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Pícpaganda es valóság,
\z ellenséges propaganda 
n válogatós eszközeiben. 

I.iboriilioz tartozik ez is. de 
élt téveszt, ha valóságnak 
lég csak a parányát sem éri

Igv állunk azzal a vaddal 
s amely szerint Magyaror

szág társadalmi es politikai 
ondszere .. Imaradott. anti
szociális és feudális csöke- 
.ínyekkel van tele s ezért 
ktii a bolsevizmus reformáló 
h; tusának kitenni." Egyik an
gol lap süti ránk ezt a bé
lyeget s vele szemben elég 
le ne csak a „bagoly mondja 
.i erébnek" szólaméi mon
dást idézni, mert hiszen 
Angliában a minap egy na
gyon szegényes szociális ter- 
c/et csaknem kormányválsá- 

got idézett elő s végül is 
nagy parlamenti többséggel 
megbukott, mégis szót kell 

emelni, mert Európa államai 
közül Németországot kivéve. 
Magyarország áldozott leg
többet szociális téren, az első 
ilágháború után s hozta 

egymásután a családvédelem, 
dolgozó tömegek, az egész

ségvédelem, az ifjúság 
gészséges nevelése érdekében 

'örvényeit és rendelkezéseit.
Magyarország vezette be 
világon nagyediknek az in

tézményes családi munkabér
pótlékokat s a „feudális" 
Magyarország az első világ
háborútól 1942-ig kereken két 
millió hold földet juttatott 
260000 család kezere. A fize
téses szabadság, a minimális 
munkabér, a munkaidő kor
látozás, a Nép és családvé
delmi aiap tizezerszámra jut
tat saját hajlékot magyar csa
ládoknak s a szociális kiadá
sok ma már meghaladják a 
'égi költségvetések végössze
gét. aztán a tisztviselők ipari 
és mezőgazdasági munkások 
egészségügyi ellátása, a szo
ciális hiteakciók, a nagy népi 
tömegek társadalmi felemelé
sére indított mozgalmak mir.d 
az ellenkezőjét igazolják s 
szociális és népi vonatkozá

sokban nincs mit szégyen
keznünk

Pedig ezeket az intézkedé
seket ki fosztottságu n k b an. 
hoztuk, amikor magaért a 
létért is kétségbeejtő küzdel
met kellett végezni Nem 
voltak mögöttünk bőkezű 
mecénások, mint az utód
államoknál. akik mégis igen 
messze kullogt ik mögöttünk 
szociális vonatkozásokban is.

Mi bebizonyítottuk hogy 
a szociális fejlődés terén az

A képzőművészeti kiállítás nagy kulturális 
eseménye volt Mohácsnak.

A Pécsi Kén; őművészek és 
Műbarátok Tarsa ága á tál ren
dezett képkiá litas rreg- yitását 
Mohács város i-özönségenrk nagy 
érdeklődése e ő te meg leérték 
az emberek, hogy (mint emuit 
esztendőben a komoly zene) 
most megint a város fejlődő 
kultúrélefécek egv másik lénye 
zője a z.ne legközelebbi rokona 
a festőművészet kopogtat és kér 
bebocsájtá-t a város falai közé 
és mél’ó főt adiatásba > kell ré 
szesíteni. A fogadtatás a város 
vezetősége és a közönség részé 
ről óban meleg és őszinte at 
moszférában történt, ami minden 
várakozást felülmúlt Pécsi ven 
dékeink körében olyan hatást 
váltott ki, mintha nem is egy 
vidéki kis városban, hanem egy 
pesti tárat megnyitásán lennének 
jelen Ez a kiál ítas igazolta, hogy 
Mohács város szom,uhozza a 
kultúra minden megi yilvánu ását, 
de igényei vanrak és ami nem 
komoly érték az e <51 elzárkózik.

A kiálítást délelőtt 11 órakor 
dr lötök Lajos a Társaság el 
nöke nyitotta nvg a városháza 
közgyűlési termét zsúfolásig 
megtöltő meghívott közönség 
előtt. Megnyitó beszédben is
mertette a Pécsi Képzőművészek 
és Műbarátok Társaságának cél
kitűzéseit. Mig honvédeink az 
ország határain túl, fegyverrel 
kezükben harcolnak ériünk, vé 
delmezik az ezeréves magyar 
kultúránkat, melyet annyiszor 
tépdesett meg a támadó ellen 
ségeink pusztító tüze, addig 
művészeink a maguk fegyveré
vel, ecsettel és vésővel a reményt 
fel nem adva, a művészet külö
nösen érintő nehéz viszonyok 
között is magasan lobogtatva a 
művészetek fáklyáját állnak őrt 
a magyar kultúra déli bástyáin. 
Ennek a kiállításnak különösen 

elsők között akarunk és fo
gunk haladni s ha lehetősé
geink korlátozottak is. mert 
még mindig szegények es 
megkötöttek vagyunk, szociá
lis berendezkedésünk minden
esetre felveszi a versenyt az 
angliai szociális intézmények
kel szemben s azokat nagyon 
messze túlszárnyalja meg ak
kor is. ha minden úton ránk
akarják sütni az antiszociáliz- 
tntis és feudálizir.us vádját. 

azért van nagy j’den'ősége, mert 
akkor született meg, mikor a 
. Fegyverek között hallgatnak a 
Muz ák'

A művészek a nemzet lelkének 
kertészet — mondotta — fogadják 
olyan szeretettel, amilyen szere
tettel köze'edn-k és nyújtják 
kezüket a M >hács város közön
sége felé. Ezen a gondolatok
jegyében adta át a kiállítást i/é/z 
Szönyi Alajos Moltrcs város 
polgármesterének, aki a követ 
kező szavakat intézte a művé 
székhez és a pécsi vendégeink 
kéz. Mohács város nevében 
szeretettel és köszönettel veszem 
át a magas nívójú kiál ítást an 
nál is inkább, mert a testvér 
város nyílj ja felénk kezét é? 
kultúráját, hogy mi mohácsiak 
őszinte szeretettel és meleg szív
vel fogadjuk Mohács városa 
két évtizede mindig szeretettel 
fogadta azokat a művészeket, 
akik Mohács hősvértől pirosul! 
mezejére jöttek, hogy abból ih
letet merítve hozzájárjanak a 
vidék festői szépségeinek meg 
örökítésében és ezáltal gazda 
gabbá színesebbé tegyék a ma
gyar festőművészetet A pécó és 
mohácsi festőművészek hivatása, 
hogy Baranya vármegye festői 
szépségeiből merítve hozzájárul 
janak a keresztény magyar nem 
zeti szellemű festőművészet! ku! 
túránk ápolásához ésfejlesztésé- 
hez, éppen ezért a két város kultú 
ralis kapcsolatainak erősítésére 
minden évben rendszeresíteni 
kell a cserekiállításokat, mert 
csak az a város fejlődőképes, 
amely nem zárkózik el a kultúra 
elől, hanem kitárja kapuit.

