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Véres számok.
Sok szó esik napjainkban 

,) szovjet békés szándékairól 
íz angol-szász propaganda 

ejt napallá téve dolgozik a 
hol se v i z in ti s európaizálása 
érdekeben. Minden propagan
dán tül azonban minden józan 
eur nai ember léikében ott él 
,i tudat, hogy a szovjet saját 
országában is százezerszámra 
küldötte a másvilágra az orosz 
tömegeket, milyen sors vár
hatna akkor az európai nem
zetekre, ha saját népének is 
csak a terror, a besugás, 
embertelenség jutott osztály
részül.

A Nansen bizottság most 
tette közzé hivatalosan azokat 
az adatokat a bolsevista mé
szárlásokról, amiket a bolse
visták követtek el Orosz
országban, Spanyolországban 
és egyéb európai országokban.

Oroszországban a c s e k a 
1917-től 1923 ig 1,767.065 
embert végzett ki, mégpedig 
25 püspököt, 1215 papot, 
0770 tanárt és tanítót, 8800 
orvost, 5 l 850 tisztet, 260 000 
katonát, 10 500 rendőrt, 48.000 
csendőrt, 19 850 tisztviselőt, 
344,250 szabad pályán mozgó 
egyént, 816.000 parasztot és 
192 000 munkást. Ezenkívül 
1922-ben tízmillió ember halt 
ehen, 800.000 volgai nemetet 
pedig Szibériába száműztek.

Spanyolországban 12 püs
pököt, 17.500 papot és apácát 
öltek meg a bolsevisták az 
1936. évi forradalom első 
hónapjaiban. A listák még 
mindig nem készültek el arról, 
hogy hány munkást, orvost, 
katonatisztet, középosztályhoz 
tartozó egyént gyilkoltak meg 
ugyanakkor

Lengyelországban I 800 000 
embert száműztek Szibériába, 
ezek közül másfélmillió mind
örökre eltűnt.

Lettországban egy év alatt 
1355 embert végeztek ki, 
'32 855-öt pedig száműztek.

Észtországban 1940-ben a 
megszállás idején 1178 embert 
öltek meg, 6911 embert pedig 
száműztek.

Litvániában 1 100 papot es 
15 000 polgári egyént gyil
koltak meg.

Ezek a számok önmagukért 
beszélnek s minden kendőző 
propaganda mellett e vérgőzös 
számok mementóként intik

Impozáns könyörgő körmenet a hadbavonult katonákért
Márc us 25 én. Gy ümölcso'tó 

Boldogasszony napjaira Mohác-t 
Szociális Misszió Társulat Női 
napot rendezet , amelyet a nem
zet hadbanálló fiaiért és az c rszág 
jobb jövő|éért ajánlott fel a 
Magyarok Nagyasszonyának

A M sszió Társulat tagjai dél 
előtt közös szentá dozáson vetlek 
részt, délután pedig a belvárosi 
templomból a fogadalmi tem 
plomhoz könyörgő körmenet 
indult, amelyen úgyszólván az 
egész város katolikus társadalma, 
iskolák, társadalmi egyesítetek, 
hatóságok és hivatalok vezetői 
resztvettek s az impozáns kör 
menet, amint végigvonult az 
úttesten a város keresztény tár
sadalmának mélységes hitéről és 
egységéről tett tanúságot. A 
fogadalmi te t plomba ér ve T.hanyi 
/ánosayrta p’ébánosszentbeszédet 
tartott

— Ma — úgymond az egész 
országban könyörgő körmenetek 
vonulnak fel. Mohácson is ősz 
szejöttek az anyák, hogy a foga 
dalmi templom védőszentjéhez, a 
Magyarok Nagyasszonyához tor- 

„Jobb félni, mint megijedni
ez a légollalom jelszava, amikor 
a repülőtámadások külföldön 
végzett pusztításaira mutat rá és 
ezzel serkenti hazánk népét a 
légo’talmi berendezések minél 
tökéletesebb elkészítésére.

Mert már a negyedik éve 
tombol a nagy vilagküzdelem, 
amelynek mi is harcoló részesei 
vagyunk Mégis a harcokból 
közvetlenül még c-as keveset 
láttunk Hála Istennek a harcle- 
rület nem hazánk földjén vagy 
annak közvetlen közelében, ha 
nem attól sok száz kilométerny re 
van. így a habot úról — a hír 
szolgá at jelentésein kívül — a 
hősi halottá nk gyászjelentéseibő* 1 * * * * * * * 9, 
a hazaérkező sebt sültszállímá - 
nyékből és az időnként hazánk 
edeti is megindí ott ellenséges 
repülő bombázásokból vehettünk 
közvetlenül tudomást. Honvé
dünk hősi küzdelmei, a hősi 
halottak és sebesül ek hazafias 
cnfe adózása bizony í ja, hogy a 
mai háboiú harcai a lét vagy 

