt Balog István mel.
Özv. Maros Pálné ma d.u. 2 órakor árverés utján elfog adni delin
szoknyát, kendőket és tőbb féle házi aprólékot, az árverést a
házánál tartja meg Petőfi utca 55. Dienes Ferenc melett.
Buják Pál és társai, géptulajdonosok értesitik a lakóságot, akik
akarnak muhar és here magot csépeltetni, azok hozzák el szerdán
reggel Buják József házához M. Tito u. 54. Pécsics Miklós mel.
A Pcsela szővetkezet értesíti tagjait, hogy holnaptól kezdve
az árak a további rendelkezésig a következék. Vöröshegyma
11 dinár krumpli tyúktojás nagyságú és ettől fölfelő 7 dinár,
zöldpaprika 10 dinár kgr. tojás drbja 10 dinár, paradicsom a
gyárban 14 dinár kgr.

91./1953. VIII. 26.

A Pcsela földmüves szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnapi
naptól kezdve a további rendelkezésig zöldpaprikát nem vessz
át. Ezért felhivatnak a tagok, hogy az állomásra ne hozzák ki a
zöldpaprikát.
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Bocsa Mihály értesíti a lakóságot, hogy holnap megkezdi a here
és muhar mag cséplősét tisztítóval, kint a vágóhídnál. (dobolás
nincs fizetve)
92./1953. VIII. 30.

A Községi népbizottság értesiti a lakosságot, hogy ma délután
2 órai kezdettel kint a helyszinen nyilvános árverésen kifogja
adni a Belgrad utca végén lévő „Brozsó” gődrőt és a melett lévő
„Nagyvíz” gődrőt halastó céljaira 10 évi haszonbérbe. Aki szándékozik kivenni az a jelzett időben és helyen jelennyen meg az
árverésen, ahol az árverés előtt minden érdeklődő megduthatja
a feltételeket is.
Felhívatnak azon adófizető polgárok akik még a ¾ évi adójukat
nem fizették be, azok aszt jőjenek befizetni, ne várják meg a
végrehajtást, ami csak fölösleges költséggel jár.
A Suboticai álat és kirakodóvásárt Szeptember hó 6án fogják
megtartani.

93./1953. VIII. 30.

Sűle Ernőné Apatini lakós szabad kézből elad egy kaiser gyártmányú varógépet, egy keményfa ebédlő bútort, egy nagy kredencet,
12 személyre egy asztalt, bőrrel bevont székeket, egy nagy plüs
diványt, egy 12 személyes ebődlé szerviz aranyozott széllel, egy 6
személyes szerviz aranyozott széllel, 3 drb damaszt abrosz kettő
12 személyes és egy 6 személyes, és tőbb házi apróságot, venni
óhajtók megegyezhetnek vele lakik Apatinban Radičevića utca
40 számalatt, a cipő gyár amelyben van.
Jakosevics János Monostori lakós 1700 négyszögöl földjét, a
Falción féle főldböl való szabadkézből örökáron eladó venni
óhajtók megegyezhetnek vele ma d.u. 3 óráig itt fog tartózkodni
a Goszé féle vendéglőben, vagy kősőbb Monostoron Zőld u 17
szám alatt.
Sulc István szabad kézből örökáron eladja 1 hold Falción féle
földjét szőlö telepitessel egyűtt, venni óhajtók megegyezhetnek
vele a lakásán Temető u. Istvándics Sándor melett.

94./1953. VIII. 30.

Pcsela Szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnaptol kezdve
zöldpaprika ára kilogrammonként 8 Dinár a többi kertiveteményneknél az árak változatlanok.
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Értesitetnek a tagok hogy akiknek szükségik volna jó minőségi
búza vetömagra azok azt a hét folyamán jelentsék be a szövetkezet irodáján vagy kint a szövetkezetben a búza szeletrált, pácolva
van az ára mázsánként 2.900 dinár itt az állomáson.
A Szövetkezet pályázatot hirdet egy állandó alkalmazotra kint
az állomásra jelentkezni lehet kint a szövetkezetbe.
Szövetkezet értesiti tagjait akiknek szükségik volna villanyórára
ami a szövetkezet bérletbe add havonként 30 Dinárért, a bérbe
vevö az órat bizonyos idö után meg is veheti rendes árban, úgy
szintén a szövetkezet elad részlet lefizetésre villanyórákat aiknek
mindezekre szükségik van jelentsék be a szövetkezet irodáján.
Szövetkezet akarja megszervezni a napközi othont a 3-6 évig lévö
gyermekek részére akik szeretnének ide beadni gyermekeiket
azok jelentkezzenek a szövetkezet irodáján a hét folyamán.

95./1953. IX. 2.

Felhivatik a lakosság figyelme hogy oktober 4 – 11ig Novi Szadon mezögazdasági kiállitás lesz tartva, melyen minden termelö
résztvehet az árujával. A kiállitás helyiségeinek költségeit az
Állam fedezi. Aki részt akar venni ezen kiállitáson valamely
terményével az 3 napon belül jelentkezzen a kőzségházánál,
ahol mindenki megkaphassa a bővebb felvilágositást.
Felhivatnak mindazon személyek akik a fényképes személyazonossági igazolványaikat 1950 ben kapták, illetve ha 1953
évben jár le, azok az azonnal vagyis holnap délelött hozzák be
a községházára meghosszabitás végett, mert olyan igazolvánnyal
amely lejárt, és nincs hivatalossan meghosszabítva nem lehet
utazni.
Felhívatnak az adó fízetők hogy úgy az állami mint a községi
pótadóját mindenki jöjön községházára és fizesse be, ne várja a
végrehajtást.

96./1953. IX. 4.