A jelenlévő közönség részére 
Gebauer Ernő, pécsi festőmű
vész tárlatvezetést tartott. A 
kiállított képek változatos anya 
gának szerencsés összeál ítása

és rendezése Vfa'/pzi Fe'enc 
festőművész érdeme A kiál ítot 
képek között úgy a konzervatív 
mint a haladó irányú festők 
munkái képviselve vauink, akik 
az ország különböző vidékein 
élnek és do'goznak. A kiál ítás 
képei közű' kiemelkednek, Istó 
kovics Kálmán. Szentendrei 
Hegyek, /ózsef: Badacsony 
hegyoldal, (Jebaue' Ernő Duna 
részlet, Vihar, Mar/yzz Ferenc . 
Csendélet, Dé francia kikötő, 
Hosszúhetényi táj, Klug G,örgy. 
Mohácsi kép. Vitéz Ritz /enó: 
kilátás a D-iindjIokra (olaj), 
Padi István kilátás a ká váriá
ról, Sikotszky Zsolnay Julianna. 
Virágcsendélet (olaj), az erdélyiek 
közül, Barabás István Hargitár 
(olafképeik ) A mohácsiak közül 
Kelte Sándor SzepeS'y park (olaj) 
Paikrrsdet templomnál, Kőibe 
Mihály Homokosok (tempera), 
Női fej szobor és rézkarcai. 
Martinszky /ánosné Magyar 
Madonna (szövött gobelin) szí
nes rézkarcai, Szövő nő (o'aj) 
Martinszky /ános: Női fej (szö
vött gobelin), Virág csendélet, 
Korsó és gyümölcs (olaj, Regös 
Ferenc Öregasszony (vízfestmény) 
és végül Virányi End'e: Sokác 
komp, Dunapart és Asszonyok 
este a Dunaparton c. olajképei.

A képek részletes ismertetésé 
vei és bírálatával helyszűke m att 
nem foglalkozhatunk Minden 
festő más és más festői problé
ma megoldására törekedett

Kiinduló pont mindegyiküknél 
a természet szemlélet beható 
vizsgálata, melyből kiindulva ke
resi m ndegyik a maga lelkisé 
gének legjoDban megfelelő kife 
jezési lehetőségeket. A kiállítás 
ünnepélyes megnyitására Pécsről 
eljöttek : dr Ftscher Béla ny. 
alispán, felsőházi tag, Esztergdr 
Lajos dr Pécs vásos polgármes
tere, dr Töröl Lajos, a Társaság 
e nőse A kiállító festő nűvészek 
kö/ül.jelen.vo tak Martyn Ferenc, 
Gebauer Ernő, Nikelszky Géza 
Kálmindy Pap László festő
művészek és még számos tagja 
a Társaságnak Mohács város 
veze őségé és társad Urnának 
számottevő tsgja és a város 
kultúúgényü közönségének nagy 
részé. A megnyitás rnpján 200 
látogatója volt a kiá. ításnak és 
azóta is mindennap számos lá
togatója van örvendetes jelen
ség, hogy az alsóbb képrétegek
ből is érdeklődéssel látogják a 
kiállítást. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel vasárnap délelőtt 
10 órakor Martinszky /ános 
festőművész, tanár tárlatvezetést 
tart.

A kiállítás vasárnap egész dél 
után nyitva lesz. V-i-.r.
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Nagyvonalú felszólalás a 
MÉP váiasztmanyi ülésén

A Magyar Élet Párt Mohács 
városi szervezetének február hó 
27 én délután 6 órakor az iparos
kor tanácstermében tartott választ 
mányi ülése a közvetlenség, a 
magyarság helyzetének és jövő 
beli elhelyezkedesének nagy 
problémáit tárgyaló légkörben 
fo'yt le

l)r Kontra Miklós városi elnök 
• zeretettel köszöntötte a vá'aszl 
irány vendégét Kdso Lajos MÉP 
sózponn főtitkárt, aki két órás 
r agy ludast, poltikai józanságot 
táruló remekbe szabott felszó 
Másában ismertette a mai magyar 
bel és külpoln kai kérdéseket.

I mai p< ’ ka úgymond 
nem részleteket do'goz ki. 

hisz nehéz Időket é tink, hanem 
célpolitikat folytat, amely nem 
más, mint szolgálata a nemzetnek. 
Kelet felé fegyverrel » kezében 
védekezik a nemzet, de nyugat 
felé is a sajátosan magyar esz 
mék szolgáltában éberen ugye! 
minden olyan értékre, amely mm 
felelne set-eg tr -. g a magyarság 
sajátosan különálló világának 
Mi eszmei célért harcolunk 
Nincsenek Keleten területi köve 
teleseink s eszmei célért, a bol 

vizmus leküzdéséért emeltünk 
fegyvert a tengelyirata mák olda- 
án és ezzel része-ei lettünk annak 