Európa népeit, hogy minden 
erejükkel álljanak sorompóba 
Európa bolsevizálásának meg
akadályozására, amit azonban 
csak a keleti rém végleges 
legyőzésével érhetnek el 
Európa egyesült nemzetei.

dúljanak mély hittel és bizalom 
mai könyörögni a harctéren küzdő 
fiaikért, a beteg és sebesült, 
valamint fogságba esett katonák
ért, mert ki az, aki jobban meg 
értené az aggódó, nyugtalankodó 
anyák könyörgését, mint a hét- 
fájdalmü Szűz, aki mellé, ha 
odaáillok anyák hitvesek özve
gyek és árvák, megvigasztal 
benneteket De nemcsak az anyák, 
hanem az egész nemzet viseli a 
háboiú keresztjét és e háborús 
kereszt hordozásában segíti a 
magyarságot a Magyarok Nagy 
asszonya és Szent István király. 
Mindannyian egyesítsük tehát 
imáinkat, a ázatta!, hittel kérjük a 
Nagyasszonyt és Szent Istvánt, 
hogy könyörögjenek az Urnái a 
magyar katonákért, az árvákért 
és a szenvedő anyákért, valamint 
a nemzet jobb jövőjéért

A szentbeszéd után a templom 
bán háborús keresztuti ájtatosság 
volt, amit a templomot zsúfolásig 
megtöltő hívek mély áhítattal 
végeztek A női nap a Himnusz
szál ért véget. 
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nemlét érdekében vívott halálos 
küzdelem Ami az ítthonmaradot- 

: takat illeti, a harctéren küzdő 
fiaink utáni aggódáson kívül, 
csak egy két légitámadás zavarta 
meg biztonságban lévő otthonunk 
nyugalmát De kérdezzük, hogy 
ez a nyugodt biztonságérzet
tarlós lesz e s nem ke l e tarta 
tanunk újabb ellenséges berepü
lésektől es az eddigieknél súlyo
sabb és rendszeresebb légibo n
bázá-tó ? Mert hiszen a lehetőség
megvan ellenségeink részéről 
arra, hogy nagyhatósugarú repii
lőiskel hazá ik ellen is bomba
támadásokat indítsanak, ezt már 
a múlt év szeptember 4 én és
9 én végrehajtott repii őtámadá- 
sarkkal meg is mutatták. Hí 
pedig a velünk együtt Európa 
és a kereszténység fennmaradá
sáért küzdő szövetségeseink hely
zetét fgyeljük megállapíthatjuk 
hogy úgyszólván nap nap után 
éri lá„iiámadas hol egyik, hol 
másik varosukat. S anr különösen

szomorú ezeknél a támadásoknál 
az, hogy nemcsak katonai cél- 
pon'ok ellen irányulnak, hanem 
a katomi érdekkörökön kivül 
álló lakótelepek ellen is Egy 
egy ilyen terrortámadásnak a 
védtelen nők, gyermekek és 
be'egek esnek á dozatul A hír
szolgálat hírei egészen kétségbe
ejtő adatokat hoznak egy egy 
támadás után a védtelen lakosság 
körében, de nemkülönben a 
lakóházakban és a kultúremlé- 
kekben előidézett pusztításokról

Egy nagyarányú légitámadás 
szörnyű adatainak szemléltetésére 
a Kőin város ellen intézett egyik 
legnagyobbszabásu angol légi
támadás legfontosabb adatait 
közöljük a >Légoltalmi Közle
mények című folyóirat 1943 
február 15 iki számában ismer
tetett külföldi h rekből. Ezek 
szerint ledobtak: 1 257 darab 
rombolóbombát, 150 317 darab 
17 kg os gyujtóbombát, 570 db 
nagysúlyú gyujtóbombát és 21 
darab (1800 vagy 3600 kg os) 
légiaknát

Ennek a hatalmas bonoa 
tömegnek a ledobása után az 
alábbi károk keletkeztek: halottak 
száma 496 súlyosan sérült 531 
egyén, könnyen séríi't 1200 
egyén, teljesen elrombolt lakás 
13 010, súlyosan rombolt lakás 
6 360, kisebb károkat szenvedett 
lakás 22 270, hajléktalanná vált 
69 200 személy.

Fenti adatokon kivül még igen 
sok káradatot felsorol a cikk, 
amelyek különböző rendeltetésű 
épületekben és műemlékekben, a 
közüzemekben, a közlekedési 
eszközökben, az üzletekben és 
az ipari üzemekben keletkeztek.