Felhivatik a lakóság hogy ma este 8 órai kezdettel a szövetkezet
nagytermében, nagyszabású erömüvész és artista előadást rendez Nikola Jelić és artista csoportja, amelyben közre működik
az ismert, legifjab bűvész Bránkó, helyárak I. 50. II. 40. III. 30
dinár jegyeket már most lehet kapni.
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A helyi néphatóság figyelmezteti a libatulajdonosokat, hogy
a libák szárnyait vágják le, mert a libák repűlnek, és ezáltal a
villany vezetékben sok károkat csinálnak, és sok helyen ebből
kifolyólag este nem világít a villany is, ezért aki ezen felhívásnak
nem tesz eleget szigorúan lesz bűntetve.
Még egyszer utoljára felhívatik a lakóság hogy mindenki a háza
előtt és az udvarában szedje le a hernyókat, mert a multkori
ellenőrzés óta nem hogy kevesebb hanem még több van, ami
annak tulajdonítható hogy a lakóság nem veszi komolyan ezen
kártevő hernyók pusztítását, annak ellenőre is hogy több háznál
már be is lett szólva hogy pucolják le a fákat, aki ezen felhívás
után sem fogja lepucolni a fáit 2 napalt, a hatóság kénytelen lesz
fogadni erre munkásokat, azoknak a terhére, akik eszt csupán
nemtörődömségből elhanyagolják.
Felhívatnak a katonai, előképzé ifjak, hogy ma d.u. 3 órára
okvetlenül jelenjenek meg a megszokott sorakozó helyikön,
itt a kőzségháza előtt, ez szól az 1933. évbeliekre is akik nem
vonultak be és még behívót nem kaptak.
Folyó hó 14 én fogják megtartani Vörösmarton a rendkívili álat
és kirakodó vásárt, amelyre vésmentes helyről rendes járlatlevéllel minden féle hasznos álat felhajtható.
Felhívatnak az adó fizeték hogy úgy a kőzségi mínt az állami
adóját mündenki jöjön be fízetni mert a legujabb rendelet szerint magas kamatot és végrehajtás kell majd nekik fizetni.
A helyi Nyolcosztályos iskola igazgatója még egyszer és egyben
utoljára figyelmezteti mindazon szülőket akiknek iskolaköteles
gyermekük van, de még eddig nem íratták azokat be az iskolába,
hogy azt a holnapi nap folyamán okvetlen tegyék meg, mert
ellenkező esetben a legszigorúbban lesznek büntetve.
Felhivatik a lakossáh figyelme, hogy ha valaki bármit épít arra
épitési engedélyt kel kérnie a kőzségi néphatóságtol. Ha valaki
épitet ezévben és nem kért épitési engedélyt az azt utolag okvetlen tegye meg mert az épitési szabályok értelmében az engedély
nélkül épitkezők szigoru pénzbüntetésel lesznek sujtva.

■ 84 ■ A kisbíró

■

98./1953. IX. 6.

Ifjú Buják Mihály ma d. u. szabad kézből örökőron elfogja adni
a Szauborn féle földből levő 800 négyszögöl földjét, érdeklődék
megegyezhetnek vele ma d.u. az apja házánál Temető utcában
Lovász Mihály melett.

99./1953. IX. 8.

Felhivatik a lakosság figyelme, hogy a községi népbizottság felyó
hó 13-án, azaz jövő Vasárnap reggel 9 órai kezdettel a községháza
tanácstermében a Brozsó és Nagyvíz gödröket halastócéljaira
ujbol nyilvános árverésen 10 évi haszonbérbe adja, mert az első
árverés megsemisült. Mindazok akik árverezni szándékoznak a
kitüzöőtt árverés határideéig 10.000.- dinár kaucio fizessenek be
a község pénztáránál, mert csak azok lesznek jogosultak árverezni akik ezen összeget kaució címén letétbe helyzik. A szerzödés
aláirása után a kaucioba letett pénzt mindazok visszakapják akik
nem vették ki az emlitett gödröket.
Felhivatnak mindazon személyek akik 1934, 1935, és 1936.
években születtek de nem itt Kupuszinán, és miég nincsenek
kőzségházánál bejelentve, azok 2 nap alatt okvetlenül jelentkezzenek községházánál a katona referensnél, mert aki nem
jelentkezik szígorúan lesz büntetve, ugyancsak az a gazda is
büntetve lesz ahol ilyen személy tartózkodik.
Ugyancsak felhívatnak azon katonai előképző ifjak a vasárnap d. u. 3 órakkor nem jelentek meg a sorakozó helyen, azok
szombaton reggel 6 órára pontosan jelenjenek meg, felhívatnak
a szülők hogy ne gátolják meg gyermekeiket a megjelenésben
mert ezért a szülők a felelőssek.

100./1953. IX. 8.

Felhivatik a lakóság hogy d. u. 3 órakkor a szöv. othon nagy termében nagyszabású erőművész és artista előadást rendez Nikola
Jelić és artista csoportja, amelyben közremíkődik az ismert
legifjab bűvész, Bránkó helyárak I. 50. II. 40. 3. 30. dinár jegyeket
már 12. óra után lehet kapni a othon pénztáránál.
Eszékre, tizenkét hol főld megmunkálására és 5 drb szarvas marha
gondozására kerestetik egy család aki eszt felválalná, bővebb
felvilágosítást lehet kapni Szlámecska Mihálynál Beográd utca
37. szám alatt.
Buják Pál eladja szabad kézből örökáron egy kucska alatti kaszáló
és egy drb. kukorica földjét, egy göbét malacokkal, és 10 drb.
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birkát, venni óhajtók megegyezhetnek vele lak Petőfi utcába
Dienes József melett.
101./1953. IX. 13.

Felhívatik a lakóság hogy mindazok akik még az 1950. és 1951.
évre tartoznak kéményseprő díjjal, ez az egész községből 60 személy, azok aszt Lendvai József volt kéményseprőnek kőtelesek
aszt kifizetni, amit az űlető kéményseprő ma de. u. a faluban kí
megy és befogja szedni ami a kőzségnél igazolva van.
A bolmáni vásárt folyó hó 25 én a Bezdanyi vásárt folyó hó 21én
fogják megtartani.
Aki kaszált szénát a szigában azok keden menjenek az átadásra
és a szénát bevinni a depóba, és akiknek van az erdőben disznaja
és tehene azok menyenek a legelő díjat befízetni.

102./1953. IX. 13.

A helybeni Konzervgyár értesiti mindazokat, akiknek van füszerpaprikájuk őrlésre, hogy holnapi naptól kezdve át vessz
füszerpaprikát őrlésre. A paprikát nem kell felfüzni a gyár végzi
a szárítást is. A gyár kiőrül édes, fél-édes és erös paprikát. Az
őrlési díj minden kilogram örölt paprika után 75.- dinár. A gyár
vámot nem vessz.
Erre vonatkozó bővebb felvilágosításért a termelök forduljanak Kvit Józsefhez a gyárban.
„BRATSZTVO” KUPUSZINA
Értesitetnek a tagok hogy a marha hus ára holnaptol kezdve a
szövetkezeti mészárszékbe 170 Dinár kilogramja.
A „Pcsela” földmüves szövetkezet ertesiti tagjait, hogy a holnapi
naptól kezdve a következö árak vannak érvényben: Vöröshagyma 12.- dinár kilója, Krumpli 7.- dinár kilója, Zöldpaprika
10.- dinár kilója, Paradicsom a gyárban 12.- dinár kilója.
Felhivatnak a termelők, hogy a krumpli nem lehet tojás
nagyságunál kisebb, mert a szövetkezet a kisebb krumplit nem
tudja elhelyezni és igy nem is fogja átvenni.
Egyben felhivatnak mindazok a jószágtartó gazdák akik a
legelö dijjat ezideig még nem fizették be a szövetkezet pénztárába, azok azt halladéktalanul fizessék be. Ugyanugy felhivatnak
azok a tagok, akik a szövetkezettöl bérbe vettek földeket, hogy

■ 86 ■ A kisbíró

■
a föld után járó bérletet e hét folyamán fizessék be a szövetkezet
irodáján.
Ezuton értesitetnek azok a szülök akik gyermekeiket még nem
iratták be a napközi Otthonba, hogy a hét folyamán még beirathassák, hogy a jövö hét elején megnyilhasson a Napközi Otthon.
Egyben értesitetnek mindazok, akiknek szükségük volna szilvára,
azok ma dél után 2 órára menjenek ki a szövetkezetbe vagyis az
állomásra, ahol szilva-osztás lesz. A szilva 14.- dinár kilója.
A szövetkezet értesiti tagjait, hogy a szövetkezeti mozi az előadásokat mától kezdve este 7 órakor kezdi.
További értesitetnek a tagok hogy e hó 25-én a mozi elöadja
az „Édes mostoha” című magyar filmet jegyekért fel kell iratkozni a moziban ma délután mert aki nem fog feliratkozni az
nem fogja megnézni a magyar filmet a jegyek ára 40 Dinar az
iskolások részére lesz külön elöadás az elöadások kezdete majd
tudatva lesz hirdetés utján.