a gigászi küzdelemnek, amely 
Európa s a v.lág jövendő sorsat 
fogja eldönteni Néhai Gömbös 
Gyula mondotta; A történelem 
ben nem lehet potyázni, áldoza 
tokát kíván Anagyaiság renge 
teget áldozott önmagáért és 
Európáért, bármit is kaptunk, 
azért szenvednünk, végeznünk 
kellett Az utódállamok konjuk- 
túrával szerezték országa.k nagy 
területeit, de el is veszítették 
hamar azokat, mert nem törté
nelmi erő, államalkotó és fentartó 
erő hoz'a létre őket. Hősi harc, 
kiállás, munka biztosította a 
magyarság fent állását s biztosítja 
a jövőben is. Keresztény, pozitív 
etikai értékeket véd a magyarság 
s milyen vonatkozásokban áll ez 
külpolitikánkban? Eddig csak 
győzelmekről hallottunk, de a 
szerencse, főleg a hadiszerenc^e 
forgandó. Ma már megá lapítható, 
hogy a Szovjet 1939 iki finn 
háborúja kendőzés volt csupán 
s ha Németország vezére nem 
veszi észre idajekorán a szovjet 
méihetetlen világhódító fegyver
kezését, ma Európa a vörös 
hordák lába alatt feküdne. Ebben 
a küzdelemben a magyar honvéd 
csapatok hősi küzdelmet folytat
tak, különösen a januári harcok 
bán, amikor nem egy helyen 
zászlóaljnyi honvédcsapat ellen 
több hadosztálynyi orosz erő 
támadt. Vesztesegeink súlyosab 
bak voltak az elmúlt esztendő 
harcainál, de sokkal kevesebb, 
mint amennyire hivatalos körök
ben is elsőbb gcndoiiak, mert 
igen sok körülzárt kötelék hősi 
harcokban átvága magát az el 
fenséges gyűrűkön E küzdelem
ben a magyarság bár tekintélyes, 
de fegyveres erejének csak kis 
részével vesz részt, mert az 
ország fegyveres erejének tekin
télyes része őrt áll a magyarság 
jövőbeli érdekeiért és ezeréves 
függetlenségéért.

Majd tatéit az előadó a feszült 
érdeklőcessel hallgatott előadása 

során a világpolitikai eseményekre 
melyek közül a legéreekesebbnek 
az adanai találkozó mondható, 
ami valójában nem volt más, mint 
Angliának védekezése az örök 
orosz törekvések, a tengerszoro
sokon keresztül a me'eg tengerek 
felé, e leit. Belpolitikai vonatko
zásokban nincs ma pártpolitikai 
kérdés mondotta az előadó Ma 
csak a balső frontnak megerő
sítése áll. Ebben a szellemben 
működnek a parlamenti pártok is 
A magyarság dacára nagy szövet
ségeseinek, akik megoldották a 
trianoni bilincseket, sajátosan 
egyéni leikével és felépiiettségé 
ben mégis csak testvér nélkül 
áll, inintahogy nagy költőnk 
Petőfi Súndor fejezte ki, olyp- 
regnánsan: ,Tépet hajával, véres 
homlokával áll egyedül a vihar 
ban“ s ez a tudat kell, hogy 
minden magyar ember lelkében 
éljen, amikor tálán lasunak és 
nem eléggé nagyvona unak látja 
a magyarság sorsdöntőén fontos 
kérdéseiben az intézkedéseket, 
holott ez nem más mint a ma
gyarságot annyira jellemző meg
fontoltság, amely ezereves fennál
lását és további virágzását és 
boldogulását is biztos tani fogja 
fejezte be Kása Lajos stiláris meg
jelenésében is egesz-n rendkívüli 
nagyvonalú felszólalását, akit a 
megjelentek percekig ünnepeltek.

Az értékes felszólalásokért dr. 
Kontra Miklós elnök mondott 
úgy a szervezet, mint a meg 
jeentek nevében köszöne et s 
ezzel a megbeszélés veget ért.

Városi közgyűlés.
Mohács város képviselőtestü 

létének március hó 2-án meg
tartott közgyűlésén jóvhagyó 
határozatok bemutatása során 
lelkesedéssel vette tudomásul a 
közgyűlés Vitéz Szőnyi Ala/os 
polgármester és dr Szablar Ist
ván városi II aljegyző, valamint 
Fehérváry István műszaki tanács
nok fegyelmi ügyében meghozott 
felmentő Ítéleteket. Negnyugvás- 
sál vette tudomásul a közgyűlés, 
hogy a város forga'miadó része
sedése 1943 évben 15% os lesz, 
ami a múlt évihez képest örven
detes emelkedést mutat

Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a homorúd hercegszántói 4 5 
km. bekötő út építését, egyenlőre 
azonban csak a földmunkálatok 
és átereszekre kor átozottan a 
beérkezett öt pályázó közül Húsz 
István építési vállalkozónak adja 
ki 54 000 P-ős összeg erejéig. 
A földmunkák befejezte után a 
kövek szállítására és lerakására 
az öt ajánlattevőt új ajánlatok 
beadására fogják fe'szólítani.

Elhatározta a közgyűlés, hogy 
a gabonatárház épületéhez szűk 
séges és a Mohács Pécsi Vasút 
tulajdonában levő területnek bér
let, vétel, vagy kisajátítás u'ján 
leendő megszerzésére felhatal 
mazást ad a polgármesternek. 
A gabonatárház tervrajza már 
elkészült s az hatalmas több 
emeletes 450 waggont befogadó 
képességű tárház lesz, amely 
igen jelentős szerepet fog ját
szani a város gazdasági éle 
tében, miértis a hozzá való be 
kötő út megépítését is elhatározta 
a közgyűlés.

Iskolai és egyéb vagyonok 
1941—42 ik évi zárszámadásainak 
elfogadása után elhatározta a 
képviselőtestület a szigeti marha 

levélkezelők díjainak felemelését, 
központi anyagraktár kezelésért 
Dunamenti Dezsőnek évi tiszte
letdíjat állapított meg, majd a 
város háztartási alapjánál mutat
kozó 1942 évi 61 200 P hitel 
maradvány 1943 évi felhasználá
sának tárgyalásánál Pétery Ká
roly felszólalásában hangoztatta 
hogy a járdaépítési programmnál 
a terméskövek lesza lírásánál 
mutatkozó nehézségek rmatt, 
azokat az utcákat is aszfalttal 
kellene burkolni, amelyeket ere 
detileg kockakövekkel kívántak 
kikövezni. Vitéz Szőnyi Alajos 
polgármester válaszában közölte, 
hogy erre vonatkozóan meg 
telte mar a város az intézkedő 
seket és a még rend Ikezésre 
álló aszfa'tot e célra felhasznál- 
jak.

Elhatározta a közgyű'és, hogy 
a Mokácsi Sokacok Magyar Ol 
vasóköre áltál mezőga/dasigi 
gépek beszerzésére alapi ott me 
zőgazdasági szövetkezetnél a 
város mint földtulajdonos két 
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Elhatározta a közgyű'és a 
leventeolthon építkezésére a villa 
tnosműtől felvett függő kölcsön
nek, valamint a levente 
vizité ep területbérének a háztar 
tási alap teiltére való átválala 
sat.

Személyi ügyek letárgyalása és 
elfogadása után a Közgyű és 
végeit ért.