103./1953. IX. 13.

Kocsity István ma d. u. 2 ór önkentes árverés utján elfogja
adni örökáron a Kupuszíni határon levő földjét 6 és ¾ hold
remanciális földet és a szigetben 1 h. 1302 négyszögölet, ami
telek könyvileg tisztán az ő nevén van, úgy hogy a szerződést
azonnal megcsinálhassák, az árverést ma d.u. 2 ór tartja meg a
Goszé féle vendéglőben.
Ifj. Pópé pál jövő vasárnap d. u. 2 ór. nyilvános árverésen elfogja
adni a Diófa utca 35. számalatti házát, az árverést ott a háznál
fogja megtartani.

104./1953. IX. 16.

Katonai komisijo a pénteki Zombori piacon fog vásárolni kanca
és paripa lovakat 3-8 évig szabad piaci áron.
Az Apatini téglagyárnál lehet kapni első osztályú téglát 5 1/2
dinárt és cserepet is 5 ½ dinárban darabját.
Sziváci vásárt vasárnap fogják megtartani.

105./1953. IX. 18.

Felhivatnak az adófizetök, ugy a főldmivesek, mint az iparosok,
hogy akik még adóikat nem rendezték azok azt holnap intézzék
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el, mert hétfőn ujra ki fog jőnni a járási adóvégrehajtó adóbehajtás végett. Tehát a holnapi nap folyamán minden adótartozó, akár állami, akár községi adóval tartozik fizesse ki, és ezzel
kerülje el a felesleges végrehajtást és az azzal járó kőltségeket,
melyek a legujabb előirások szerint igen magassak.
A vörösmarti kucskában vasárnap reggel 8 órakor árverés útján
elfogják adni a szálásokat, őszejövetel a révi csárdánál.
106./1953. IX. 20.

Felhívatik a lakóság, hogy a kőves építési munkálatoknál a munka nagyon gyarlón megy, azon munkások akik más utcákból
vanak hajtva a munka idő reggel 6-tól este hatig van, tehát
mindenki a pontos időben jelenjen meg és amikor otvan akkor
dolgozon, mert ha nem dolgoznak akor csak természetes hogy
tőbszőr kerül rá a sor hogy a napját elvesztje, és felhívatnak a
Duna utcai lakósok akiknek első sorban az érdeke, amit el is
fogadtak hogy a felszedési munkálatokat elvégzik tegyenek
eleget kőteleségüknek, mert úgy a szigetvárban mint a Duna
utcában a mesterek fizetve vannak, és ha a segéd munka erő
nem dolgozik akor a mesterek sem tudnak dolgozni tehát a
Duna utcából akik már tőbb felszólitásra még nem voltak kínt
a munkán azok ís jelenjenek meg, mert abból az utcából már
dolgoztak tőbb napot is az emberek, tehát akik még nem voltak
azok is tegyenek eleget köteleségűknek.
A Odzsaki vásárt folyó hó 27-én.

107./1953. IX. 20.

Folyó hó 27én azaz jövő vasárnap ki fog jőnni a Goszé vendéglőbe a Vejer bácsi Apatinból és d. u. 3 óráig itt fog tartózkodni és
felvesz gyümölfa rendeléseket, minden féle gyümölcs csemetővel
rendelkezik, és a gyümölcsfa azonoságájért felelőséget válal,
ki milyen fajcsemetőt akar olyant rendelhet nála, bármilyen
menyiségben.
Krum Antal striker értesíti a lakóságot, hogy újból megkezdi a
mesterségét folytatni, és válal minden féle rendelést, s lehet nála
kapni minden félek kötöt árút Marsal Titó utca 54 számalat.
A mult éjel egy férfi bicikli találtatot, a jogos tulajdonos a bicikli
könyvel jelentkezzen községházánál és ha a bicikli lelesz igazolva
a tulajdonos a bicklit meg fogja kapni.
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Szokoli Péter Apatini lakósnak a kandléban 11 hold földje bérletbe kiadó olyan családnak, aki oda költözne a szálásra
és gazdálkodna, a föld megfelel kertészetnek és sűrüvetésnek
vagy kendernek, mert a föld jól van trágyázva, kivenni óhajtók
bővebb felvilágosítást kaphatnak Rubus Jánosnál Kosút utcában.
Csere Kati ma d.u. 2 ór nyílvános árverés útján el fog adni úgy
férfi mint női ruhanemüt több féle választékban, az árverést M.
Titó utcában fogja megtartani Beer Joci bácsi házában.
Balog Jánosnál van eladó szabad kézből egy alig viselt kocsi, az
öreg épületről 3 ablak agy ajtó, 500 drb. píros cserép, 2 ágy, egy
kapóló eke, venni óhajtók megegyezhetnek vele duna utca 34.
számalatt, Guzsvány János melett.

108./1953. IX. 22.

Pcsela Földmüves szövetkezet mozija értesiti a tagokat hogy a
magyar filmre amely pénteken lesz elöadva a jegyek ma délután
2 órai kezdettel lesznek kiosztva a moziban, előadások kezdete
este 6 órakor és este 8 órakor az iskolások részére pedig délután
fél 3 órakor lesz elöadva, jegy árak Páholy 60 Dinár I osztály 50
Dinár II osztály 40 Dinár III osztály 30 Dinár, a jegyekért nem
kell tolakodni mert mindeggyik aki akarja megnézni jegyhez
hozzá tud jutni.

109./1953. IX. 23.

Felhivatik a lakoság figyelme, hogy e hó 25-én, azaz pénteken 1
órátol 6-ig délután a kiserdőben be lesznek oltva az összes patás
álatok lovak, öszvérek, szamarak- tekintet nélkül korukra, tehát
minden gazda, akinek bármilyen patás jószága van az a jelzett
időben vezesse azt elő a kiserdőhőz, ahol az oltást fogják végezni.
Minden beoltott joszág után 50 dinárt kel fizetni, tehát pénzt
mindenki vigyen magával.
Szombaton reggel 6 – 9 óraig mindenki ujbol vezesse elő a beoltott joszágát ugyancsak a kiserdőhőz az oltási eredmény ellenőrzése végett. Aki ezen rendeletnek nem tesz eleget, és lovát
oltás végett nem vezeti elő az a fenáló tőrvények értelmében
10.000.- dinárig terjedő pénzbüntetéssel lesz sujtva.
Felhivatnak mindazok aki a 27iki Rumai ünnepségre már jelentkeztek, azok pénteken hozzák be az utiköltségre a 259 dinárt, és
akik még akarnak menni azok is még pénteken jelentkezzenek
és hozzák be a 259 dínárt.
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Dobolas
HIRDETMÉNY
Pcsela Földmüves szövetkezet mozija értesiti a mozi látogatókat
hogy Pénteken azaz holnap fél 3 órai kezdettel kezdődik az első
előadás alőadva lesz az „Édes mostoha” című magyar film erre
az előadásra még lehet kapni jegyeket reggeltől azelőadásig
Egyben a szövetkezett ertesuti tagjait hogy holnap es holnaputan penteken es szombaton semmű fele árut nem fog átvenni
azon oknál fogva, miután a vagonok a rumai ünnepsegre le
vannak foglalva és a szovetkőzet nem kaphat vagonokat. Az árú
elszállítasára Hétfőtől kezdve minden nemű aru minden nap át
lesz veve minden korlátozás nélkül.

11./1953. IX. 27.

A „Pcsela” földmüves szövetkezet felhívja Beográd utcai, Csillag
utcai, János utcai, Diófa utcai, Árok és Zöldfa utcai lakosokat,
hogy ma délután 4 órára sziveskedjenek kijönni, lehetőleg a férfi
személyek, Gábor Istvánné háza elé a Beográd utcai kövesút
megépitése tárgyában.
Továbba a szövetkezet vezetösége felhívja mindazokat akik
akarnának a szövetkezethez beállni kocsisnak azok ehó 31-ig
jelentkezzenek a szövetkezet irodáján.

112./1953. IX. 27.

Frank Sándor jővő vasárnap d. u. 2 ór elfogja adni a házát szabad
kézből örökáron venni óhajtók megegyezhetnek vele a lakásán
Zöldfa út 41. szám Sóta István mel.
Egy 4 vagonos kukorica goré szabad kézből eladó, venni óhajtók
érdeklődjenek a vörösmarti Kucskában Gál Józsefnél.
Tót Mihálynak barkásban van 7 hold földje szabad kézböl eladó,
venni óhajtók elmehetnek barkásba és megegyezhetnek vele.
Hadity Bránkó Apatini lakósnak van eladó egy férfi és egy női
biciklije a bicíklíre lehet megegyezni a tulajdonossal hirdetés
után a Goszé féle vendéglőben és van neki 3000 tégla 100 léc,
10 drb gerenda, egy 8 m mester gerenda és 16 pár horogfa ezekre
megegyezhetnek vele Apatinban Jezerska u. 8 számalatt.

113./1953. IX. 27.

Felhivatnak az adófizetők, hogy akik még az adótartozásaikat
nem rendezték azok az a hétfői nap folyamán intézzék el, mert
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kint van a járási végrehajto és ha nem fizet azzal csak felesleges
kőltségeket idéz elő magának ha bevárja a végrehajtot.
Ugyancsak felhivatnak mindazok, akik még a kőzségi potadójukat nem fizették ki, azok azt hétfőn és kedden tegyék meg,
mert ezen adót is ép oly szigorral fogják végrehajtani szerdátol
kezdve mint az állami adot, és ugyan ugy felszámitva a végrehajtási költségeket. Tehát senki neengedje meg azt, hogy ezen
kis ősszegü potadót végrehajtás utyán keljen beszedni, és ezzel
feleslegessen végrehajtási költségeket fizetni.
Felhívatik a lakóság, hogy akinek van 12 hónapon felüli Bikája,
és 6 hónapon felüli kan disznója, azok holnap reggel 7 órára
vezessék elő községházához lícencírozás végett.

114./1953. X. 4.

HIRDETÉS
A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti tagjait, hogy a holnapi
naptól kezdve a gyárba csak teljesen kiérett paradicsomot hozzanak ki, mert a ne teljesen érett paradicsom nem lessz átvéve.
Egyben a szövetkezet felhívja mindazon jószágtartó gazdákat, akik ez ideig a legelődíjjat még nem fizették ki, hogy azt még
e hét folyamán okvetlenül fizessék be a szövetkezet pénztárába.
Tovaba Pcsela szovetkezet ertesiti Tagjait hogy holnaptol
kezdve a Aszman fele bot megkezdi árusitasat (ujitval lesz).

115./1953. X. 4.

Kovács Frigyesné ezuton értesiti a lakosságot, hogy csütörtöktöl
kezdve minden nap fris tortalap kaphato F. Galamb utca 5 szám
alatti lakásán.
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Kubik Antal eladja szabad kézből örök áron 800 szégöl földjét,
a Falcion féle földből a Cseresnje fa dülöbe megveni ohajtok
megegyezhetnek vele lakik aposa házába Pópé Jánosnál Duna
86 számalat.
Tot Sándor Apatinilakos elad két épületre szolo anjagot lebontásra megveni ohajtok elmehetnek hozá megegyezni lakik
Opszenica uca 18 szám alat a pijac térnél szembe Apatinba.
Maros Mihály eladja szabadkézből megegyezés utján a házát
lakik Kosut lajos uca 74 szám alat.
Sipos Sándor ruhanemu festődő ertesiti a Lakosagot hogy válol
minden féle ruhaneműt tisztitasra és festesre bőveb fevilagostót
meg kaphasák Turi Pálnál szabonál.
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Felhivatnak az adó fizetö polgárok akik még az adojukat nem
fizették be ahogy az álamit ugy a közsségit pot adot hogy aszt
jövö hét foljamán mindenki fizesse be mert a Járásbol kivan a
végre hajto a munkásaival és a lefoglalt tárgyak azonnal el lesznek szálitva. Tehát ügyekezen hogy a végrehajtási kiadásokat
elkerülhese ami igen fölösleges kiadás volna.
Mind azok az egyének akik betöltöték vagy betöltik 18 élet korát
Oktober 14-ig 3 napon belül jelentkezenek a Községházánál
választoi névjegyzékbe valo beirás véget.
Mindazok az ifjak melikek születtek 1937 ben büntetés terhe
mellet 3 napon belül jelentkezenek a katonai referencsnél.

119./1953. X. 3.

Az Apatini földmegmunkáló szövetkezet folyó hó 4én vasárnap
reggel nyilvános árverés utján elfog adni vetőgépeket, arató és
kötöző gépeket, fűkaszáló, gerebljét ló után, répa szedőt, kocsit,
lovat, szerszámot, és több gazdasági szerszámot.
A Monostori földmegmunkáló szövetkezet folyó hó 4én azaz
vasárnap reggel 7ór. árverés utján elfog adni anyagöbéket,
süldéket, malacokat, és szalmát, az árverést az szövetkezeti íroda
udvarán fogja megtartani.