Nagy érdeklődés melleti zajlott 
le a Légoltalmi Liga közgyűlése,

A Légoltalmi Liga mohácsi 
szervezete f-bruár hó 21 én tar 
tóttá közgyűését a városháza 
tanácstérül ben, amit zsufo ásig 
megtöltöttek az érdeklődök. Hi
szekegy után dr Bartók Lajos 
elnök szeretettel köszöntötte a 
megje’enteket és örömének adott 
kifejezést afelett, hogy a közgyű
lésen tüntetőén nagy számban 
vesz részt a közönség Az elnöki 
megnyitó után a titkári jelentés', 
zárszámadást és költségvetést 
fogadta el a közgyűlés A Liga 
nak az év végen 1752 tagja 
volt, a házcsoportok felszerelése 
országos viszonylatban is min 
taszerű s feltűnő fegyelmezett
séget árul el az tény, hogy a 
megtartott tanfolyamok során 
mindössze 3 igazolatlan mulasztó 
ellen kellett a kihágási eljárást 
folyamatba tenni. Majd sor ke
rült a részleges tisztujitásra, 
amelynek során a Liga női osz
tályának elnökévé egyhangúlag 
a közgyűlés ismét dr Schmidt 
Miklósáét, titkár — pénztárossá 
Rátkai Istvánt, pénztár-ellenőrré 
Nemeskéri Ferencet, Számvizs- 
gálókká dr Pap Ferencet, Paár 
Mihályt, Stollár Ferencet, pót
taggá Szkladányi Ferencet vá
lasztották meg, majd megválasz
totta a küzgyűlés a 30 elnöki 
tanácstagot. A választás után 
dr Schmidt Miklósáé elnök kö
szönetét mondva a bizalomért 
hangsúlyozta, hogy ma minden
kinek ki kell vennie részét az 
áldozatokból, ezek alól senki se 
akarjon elmeneküni, s zúgoló
dás nélkül teljesítsük őket, kér 
mindenkit, hogy buzgó magyar 
szívvel kéz a kézben munkáljuk 
a magyar haza üdvét A nagy 
tetszéssel fogadott felszólalás 
után állandó lelkes taps és él
jenzés között osztotta ki dr 

| Bartók Laiós elnök kitüntetett 
házcsoportparancsnokoknik js 
helyetteseknek a díszes elismerj 
okleveleket Kérte őket miradjj. 
nak továbbra is a Légotaloi* 
búzgó katonái. Kitüntetést kap 
tak Goldinann Aranka, Vattay 
Albert, Janó Vi’ma, Szkladányi 
Ferenc. Teleky Ilonka, Paár Mi. 
hály, Kemény Gáborné, Darabos 
János, Horváth Sándorné Faragé 
János, Tattay Györgyné, Tanner 
Károly Nagy Anni, Schau'y Jj. 
nos, M lován Pálné, Ribly János 
Suton Éva vitéz Marosujváry 
Oszkár, Bálátinácz Istvánné 
K. Pericz Vilmos, Alabert János, 
Schenk Adám, Márton Jánosi 
Dorusák Lajos, id Kovács József 
házőrség mrancsnokok Kaponya 
István, Berta Ilona, Bankos 
Ferencné, Birotek Anna, Pest 
Józsefné, parancsnok helyettesek 
valamint a 14 éves László Mária 
aki napszámba jaró édesanyja 
vápáiról vette le s végezte a 
házőrség p-rancsnoki eddigi R 
ládátokat a legjobb ered nénnyel. 

dr Bartók La/os megköszönve 
a közgyűlésen résztvevőt érdek
lődését és lelkesedését ké ve a 
Liga iránti továb >i b zal ntt és 
munkát a közgyűlést bezirta

Zsúfolt ház II -ik kíYáQság- 
hangversenyen.

A e'ső k’vánság hangversenyt 
követő hónapot sem feledtettél 
el annak s'kerét, mert a február 
hó 28 án vasarnap az Iparosok 
Ovasótörében táróit második 
kivánsághangverseny is a leg
teljesebb erkölcsi és anyaji si
kerrel zárul'. Az Iparoskor ntgy- 
terme 6 óra után néhány pe c 
cél mar zsúfolásig megtelt. A 
hallgatóság között Mohács város 
társadalmának vezetői és mindé* 
rendű és rangú polgára képvisel
ve volt és örömmel vettük tudó 
másul, hogy a hallgatóság között 
volt Takács fenő a pécsi zene 
iskola igazgatója és Kaliwodt 
O ga pécsi e ekművésznő. A 
zenekarban ismét szerepelt dr 
Oundrum Ákos MPV. titkár, 
mig a műsor nivó|át a pécsi 
művészek Marosi Nóra, dr. 
Schneider János és Bán János 
szereplése emelte

dr. Szkladányi László meg
nyitója után a szinpártoló zene
kar Kéhler Béla; Rákóczi nyitá
nyát adta elő Tarr Imre igazgató 
karnagy vezénylete mellett len
dülettel nagy skerrel, majd 
Urkövi József Petőfi: Magyarok 
Istene cimü versét szavalta mély 
átérzéssel. A leventék vonós 
szakosztályának négy tagja La 
wotta szerenádját adta elő, amely 
egyúttal a szakosztály első 
nyilvános szereplése volt Maró 
sí Nóra és dr. Schneider János 
szóló, majd pedig duett ének 
számukban részben Bán János 
pécsi zeneiskolai tanár zongora 
kísérete részben pedig a szín 
fonikus zenekar kísérete melleit 
a János vitézből a Francia Király
leány dalát, Lawotta: Rég volt 
című dalát, a Mosoly országá
ból a Baractavirág című éneket, 
Lehár Víg özvegyéből részleteket, 
Schubert: Három a kislányból 
kettőst, Jacobi: Leány vájárából 
részleteket, Lehár műveiből egy
veleget s Vince Ottó: Pajtás, 
Pajtas cimü éneket adták elő 
művészi átélésben, kiváló szop
rán és tenor hanganyaggal s 
mindketten sok-sok forró sikert 
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arattak s a műsor legkiemelke 
döbb számai voltak. A zenekar 
Sfrausz: Déli rózsák cimű kerin- 
ével aratott még nagy sikert, 
míg Sztarcsevics Vilma Színész 
-lő voilam c humoros monológ
iával. Micheisz Kató >Te is 
agy jársz mint a többiek: cimű 
mély átérzéssel e'őadott szava- 
áfával, mig a Dolgozó lányok 