120./1953. X. 11.

„Pčela”
Zemljoradnička zadruga s. o. j. – Kupusina
HIRDETÉS
A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti mindazon tagjait
akiknek van érett paradicsomjuk mindazok azt folyó hó 15-ig
azaz csütörtökön estig hozzák ki a gyárba, mert tovább nem lesz
paradicsom átvátel. A paradicsom ára holnaptól kezdve 8.- dinár
kilónként. Szigorúan felhivatnak a tagok, hogy mindenki csak
érett paradicsomot hozzon ki, mert a fél érett és zöld paradicsom
nem lesz átvéve.
Továbbá felhivatnak mindazon tagok, akik ezideig a legelő
díjjat a jószágok után nem fizették ki, hogy azt a hét folyamán
feltétlenül fizessék be a szövetkezet pénztárába.
Úgyszintén felhivatnak azok a tagok, akik a szövetkezettöl
bérbevették a Monasztiri angyalosokat, hogya bérletet a hét
folyamán fizessék be a szövetkezet pénztárába, mert a határidő
már elmult.
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Továbbá felhivatnak akik a szövetkezettöl földet bérbe vettek
ki kukoricáért, azok a kukoricát szerdán és szombaton adják le
a szövetkezetnek. A kukoricát kinn az állomáson mérik le, ahol
az utasitást is megadják a kukorica hova szállitása végett.
121./1953. X. 11.

Dubac Gaspárnak van elado 2 darab 6 honapos kanca csikoja
a megveni ohajtok elmehetnek hoza megegyezes utján megvehetik tőle lakik Duna uca 63 sz Virág István melet.
Janovics Mihálj eladja 1 hold foldjét szabad kézbol örök áron
megveni ohajtok elmehetnek hoza megegyezes utján megvehetik tőle lakik Petőfi uca 11 szamalat Péter Mihálj melet.
Korsics István eladja 8 hőld földjit 6 hold a Kucskai pumpánál
2 hol(d) a Szigetbe őrők áron szabad kezből az ilető a delután
2 orára lesz megtartva az árverés a Gose féle vendeglőbe.

124./1953. X. 18.

Felhívatnak az adófizeték akik még ¾ évnegyedre járó adójukat
nem fizették be, úgy a földművesek mint az iparosok, hogy azt
holnap és holnap után fizessék be mert már 2 napon belül it lesz
a 4ik fertály, ami esedékes, és aki nem fizeti be ott végrehajtás
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utján lesz behajtva, ami csak felesleges költségeket okoz a tulajdonosnak.
Felhívatnak a duna utcai lakósok, hogy mindenki a saját telke
előtt a kőves uton fölszedett kiselejtezett köveket osztályozzák el
az aprót a nagyobaktól külön rakva, hogy amikorra az útjavítás
befejeződik, lehessen a duna utcát letakarittani.

125./1953. X. 18.

Dudás József ma d. u. 2 ór. nyilvános árverés utján elfogja adni
a házát az árverést a háznál fogja megtartani fehér galamb utca
1. számalatt Sod József melett.
Ladanji Istvánnál van egy 5 éves paripa ló eladó megvenni
óhajtók megegyezhetnek vele lakik Diófa utcában Janovics Pál
melett 14 számalatt.

126./1953. X. 18.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
KUPUSINA, 15-III-1953. Hirdetés a Községhaza előtt
HIRDETÉS
A Helybeli petöfi sandor Szövetkezeti gazdasag értesiti a lakósagot hogy a szövetkezetnek van labon alló kukoricaszár eladó. Az
érdeklődők bővebb felvilagositasért forduljanak Pék Imréhez.
Ugyancsak a szövetkezetnek van eladó búza 2.100.- dinarban,
arpa 1.600.- dinarban, zab 1.700.- dinarban és porozott magbuza
2.200.- dinarban métermazsanként.
Tovabba a szövetkezet elad 4 méteres uj léceket 70.- dinarban
darabjat, külömböző méretü deszkat 12.000.- dinarban köbméterét és Oszlopoknak alkalmas tölgygömbfat 4000–8000.dinarban köbméterét.
A venni szandékozók a hét folyaman megnézhetik és vehetnek a szövetkezet gazdasagi udvaran.
Egyben értesitetnek a mult évi bérlők, hogy a bérlet kukoricat
aki akarja pénzben is megfizeheti még a hét folyaman 900.- dinarban métermazsajat. Aki pedig kukoricat akar leadni az a jövő
hét folyaman okvetlen adja le a szövetkezet raktaraba.
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A kulpin konzerv gyár értesíti a lakóságot, hogy hétfőtől kezdve
felvásárol fűzéres paprikát, és olyan ipari paprikát is aki nincs
felfűzve, az árú azonnal lesz fizetve, a felvásárlási árakat mindenki az irodán megtudhatja.
A néphatóság felhívja a lakóságot, hogy a holnapi napon minden
háznál legyen egy olyan személy othon aki az ösze iróknak az
adatokat betudja mondani.

128./1953. X. 25.

Dudás Józef ma deut 2 orára árverés utján elfogja adni a házát
az árverés a háznál lesz megtartva F. Galamb uca 1 szám alat
Sod Józef melet.
A Zmajeváci kucskába Stefán fele száláson van elado tegla, 5
Darab 6 meteres gerenda az árverés a hejszinen lesz megtartva
27 kedden 9 orakor.
Sturc Ferenc jövő vasárnap deután 2 orára árverés utján elfogja
adni a házat lakik Csilag uca 36 szám alat Balog József vendéglőnek szemben.
Horvát Agoston(n)e ma delután 2 orára elfog adni tőb féle
ruhanemüt árveres utjan lakik Kosut usa 34 szám alat Pék Anica
néni melet.
Kéngyijába van elado 11 hold szánto föld szálasál együt a kanális
melet a bőveb felvilágositást meg kaphasák Guzsvánj Györgynél
M tito 32 számalat.

129./1953. X. 25.

Felhívatnak az ado fizető polgárok akik meg az adojukat nem
rendezték hogy aszt minel elöb rendezék hogy a vegrehajtási
kölcsegeket elkerűlhesék ami fölösleges kiadast okozna.

130./1953. X. 31.

(Sombaton dobolni)
Ma este 7 – órai kezdettel műsorosest lesz a Dómban, melyen
részt vesznek a Jugoszláviai magyar írók, a helyi bokréta csoport,
az iskolások és óvódások. Kérjüka lakosságot minél nagyobb
számban jelenjenek meg. Az előadás ingyenes.

131./1953. XI. 1.