űkedve'ő együttese kitűnő ja
kkal előadott Napsugárk cimű 
nművel tették a műsort vál- 

hatossá és élvezetessé Egyes 
ű-or számok között dr Szkla 

ionyi László humoros és szel 
mes korferanciéja sok mosolyt 
alt a közönség arcára.
A hangver-eny anyagilag is 

_;en jól sile ült, amit a Vörös 
- ?szt céljaira adott át a rende
zőség

A hangverseny e nemes célján 
bizony-águl szolgált arra, . 

agy a hangversenyek ma már 
egekrt tudnak megmozdi'ani 

Mohácson s ez a Szinpártoló I 
r.rekar legnagyobb érdeme, 

>gy zenét n egkedvehette a 
.áros közönségével olyanyira, 
hogy a harmadik kívánságba g- 
versenyt is n ég sziniévadeőt 

ellenül meg keli rendezni.

Előadássorozat a Baross- 
kereskedök számára.

Megemlékeztünk már arról, 
ogy a Baross Szövetség tagjai 
ovabbképzése céljából az Ip-.ro- 

sok Olvasókörének külön termé
ben » ó dássorozatot rendezett 
Az előadások egeik részenek 
epergése után megádat íthatjuk, 
hogy az éle revaló eszme meg
értésre taáta tanulni és haladni 
kívánó >Batoss Testvéreke kö
zött, akik mmden előadáson 
tekii té yes szambán vettek részt. 
Az elő dások megrendezésében 
Ptp /ózsef a B-ross Szövetség 
-.Ir-öke es Strancziriger Sándor 
’ Baross Szövetség ügyvezető 
•Inöke szorgoskodott a legtöbbet, 
míg a témák k'váasztá-át és az 

óadők fel érését Kecskés Latos 
’JI. polg. isk. igazgató végezte.

Az e'őadások témakörei már 
niztosítoitak az erkölcsi sikert, 
amelyet a kiváló előadók mm
den estén tovább mélyítettek s 

mondhatjuk, hogy ez az elő
adássorozat külső és belső meg
nyilvánulásában kitünően bizo
nyt ja a mohácsi Baross Szövet 
ség életreva'óságát és a mai 
űők megkövetelte agilitását.

Február 25 én volt az első este, 
amikor összegyűltek a Baross- 
tagok Az előadókat és a meg
jelenteket Pap /ózsef elnök üd
vözölte, aki a Baross Szövetség 
szeleméről mondott néhány 
mélyen szántó gondolatot. Az 
első e’őadást Kecskés Lajos 
ártotta »A kereskedő a nemzeti 
‘ et <zolgálataban< címmel, fel- 
ázolva azt a szerepet, amelyet 

a nemzeti kereskedelemnek kell 
• égezni a magyarság céljainak 
e éréséért folyó munkában.

A n ásodik előadója ennek az 
estének Környet Vilmos, a gim 
ná< um vegyész tanára volt, aki 
eniikívül érdekes elmefuttatásban 

ismertette a legfontosabb mű- 
és pótaryagokat.

Március 2 ári Hites Ferenc 
g mnáziurr.i igazgató beszélt a 
kereskedő számolásáról, bemu 
alva a számo'ás művészetének 
^ok csínját binját és megtanítva 
3 hallgatóságot a pontos számo 

lás fontosságára Mellette Kecskés 
Lajos a kereskedő iratkezelése 
és levelezése címmel értekezett, 
rámutatva arra, hogy a modern, 
idejét és idegét takarékosan fel
használó kereskedő hogyan vé 
gézzé ezen fontos és elenged
hetetlen munkáját.

Az estéket Stranczinger Sándor 
ügyvezető elnök lelkes és bűz 
dító zárószavai zárták be s a 
hallgatóság meleg tapssal jutal
mazta a kitűnő e'őadókat k váló 
előadásukért. A szövetség befe
jező előadáscsoportjairól jövő 
szánunkban fogunk megemlé
kezni

Kitüntetés. A Kormányzó 
az eilenseg előtt tanusitott vitéz 
magatartásáért Kellé Sándor t 
hadnagynak a Dicsérő elismerést 
a hadi szalag és a kardokkal 
adománvozta.

Névmagyarosítás. A m kir 
Belügyminiszter megengedte, 
hogy Petrovics Károly ny. igaz- 
gatótanitócsaládi nevét ..Pétery"- 
re vá toztassa

fldomány. Traubert Nándor 
Veszprémről lapunk kiadóhiva 
tala ut án 20 P öt adományozott 
a Honvéd családok segéiyezé 
sére.

Közös ünnepség március 
15-én. A Mohácsi Leventeegye
sület és társadalmi egyesületek 
a társadalmi együttműködés 
jegyében március 15 én, a hő
sök emlékművénél d. e. 10 óra
kor közös nagyszabású ünnep
séget rendeznek, ámennek kere 
tében felolvassak a Kormányzó 
Ur szózatát. Ünnepi beszédet 
mond vitéz szőnyi Alajos polgár
mester

levél jött Oroszországból. 
Szálát István honved február hó 
17. és 22 napjáról kelt levelében 
közli családjával és ismerőseivel, 
hogy jól van s mindenkinek sok 
szeretettel küldi üdvözletét.

OTI kinevezés. A m. kir 
Belügyminiszter özv. Auth /ános- 
né Németh Anna mohácsi II. o. 
altisztet szakaltisztté nevezte ki.

— Tábori postacsomag szüne
teltetése. A m kir honvédvezér
kar főnökének rendelkezése foly
tán a postahivatalok a hadmű 
veleti területre szóló tábori posta
csomagokat további intézkedésig 
nem vesznek fel. A hadműveleti 
területre levélpostai küldemények 
levelek, levelezőlapok) továbbra 

is küldhetők.
Áthelyezik a fövámhivatalt. 

Hivatalos helyről nyert értesülés 
szerint a mohácsi m kir Fő 
vámhivatalt március hó 15-től 
Apatinba helyezik át.