Felhívatnak az adó fízető polgárok akik még 3.ik évnegyre járó
adójukat benem fizették azok aszt a jövő hét folyamán okvetlenűl
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fizessék be a községi pótadóval egyűtt, mert szígorúan végrelesznek hajtva, ugyancsak az ármentesítési járulékot is erre az évre
jövö hét folyamán fízessék be, mert adig nem lesz rá kőltség,
mert már azután kamatot és végrehajtás fognak érte fízetni – és
csak az intő dij 150. dinár.
A Község tulajdonát képező kiserdőben levő száraz fát a szentjánosnál holnap reggel 9 órakor árverés utján harmadából
ráfizetéssel kíseb parcelákban elfogja adni a néphatóság.

132./1953. XI. 1.

HIRDETÉS
A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti tagajit, hogy a holnapi
naptól kezdve további rendelkezésig nem vessz át zöldséget,
sárgarépát és cellert.
Egyben felhivatnak mindazok a jószágtartó gazdák, akik a
legelö díjat ezideig nem fizették ki, hogy legkésöbb a holnapi
nap folyamán okvetlenül fizessék be a szövetkezet pénztárába.

133./1953. XI. 1.

A Kupuszinai Kucska érdekeltség holnap reggel 8 órakor elfogja
adni a helyszínén a csendes dunán levő nádját a két csőszház között kisebb parcelákban kész pénzért ami a helyszínen fizetendő
azonal.
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Guzsvánj Pal szabad kézből örökáron eladja az Ulicska közben
levő 1000 négyszögöl földjét, amely Bazsantik Mihály kertje
végén van, venni óhajtók megegyezhetnek vele lak. M. Tito u.
Szikora Ferenc melett.
134./1953. XI. 4.

SELJAČKA RADNA ZADRUGA
„PETŐFI SÁNDOR”
TERMELŐ SZÖVETKEZET
KUPUSINA telefon broj 7 – Tekući račun kod Narodne Banke
u Somboru broj 310 – 1050542
Hirdetve a faluban 1953. nov. 4-én
HIRDETÉS
A Helybeli PETÖFI SANDOR Termelő Szövetkezet Felszamoló Bizottsaga utoljara felhivja mindazokat az 1951 évi és 1952
évi bérlőket akik a bérlet kukoricat nem adtak le és ugyszintén
a birósagi költségeket még nem fizették be a szövetkezet
pénztaraba, hogy ezen kötelezettségüknek legkésőbb f.hó 7-én
azaz szombaton déli 12 óraig mindenki okvetlen tegyen eleget
mert a bizottsag tovabb nem var és minden tovabbi nélkül
birósagra fogja adni.
Ugyancsak utoljara felhivatnak az 1953 évi angyalos bérlők is
hogy a bérlet összeg még be nem fizetett részét szintén szombaton délig mindenki okvetlen fizesse be a szövetkezet pénztaraba
mert a szerződés értelmében haladéktalanul birósagra lesz adva.
Végül utoljara felhivatnak a szövetkezetnek összes adósai és
igy a szövetkezetnek volt tagjai is akik mar irasbeli felszollitast
kaptak, hogy adósagukat szombaton délig rendezzék, mert a
bizottsag minden tovabbi varas nélkül biróságra fogja adni.

135./1953. XI. 7.

Sotanál disznó hús ára 180 din kiloja.

136./1953. XI. 8.

Felhivatik a lakosság figyelme, hogy jovö Vasárnap, dél előtt 9
órai kezdettel nyilvános árverésen el lessz adva a temető melett
lévő nagyvíz gödör és a brozsó féle gődőr halastó létesétésre 10
évi haszonbérbe. Mindazon személy aki árverezni ohajt, az a
jővő hét folyamán kőteles a kőzségi pénztárnál 10.000.- dinár
kauciot letenni, mert a nélkül senki sem jogosult árverezni.
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A kőzségi népbizottság értesitti a lakosságot, hogy a jővő Vasárnap délutan 2 órakor nyilvános árverésen 10 évé haszonbérbe
adja a kőzségi epreskertet. Az érdeklődők a hét folyamán a
kőzségházánál kaphatnak bővebb magyarázatot.
A kőzségi népbizottság figyelmezteti a lakosságot, hogy mindenki tegyen eleget a kőzségi népbizottság felhivására a kőzmunkák
elvégzésére. Kritikus helyzet álott be a szigetvári cstorna lefedésénél, mert ha ezen nemrég épitett catorna a legrővidebb időn
belül nem lessz lefődve, az a veszély fenyeget, hogy ez a fontos
épitkezés mely közel fél millió dinárba került tőnkre megy. Tehát mindenki tartja polgári kőtelezetségének ha felszólitást kap
mennyen munkára, mert ha kár fog beálni az nem a más kára
lessz, hanem a mi kárunk, a kupuszini nép kára lessz.
Felhivatik a lakosság figyelme, hogy szombaton reggel 8 órai
kezdettel a kőzségi népbizottság nyilvános árverésen kész pénz
fizetés melett elfogja adni kint a helyszinen a kucskai részen
lévő kőzségi nádtermést. Aki venni akar, az a jelzett időben és
helyen megtekintheti az árverést.
Felhivatik a Lakoság akik meg a lecsapolási dijukat nem rendezték hogy aszt a holnapi napfojamán okvetlen rendezék mert
kedtől kezdve 150 Din megintesi dij és 15% kamat jár.

137./1953. XI. 8.

Pcsela Földmüves szövetkezet ma délután 1 órai kezdettel el
fog adni árverés utján nagyobb mennyiségi szárat összejövetel
a komlós allat a szürüknél.
Vezetöség

138./1953. XI. 8.

Ber Józefele hazba ma délután 1 orára arveres utján elfog adni butort, és tob fele aprolekot egy jokorba levő kocsit ugyan azon hejen, Sota Marija elfog adni tob fele ruhanemit az árverés szinten
azon ahejen lesz m. tito 37 szám alat Koleszár Pál melet (Klicos).

140./1953. XI. 14.

„Pčela” Zemljoradnička zadruga s. o. j. – Kupusina
dobolás
A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti tagjait, hogy mától
kezdve a „Pcsela” szövetkezet mészárszékéban Guzsvány Jánosnál a disznóhús á 180.- Dinár kilónként. Igazgató:
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ÁLTALÁNOS ADÓFIZETÉSI FELSZÓLITÁS
1953 november 15-én azaz ma lejárt a negyedik negyed adóelőleg befizetésének határideje, ugy a földmives gazdaságoknál,
mint pedig az iparosoknál. Erre való tekintettel felhivatnak
mindazon adófizetők akik még akár az első háromnegyedévi,
vagy pedig a kivetet negyedik évnegyedre szoló adótartozásukat
nem rendezték, azok azt mától számitott 8 napon belül 9%-os
kamattal együtt okvetlen fizessék be, mert ezen határidő lejárta
után a járási adókőzegek megkezdik a végrehajtás utján való
odóbeszedést és aki ezt megvárja az csak feleslegesen nagyobb
kőltségeket idéz magának elő.
A helyi néphatóság a községi epres kertet ma d. u. 2 órakor kifogja
adni és a halas tónak való gödörket pedig d. u. 3 órakor adja ki.
Felhivatnak a Duna utcai lakósok hogy a házaik előtt a kőhulladékot gerebljével szedjék össze és vigyék el M. Titó utcában
levő űres térre Koleszár Pal háza elő.
A helyi népbizotság felhivja mindazokat akik általjában, vagy
más módon elválalnák Gákován egy épűlet széthordását, ma d.
u. 4 óráig jelentkezzenek a kőzségházán, vagy a községi elnöknél,
ahol bővebb felvilágosítást kapnak.