Farsang temetése az Iparos
körben. Február 9 én, kedden 
dé'utan 5 órai kezdettel rendezi 
meg a Mansz szokásos teadél 
utáuját Ez a hagyományos tea
délután minden évben kitűnő 
alkalmat nyújtott a szórakozásra, 
most pedig különösen nagy ér
deklődés nyilvánul meg iránta, 
mert az idei évben nagyon kevés 
lánc — és szórakozási lehető
ség volt

Szociális Misszió gyűlés.
A Mohácsi Szociá is Misszió 
Társulat március hó 3 án Vitéz 
Szőnyi Alajosné elnöklete alatt 
tartotta rendes közgyűlését A 
jegyzőkönyv felolvasás! után 
elnök felkérésére Tihanyt /ános 
apátplébános „A sebesíi t és be 
teg katonák a Szovjet" nél címén 
kifejtette a Szovjet konok mu 
lasztását, mert az 1929 évi nem 
zetközi egyesseg ellenére sem 
közölte még a mai napig sem a 
fogságba esett sebesült és beteg 
katonák névsorát s ezzel szembe 
állította a többi európai állam 
nagylelkű bánásmódját Elnök 
felkérésére a csecsemő és anya
védő szakosztály vezetője beszá
molt, hogy az elmúlt hónapban 
564 liter tejet osztott szét és 
18 gyermekágyas ebédet b ztosi- 
tolt két anyának A pénztáros 
15 pengő segélyt fizetett ki 
A gyűlés elhatározta, hogy már
cius hó 25 én az országos női 
mozgalommal kapcsolatban a 9 
órai fogadalmi szentmise alatt 
közös áldozást rendez s aznap 
délután 3 órakor b Ivárosi 
templomból fogdalmi temp'om- 
hoz könyörgő körmeneiet szer
vez a lehető legnagyobb arányú 
felvonulással. A gyű és köszön 
tötte Vitéz Szőnyi Alajosné 
elnököt a pécsi sebesü t katonák 
inegvendégelésére megindított 
gyü|tés körül elért csodálatos 
eredménye mialt. Az adományo
kat két teher autó vitte Pécsre. 
Az adományok minimális értéke 
2000 pengőnek f lelt meg. - 
Egyéb kérdések letárgyalása után 
elnök a gyűlést berekesztette.

Átveszi MflV. a Mohács-Pé
csi vasutat? A „Vasúti közieke 
desi közlöny" februári számában 
egy örvedetes tervről veszünk 
tudomást A közlöny felsorol 
több eddig magánkézben lévő 
vasutat, amelyeke a MÁV röv d 
időn belül saját kezelésébe vett 
át A cikk igy fejeződik be; „A 
jövő évben az á lám tulajdonába 
megy át a Mohács Pécsi vasút 
is“. Mi Mohácsiak tudjuk igazán 
értékelni a Magyar államnak ezt 
a szándékát Megszűnne a Mo
hács-villányi drága díjtétel, de 
vonat csatlakozásunk is más 
lenne, mert a M XV. saját kebe 
lében könyebben tudná a Pécset 
megközelítő vonat forgalmat 
beállítani. Régi vágyunk is köze
lebb julna megvalósuláshoz a 
Mohács— Bátaszéki vasút 
megépítésének lehetőségéhez 
Város rendezés szempontjából 
is szinte beláthatatlan előnyt je- 

• lentene Mohács részére az átvé 
tel. A háború befejezése után 
azonnal meglehetne kezdeni az 
uj pályaudvar építését figyelembe 
véve a Baranyavár-Mohács Báta- 
szék vasútvonal folytatólagos be 
kapcsolódását. De a Mohács- 
Pécsi vasút személyzete is régi 
vágyát látná beteljesedni az át 
vétellel, hiszen évtizedek óta 
harcol azért, hogy úgy anyagi, 
mint egyéb sze npontból a M.AV. 
személyzetével azonos elbánás
ban részesüljön. Amit eddig 
nem sikerült nekik hiharcolni, 
az az átvétellel egy csapásra 
megoldódna Szives figyelmük
be ájánljuk illetékeseknek is ezt 
a kis hírl. a poros terveket már 
most elő lehetne szedni, hogy 
annak idején a munkák meg
kezdését hasonló dolgok ne 
késleltessék.

— Elveszett. Február 3 án reg
gel a Villányból Mohácsra ér
kező vonat II oszt kocsijában 
maradt egy „Prakt p'ex ‘ márkájú 
fényképezőgép A becsületes 
megtaláló ad|a le a lap kiadóhi
vatalában ahol nagy jutalomban 
részesül.

írásbeli értesítés a harctéri 
veszteségekről. I etékes k lton • 
helyről köziik: A harctéren küzdő 
honvédé nk h nzzátartozói a folyó 
évi januári és februári esené 
nyékből k folyólag mind többen 
fordulnak tudakozásaikkal úgy 
írásban, mint személyesen nem 
csak a VörösKereszt tud isitó 
irodához, hanem a honvédé mi 
minisztérium különböző osztá
lyaihoz is. Ezzel kapcsolatban 
illetékes körök felhívják a hoz 
zátartorók figyelmét, hogy a 
jelen'egi mozgó hadműveletek 
rn att a veszteségek megá lap tása 
és azoknak je'entése már csak a 
tábori posta nagymértékben kor
látozott működése miatt is ne 
hézségbe ütközik. Amikor a 
vesztrsségi adatok beérkeznek, 
azokról a VörösKereszt tudó 
siló iroda az érintett hozzátar
tozókat írásban azonnal értesíteni 
fogja ezért a folyó évi január 
és február havi veszteségekkel 
kapcsolatban úgy a személyes, 
mint pedig az írásbeli tudakozó 
das mellőzését kérik, mert ezzel 
csak az érintett szervek munká
ját zavarják és késleltetik

fi 1 eggvertartasi engedélyek 
érvényessege. A kormány ren
deletet aJotr ki, amelynek ériel
mében az edd gi fegyvertartási 
és viselési engedélyek 1943 évi 
május hó 31 én érvényüket vesz 
tik A tulajdonosok az illetékes 
rendőrhatóságtól új engedélyt 
kérhetnek. Ezen kérelmeket lég 
később 1943 évi március hó 31. 
napiaig kell írásban az illetékes 
rendőrhatóságnál benyújtani A 
kinek június hó 1 én nincs ér 
vényes fegyvertartási engedélye 
köteles birtokában levő lőfegy
vert legkésőbb június hó 15 ig 
a rendőihatóságnak beszo'gái- 
talni. A rendőrhatóság megen
gedheti, hogy i yen fegyvereket 
eladhassa fegyverárusitásra jogo 
sült kereskedőnek, vagy fegyver
tartásra jogosult magán szemé
lyesnek. A rendelet sze int a 
lőszer, robbanó anyag vagy rob 
bantószer vásárlására márkiadott 
engedélyek szintén hatályukat 
vesztik 1943 évi május hó 31-én.