142./1953. XI. 21.

Vasárnap este fél 8 órai kezdettel a Zombori népszűnház magyar
csoportja szünelőadást tart a Domban. Előadásra kerül „a Kvejn
lány vergődése” dalos szűnmű 4 felvonásban. I hely 50, II. hely
40 din. Jegyeket Kontó Józsefnél lehet kapni.
Szmolenicki János értesíti a lakóságot, hogy fölvásárol kövér
és sovány disznót, marhát, őrölt paprikát, krumplit, hagymát,
celert és más kerti veteményt, jószág takarmánt a legmagasab
napi áron, az árú átvételékor azonnal fizet, az árakról nála lehet
érdeklédni és az árú menyiséget nála bejelenteni, lakik Petefi u.
Maros Pál melett.

143./1953. XI. 27.

Szigoruan felhivatik a lakosság figyelme, hogy holnap reggel
7 órai kezdettel kötelező kutya oltás lesz veszetség ellen a községháza udvarában. Tehát mindenki akinek bármiljen kutyája
van hogy azt holnap reggel 7 órátol kezdve vezesse oltásra a
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községházához. Ezúttal minden kuca részére a tulajdonos nyilvántartási lapot fog kapni és réz-lapocskábol számjgyet. Minden
benem oltot kuca a tőrvények értelmében el lesz pusztitva és a
tulajdonossa 10.000.- dinárig terjedő pénzbirsággal lesz sujtva.
Ha valaki nem akarja tovább tartani kutyáját, akkor is vezesse
be nehogy megbüntessék. Az oltási dij, a nyilvántartási lapocska
és szmjegy minden kutyára 110.- dinár, mely összeget mindenki
hozza magával.

144./1953. XI. 28.

Ma este 7 órai kezdettel Köztársaságunk napjának előestélyén
ünnepi akadémija lesz a Domban, melyen fellépnek a helyi
ovodások és iskolások külömböző műsorral, valamint előadás
lesz November 29éről köztársaságunk napjáról és annak jelentéségéről, belépő díj nem lesz, kérjük a lakóságot minél nagyobb
számban jelenjenek meg ezen akadémián, és míndenkí ma este
tüzze ki a zászlót, ezen ünneppel kapcsolatban Vasárnap és
hétfőn általános munka szűnet van elrendelve.

145./1953. XI. 28.

Értesítjük az adó fizető polgárokat Buzsák, Duna, Csillag utcábol
hogy a menyiben az álami adot, közsségi pot adot és ármentesítést nem fizeték ki, holnap reggel házaknál legyen valaki othon
mert a járási végrehajtó jön ki foglalni, mert akinél nemlezs
senki othon az ő jelenléte nélkül is a végrehajtó foglalást fog
ezsközölni.

146./1953. XI. 30.

Felhivatik a lakoság, hogy szemetet vagy bár mi féle piszkot az
utakra kidobni a legszigorubban tilos, mert evel az utak romlanak, és aki kocsival viszi ki trágyát a földjére az ugy rakodjon
hogy ne szorja végig a faluval az uton mert aki ezen hirdetés után
is saját gondatlanságából véteni fog 5.000 dinárig terjedhető
pénzbirsággal lesz sujtva.

148./1953. XI. 30.

A „Pcsela” szövetkezet értesiti azon tagjait, akiknek szüksége
volna fajtiszta vörös-krumpli vetőmagra, azok kaphatnak kint
a „Pcselában”. Az ára 11 dinár kgr.
Továbbá akikne szükségük volna korpára, ugyancsak kaphatnak
kint a szövetkezetben. Egyben a szövetkezet felhívja a tagok
figyelmét a beállott fagyveszélyre, és akinek van eladó celler,
krumplijuk, ami gyorsan meg fagy, mindazok azt jelentsék be
elöbb kint a szövetkezetben vagy a szövetkezet felvásárlóinál.
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(Változás áll be a sorszámozásban. A 148. szám után 349. következik.)
349./1953. XI. 30.

Ma este 7 órai kezdettel a szövetkezeti domban egy 15 tagu
híres Zágrebi artista csoport előadást tart, az előadáson 10
artistanő is szerepel mutatványaival, az előadás magyarnyelven
lesz megtartva kerik a lakósag szíves pártfogását.
Kolesar Józsefnél van egy 10 éves kanca ló eladó megvenni
óhajtók megegyezhetnek vele lakik az apja házánál Koleszár
Istvánnál Dun u. Kis Mihály melett.

350./1953. XII. 6.

Felhivatik a lakóság akik még az esedékes adójukat úgy az állami,
kőzségi mínt az ármentesítési járulékaikat nem fizették be, azok
aszt a legrövidebb időn belül fizessék be a kamatokkal együtt,
mert amint már látják hogy a járási végrehajtó, kínt van a faluban
aki foglal, a lefoglalt árút víszi és aladja amiből a népnek csak felesleges költsége van, és akiknél már a foglalás megtörtént és a
tulajdonos be jött ugyan fízetni de el tagadta hogy nála foglalva
volt, azoknál a költségek fen álnak, ezen kőltségeket jöjenek be kifizetni, mert a végén ezen kőltségekért lesznek újból végrehajtva.
A helyi népbizotság ma d. u. 2 ór árverés utján elfogja adni a
Kosut utca alatti kiserdőben a rőzsét ott kínt a helyszínén kész
pénz fízetésért.
Folyó hó 8 án azaz keden d. u. ½ 2 órakkor a népbizotság kint a
helyszínén a töltés alatt a gömbölyi barában levő fákat felüből
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nyestésre ki fogja adni, és d. u. ½ 3 órakor elfogják adni pénzért
a Temetei országut végén Molnár pál földje melett levő malád és
füzfa bokrokat és d. u. 3 órakor kifogja adni pucolásra a Temetei
országút melet a gödröknél levő akácfákat.

351./1953. XII. 6.

Bodonyi Antalnál van két drb jókarban levő dívány, 3 ől száraz
hasáb puhafa eladó, venni óhajtók megegyezhetnek vele a lakásán Árok u 4 számalat Gábor Erzsébet házában.
Buják Lukács jövő vasárnap d. u. 2 ór árverés utján elfogja adni
a házát amely van Halász u. 6 számalatt Buják Pál melett, az
érdeklődék jövő hét folyamán megtekinthetik a házat. Ha valaki
nem bir bemenni megnézni a házat úgy menjen el a tulajdonoshoz Janos utcában 33 számalá ő majd elmegy vele.