— Röktönbiráskodás kiterjesz
tése. a pécsi kir. törvényszék 
elnökéül 1939 El. I C 27,447. 
szám Hirdetmény a rögtönbírás- 
kodás újabb kiterjesztése és ki
hirdetésének elrendeése lágyá
ban I Kőszhírré teszem, hgy a 
m kir. minisztérium az 1943 évi 
január hó 20 napján kelt 1020 
1943 M E. számú rendeletével 
az 1939: 11 t c 221 s ában 
nyert felhata'mazás alapján a 
rögtönbiráskodast — mind a pol 
gári, mind a honvéd büntetőbí
ráskodás körében, az ország, 
illetőleg a honvéd büntetőbírás 
kodas egész területre —az 1941. 
évi junius hó 30 án kelt, a Bu
dapesti Közlöny 1941. évi julius 
1 i 146 számában kihirdetett 
(általam 1941 évi jul us hó 2 
napján 1939. El. 1. C 27,352. sz. 
alatt közzétett) 4 870 1941. M E. 
számú rendelet II pontjában 
felsorolt bűntetteken felül kiter
jeszti a hadműveleti területre 
tábori postai csomagként, vagy 
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„Minta érték nélkül" jelzéssel 
feladott küldemények, vagy az 
oda irányuló katonai szállítmá
nyok tekintetében akár az or
szág területén, akár azon kívül 
a szállítás tartama alatt elkövetett 
lopás és sikkasztás bűntettére— 
ideértve a hivatali sikkasztást 
büetettét is és pedig ezeknek 
a büncselekmenyekre kísérletére 
és ügy a tettesekre mint a ré 
ízesekre (Btk 69 §) is A pol
gári büntetőbíráskodás körében 
a rögtönbüáskodás ez újabb ki
terjesztéséről szóló hirdetmény 
kibocsájtására és a további el
járásra a 8020 1939 M. E illető
leg a 7 800 1941 M E számő 
rendeletben, a honvéd büntető
bíráskodás körében pedig a 
rögtönbíráskodás kihirdetésére 
<Kbp 437 §) és a további el 
tárásra az 1912: XXXIII t. ebe 
iktatott katonai bűnvádi perrend
tartás XXVI fejezeteben (a 6510 
1942 M. F. számú rendeletben 
és a D — 6 hoz jelzésű szolga 
lati könyv 28 szakaszában) 
fogla t rendelkezések irányadók.
111. Felhívom a lakosságot, hogy 
a megje ölt bűncselekmények el- 
követelésétől taitózkodjék, mert 
a polgári és katonai bünte'ő- 
bíráskodás körébe tartozó minden 
olyan egyén, aki a jt len hirdet
mény közzététe’e után a pécsi 
kir. törvényszék területén ilyen 
bűncselekményeket elkövet, rög 
tönítélő eljárás alá kerül és ha 
tállal bűnhődik Pécs, 1943 évi 
február hó 24 napján. Kiss 
(Jiörgy kir. törvényszék1 elnök.

belelÓBB/erketzto :

ŰR SZKLADANYl LÁSZLÓ 
LaptuI a|dono■ és kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR

N y i i 11 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
.illái felelősséget a szerkesztőség.)

Figyelmeztetés.
Hay János, a neve a att folyta 

tolt I. üz n it öl ki épe t és Mohács
tól elet ünk ismeretlen helyre 
távozott. — Ezeku'án tehát HáV 
János nem jogosult az eddig 
az ő ntve alatt folytatott mohácsi 
fa űz et nevében eljárni és üzle 
teke! kötni, rrert ezeket magunkra 
nézve kötelezőnek el nem is 
merjük.

LERCH FERENC 
SCHNEIDER JUHOS 

LDUER ADOM

Koszonetnyi vanilas
Mindazoknak, akik forrón sze

retett. sokat szenvedett, felejthe
tetlen drága jó feleségem, illetve 
édesanyánk, a jó istenhez megtért 

Dr HORVÁTH KALMÁNNÉ 
szül NEGELE ARANKA 

elhunyta alkalmából bennünket 
részvétük nyilvánításával, a gyász
misén és a temetésen való meg
jelenésükkel, koszorúk és virágok 
küldésével nagy gyászunkban 
vigasztalni, mérhetetlen fajdal 
munkát enyhíteni törekedtek, 
hálás köszönetunket nyilvánítjuk.

Külön köszönetét mondunk a 
mohácsi ügyvédi kar és a mohácsi 
polgári isko’a I. és II leány
osztálya részéről irányunkban 
megnyilvánult bensőséges rész
vétért.

Mohács, 1943 március hó

Dr Horváth Kálmán 
és gyermekei

Etelka, Magduska és 
Ka Ima nka

Anyakönyvi bejegyzések
1943 február 26 tói március 5 ig

Születések; Pehe István László, 
Narancsik Pál.

Házasságkötések : Budzsáklia 
Lukács és Balatinácz Mária, 
Dobszai István és Báracz Ágnes, 
Dobszai Mátyás és Dárázsácz 
Márai, Szűcs Lajos és Balog Ilona, 
Bódi Lajos és Kubatov Maria, 
Gulyás József és Molnár Ilona.

Halálozások . Sinkó István 36 
éves, Katoli Illés 64 éves, Spei g 
ler István 8 éves, dr Radich 
Tihamérné 60 é Gruics Antal 60 é

30.0C0 □•Öl 
földet Vennék 

Cint a kiadóban
E adó a Rákóczi utca 50 számú

h á z.
Erd.k'ődni lehet upvanott

A vasút rakterűidén 
fekvő o'ajraklárunk 

vas- és drótanyagái eladjak 
Freklődők fordu'janak Freund 
Sámuel Fiai céghez. Telefen 23

MEGHÍVÓ.

Az Első Mohácsi Gőztégla es Cserépgyár 
Részvénytársaság

XX. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
1943. évi március ho 14-én délután 4 órakor

tartja Mohácson, saját h vatalos helyiségében (létlagvári telep) 
melyre a t részvényeseket tisztelettel m g .ívjak

Tárgysorozat:
1 Elnöki megnyitó, határozatképesség rnecáltapítása
2 Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes kiküldése.
3 Az igazgatóság és felügyelőbizottság évi jelentése az 

1942 évi üzletévről
4 Jekntéstetel és határozathozatala tisztviselők személyében 

és fizeté-ében történt változásról és az ügyvezető igazgató fizetés 
rendezéséről.