352./1953. XII. 8.

Fridrik Mihálynál van 4 drb. kihízott kövör disznó, és 6 drb 4
hónapos süldő eladó, lakik Kosut utcában Dubac György melett.
Vukovári vásárt folyó 10én, Temerini foly hó 13án fogják megtartani.
A falurosza szündarab próbája nem d. u. hanem este fél hét ór.
lesz megtartva.

353./1953. XII. 8.

Meg egyszer utoljára szígorúan fígyelmeztetik a lakóság, hogy
senki a libáit ki ne engedje az utcára anélkül a szárnyait nem
vagdalja le mert a libák repűlnek, neki mennek a vilany hálózatnak, és sok károkat okoznak, és ebből kifolyólag még nagyobb
kelemetlenség is származhatik, mert a vonal álandóan elvan
látva árammal, a drót elszakad le esik és aközben pont ott hajthat valaki kocsival, és agyon veri a kocsist lovaival egyűt, tehát
mindenkí vágja el a libái szárnyát, mert akik eszt nem teszik meg
a libáik lelesznek lőve és a tulajdonos szigorúan lesz bűntetve.
Figyelmeztetnek mindazok, akiknek a Diófa utca végén az úgy
nevezet ulicskában van lerakva jószág takarmányuk és szalmáik,
és az bevan rakva a főldek bejáróiba, azok aszt rakják át mert a
főldek tulajdonossai nem tudnak a főldjükre bemenni.

354./1953. XII. 13. Felhívatnak az összes adófizeték akik még bármi néven nevezendő esedékes adójukat még ezideig benem fizettek, azok azt
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holnap és holnap után okvetlenül jöjenek befizetni, mert amint
már látták hogy a járási végrehajtó foglal, és a lefoglalt anyagot
azonnal elviszi és eladja, amiből a félnek csak fölösleges költségei származnak, tehát ezért senki ne engedje hogy a végrahajtó
megjelenjen nála, ami csak kelemetlenséget és kőltséget okoz.
355./1953. XII. 13. Pcsela szövetkezet értesüti a tagokat hogy a beálot fagyveszély
miat előzetes bejelentés nélkül nehozzanak semmi nemű árút
az állomásra. Mindazon tagok akiknek bármi nemű árujuk
van elado, azok azt jelentsék be a szövetközet irodájan vagy a
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szövetközet felvásárloinál, ahol a szalitás idejet meg fogjak mondani, hogy az esetleg felmerilő fagy-okozta károkat el lehesen
kerilni.
Egyben értesitetnek mindazon tagok, akiknek van elado kövérdisznojuk ugyancsak jelentsék be a szövetközetnel, ahol az
érvényben levő árakal is meg fogjak kapni.

356./1953. XII. 13. Buják Lukács ma d. u. 2 ór önk. árverés utján elfogja adni a
házát, ott a háznál a helyszínén Halász utca 6. számalatt Buják
Pál melett.
Mikó Pál őrőkösei szabad kézből eladnak 1000 négyszögöl jogi
földet a Temetéi országúton és 1000 négyszögölet Szaubori
földet, venni óhajtók megegyezhetnek Janovics Istvánnál lakik
Kosút utcában az apja házánál Janovics Mártonnál.
Id. Buják János szabad kézből elad több darab földet egyesség
utján a lakásán lehet vele megegyezni az apja házánál Buják
Mihálynál Duna u 80 számalatt.
Molnár József jővö vasárnap d. u. 2 ór nyilvános árverés utjan
elfogja adni házát ott a helyszínén János u. Mikó János melett,
venni óhajtók a hét folyamán megtekinthetik a házat.
357./1953. XII. 19. Felhivatik a lakosság figyelme, hogy a holnapi nap folyamán össze
fogják írni a faluban az ősszes fogatolt jármüveket (kocsikat)
regisztrálás véget. Az összeiróknak mindenki pontossan mondja
be hogy hány kocsijuk van, mert a jővő évben senki kocsitábla
nélkül nem hajthassa kocsiját. A kocsitáblák blombázva lesznek
ugy hogy nemlehet majt cserélgetni és akit a milicia felir hogy
tábla nélkül hajtja a kocsiját azt 2000 dinárral fogják büntetni.
A táblákat a kőzségi népbizottság fogja megcsináltatni, és a
kiosztásnál minden kocsitulajdonos kőteles azt megfizetni.
Felhivatnak a katonai előképzősők, hogy holnap délután pontossan 3 órakor mindanyian a sorakozó helyen jelennyenek meg.
358./1953. XII. 20. Felhivatnak azon adófizető polgárok akik még az idei évre járó
esedékes bármi néven nevezendő adójukat, állami adót, községi
pótadót, vagy ármentesítési üllékét, ki nem fizették azok aszt
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jőjenek befizetni, mert pár nap mulva lejár az esztendő, és a
végrehajtás utján való behajtásnál csak felesleges költségeket
okoznak maguknak.
A tegnapi piac alkalmával egy festékes abroszt aki elvitt volna
inen a piacról, legyen szíves hozza be a községházához.
Akik akarják elfogadni a jövö évre a pásztorságot, kanászságot
és a határ csőszséget, azok a jővő hét folyamány jelentkezzenek
a községi Elnöknől.
359./1953. XII. 23. Felhívatnak az 1937 évben születet ifjak, akíknek valamilyen betegségük van, úgy érzik hogy a katonai előképző gyakorlatokon
nem tudnak részt venni, azok ma d. u. okvetlenül jelentkezzenek
a katonareferencsnél orvosi felűl vizsgálat végett.
360./1953. XII. 26. A helyi népbizotság holnap d. u. 2 ór kifogja adni a jövö évre
a pásztorságot, kanászságot, és a határcsőszi szolgálatot, tehat
akik még akarnak ezen álásokra jelentkezni azok még holnap
d. u. 2 óráig jelentkezzenek és 2 ór a kiadásnál jelenjenek meg.
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Manojlovics Dusan örököse Paroski Sófia a Kupuszini határon
levő volt dobrovolyác főldjét 5 h 346 négyszögölet, a cseresnyés
dűlőnél levő útnál a Kupuszini és Monostori határnál, Domorád
József földje melett, holnap d. u. 2 ór Ott kint a helyszinén önk
árverés utján ki fogja adni az 1954. gazdasági évre haszonbérbe
a legtöbbet ígérének – öszejövetel d. u. 1 ór a községház.
Bujak Ištvan Halasz út. 10 számalatt lakós szabad kézböl örökáron eladja a házát, venni óhajtók megegyezhetnek vele a lakásán
Buják Pál melett.

361./1953. XII. 26. A „Pcsela” földmüves szövetkezet értesiti mindazokat, akik a
szövetkezet részére a község jégvermét meg akarnák hordani,
hogy azok holnap délután 1 órára jelenjenek meg a községházán,
ahol árlejtés utján lesz kiadva a jéghordás.