5 Az 1942. évi méreg, zárszámadások előterjesztése és 
megállapítása és javaslat tiszta nyereség felosztá-a tárgyában.

6 Az igazgatóságnak és felügyeiőbizoúságnak a felment 
vény megadása.

7 Netáni irdítványok
Mohács, 1943 évi március hó 5.

Az Igazgatóság.
•4 rzszrwryr* a közgyűlés előtt legalább 48 árával a társaság igazgató- 

súgónál leletbe helyezendök.

Mérlegszamla 1942. év december hó 31-én.
Vagyon: Pénztár készlet: 19754 23 P, Gyártelep 218075 89 

P. Ha|ó 3652 68 P, Téglakészlet: 53223 91 pengő, Anyai készlet: 
8674 90 P, Gazdasági készlet: 1035 80 P. Értékpapír 600 — P 
Postatakarékpénztari követelés 11335 68 P. Adósok • 6556033 
P, Összesen: 38191342 pengő.

Teher: Alaptőke: 200000— P, Tőketartalék: 30000— P 
Értékcsökkenési tartalék 40800 — P Aruértékkűlöi bözeti tarta
lék: 2272148 P, Tisztviselő: nyugdíjalap; 23000 — P, Munkás 
jóléti alap: 98026 P, Beruházási hozzájárulás függő számla 
2361.70 P, Edogadványok 38440 P, Hitelezők : 21346 59 P 
Nyeremény : 2263 39 P, Összesen: 38191342 P

Veszteség es Nyereségszámla 1942. december hó 31-én.
Tartozik: Adó: 20395 39 P, Tiszti fizetés: 32115.- pengő 

Munkatér: 215471 18 P, Takarmány: 2565 51 P, Kamat - 278691 
P, Költség: 75158 58 P, Anyag: 13674902 P, Száva hajó: 475993 P

GyárlekP számlán: 31469 38 P, Hajó számlán. 
8514a P, Nyeremény: 2263.39 P, összesen: 524585 74 P

Követel: Nyeremény áthozat: 102 63 pengő, Téglaszámlán 
nyeremény: 516006 82 P, Gazdasági számián nyeremény 1294 43 

f-zámlán nyeremény; 718186 pengő, Összesen 
524585 74 pengő.

M , 12 •sazgatéság.
Megvizsgálta, a könyvekkel összehasonlította és helyesnek találta a

Feliigyelébizottság.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

l ZLETHÁZ
Mohácson eladó — Ingatlanok 
Mohács szigeten haszonbérbe 
adók. Bővebbet dr Beck Alajos 

ügyvédi irodájában

Vennék egy jókarban levő
SZANDOLINT.

Ugyanott 2 darab
táskagramafon eladó

Cím: A kiadóhivataiban

ELADÓ a Jenő herceg Ej \ V 

u'ca 27 számú * *elZa

Érdeklődői lehet ugyanott.

HÁZ

Hirdetmény.
A Mohácsi volt Úrbéresek kö

zös Erilöbírtokossága közhíré 
írs/í. to v tolva évi március hó 
14-én délután 3 órakor a Ka.inci 
u ca 14 : z in alatti h vatalos
helyiség- 'ben 
tavaszi rendes közgyűlést 
tart, amelyre az összes erdöbnto- 
kossági tagok tisztelettel meg 
hivatnak.

Az ELNÖKSÉG.

Piaci álak:
Búza 30 _ F
Rozs 28 - p
Takarmányárpa 24 50 P
Sörárpa 29— 31 — p
Zab 27— p
Morzsolt tengeri 21 — p
Tengeri csöves új 15 70 P
Bab. fehér 5003 p

Élöserlés árak:
145 kg. vagy nehezebb I. r, 2.10 P
130 „ ., , I r 2 05 P
115 .. - I r 2 02 P
100 „ „ „ ír 198p
80 , v. neh sonkasüldő 1 98 P

145 ,, vagy nehezebb II r. 1 92p
145 , kevesebb II r 1 86F

t
ERVEZEST

_____________
ÚJ ÉPÜLETEKRE ES
Átalakításokra 

beadvány! rajzok és azok sokszorosítása, 
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mérsé
kelt áron, szakszerűen készít

SPERL IONOS 
építőmester Mohács^ 
Széchenyi-tér 13. sz.

Új üzlet ’ ÉR l ESI rÉS í Új üzleti
Értesítem a nagyérdemű Közönséget, 

hogy Mohácson, Király a tea 8 »un* 
alatt (Weiller-vasudvar házban) folyó 
évi március hó l én üzletemet 
,.// 4 Z 7 4 7? / 4 S 
e In evezéssel ínegny itottam.

Üzletemben a legszolidabb arak és? 
legpontosabb kiszolgálás mellett az 
alabbi áruk kerülnek eladásra Mosó*, 
pipere- és borotvaszappanok, illatszerek, 
kozmetikai készítmények, tisztítószerek, 
háztartási cikkek, cérnák, fonalak kézi
munkák, kefe és ecsetáruk, díszműáruk, 
kerámiák, játékartik, ajándéktárgyak,stb 
üzleti elvem. Szolid árért minőségi jóira

Szíves támogatást kér
Káldor tí.-nl

HEDGYESSI

250 négyszögöl

házhelynek való ioid 
falu közepén, országút meliett, fiatal 
gyümölcsfákkal eladó. Érdeklődni lehel

Ma/son, Ó7A hajszám aiatk

Sze mélyauiófuvarozásl 
vallal HÚSZ ISTVÁN 

bérautófuvarozó
Mohács Telefón: 209.

ZONGORÁT
magas árért veszek vidékről is

BINGOLD KÁLMÁN 
zongorahangolo Mohács, Kazinczio 1 

Bútorozott szoba
k ülőn bejárattal esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Széchenyi tér 1J.

Kossuth Lajos utca 48 szánul

ház
nagy telekkel elad ó.

ELADÓ a Vörösmarthy utca 1811 á % •
Érdeklődni lehet ugyanott 

Több jókarban lévő 

kerékpár 
la gumikkal eladd

Megtekinthető Baross utca 82. sí-