Ezek után felvetjük a kérdést, 
hogy az el'enséges berepülés 
lehetőségének tudatában és a 
légibombázás szörnyű pusztitá 
sainak ismeretében nyugadlak 
lehetünk e az eleddig védettnek 
hitt otthonunkban0 Megeléged 
hetünk e a tétlenség nyugalmával, 
amikor körülöttünk tombol a 
mindent elpusztító élet halál harc? 
Hiszen gyermekeink, asszonyaink 
és saját életünk van veszélyben 
és hosszú évek keserves munká
jával összckupo'ga'.ott kis va
gyonkánk megmaradásáról van 
most szó Nmcsenek-e tenni
valóink a légoitalom terén? De 
igen is van mégpedig igen sok 
tennivaló! A hatósigok költség
vetési he'yzetükhöz mérten meg
tettek az eiöKészü eteket az ellen
séges repúlőtámadások által elő 
idézhető karok lehető lecsók 
kenlésére Azonbin a hatósági 
légoltalmi szervezet működése 
nem terjedhet ki az egész város, 
illetve község te-ü e-én lévő
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érdele. hegy a l áz ’égolta mát 
a lejtölé’etfsehben kiépítsék. A 
hatósági rtdt'etek kötelezik a 
bártu'a dcrosokat a szükséges 
fe szerelések és berendezések 
bevérzésére, iletce megépítésére 
Nem elég az, ha a hatósági ren
delkezéseinek csak látszólag 
leszünk eleget s ahol lehet ki
búvót keresünk azok végrehajtása 
a’ól, mert ez keservesen meg 
bosszulja magát rmod a háztu'aj 
donoson mind pedig az egyes 
lakóion, külön lü'ön. Különösen 
rámutatunk a tűzoltó eszközök 
és <Aóhelyek fontosságára Amely 
háznak megvan a tüzo'tófe'sze 
re lése és megvan hozzá a kikép 
zitt tüzo'tóőr-e is nem keli félnie 
a nagy gyújtóbombák gyújtó 
hatásától sem A szükségóvó
helyek ped g véde'met nyújtanak 
a ház közvetlen közelében becsa 
pddott rombo'óbcmbak, sőt a 
több ezer kilogramm súlyú és 
!(!(>- 2C0 méter távolságra halált 
okozó légnyomást kifejtő akna 
bombák el en is, még álkor is, 
ha a szükségévóhely fölötti ház 
a bomba hatására összeomlott 
A hatósági e'őír. sok csak a 20 
lakénál nagyobb befogadóképp- 
ségü lakóházak részére teszik 
kötelezővé a szükségóvóhelyek 
megépítését Ez azonban nm 
jelenti azt, hogy a kisebb lakó 
házakban semmi se történjék a 
laké l megvédésére A legtöbb 
ház aiá van pincézve és a pincék 

ha más nincsen — minden 
kü öt ösei b átalakí ás né lül is 
felhasználhatók szükségszerűen 
óvóhely Anr an^ag ped g eh
hez a szükségszerű átalalóashoz 
szükséges, az a legtöbb házban 
mit dm köhségk batas nélkül 
e őtalalható. így elsősorban fon 
tos a pinctablaiok eltorlaszolása, 
ami homokzsákokkal, gerenda 
(hasát fa) rakással vagy a földnek 
az ab'akra való felhányásával 
már megoldható Oya.11 épületek 
nél is kell valami yen védőbcren 
dezé? t készitér i,amely el nek nincs 
pincéje. E cé ra — más hiányá
ban az árokóvóhely is meg
felel szükségképpen. A szűk és 
mély árokóvóhely megvéd a lég
nyomás és a többé kevésbé 
vízszintesen szétszóródó szilán
kok ellen. Azonban nem véd 
meg a függőlegesen leeső szi
lánkok, valamint a légvédelmi 
tüzérség lövedékeinek lehulló 
repeszei ellen Ezért szükséges 
az árokóvóhelyek befedése is 
Legtöbb házban e ótalálhatók az 
árokóvóhely befedéséhez szüksé
ges anyagok is. így pallók, kert- 
tésdeszkák, rőzstfonat vagy hasz
nálaton kívül álló ajtószárnyak a 
legtöbb házban költségmentesen 
e őteremthetők s ha ezekkel az 
anyagokkal az árkot befedek és 
erre az árokból kiemelt földet 
felhányjuk, a számos függőlege 
sen lehű lő kisebb szilánkok ellen 
is védelmet találunk Persze na
gyobb tötmelékek az árokóvóhely 
fedelét átütik, de akt minden 
eshetőségre akarja magát biztosí
tani az kozza meg a pénzbeli 
áldozatot egy teljes óvóhely 
megépítésére. Mindenesetre a 
akossrg nagy tömegét számí

tásba véve, már az árokóvóhelyek 
megléte is nagyben lecsökkenti 
az ellenséges bombázások tömeg 
hatásai

A kedvező tavaszi időjárás és 
a holdfényes éjszakák a hadmű
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veletekben a repülő lömegtáma 
dások megindulását szokta jelen 
leni. Nem lehetetlen, hogy e'ien 
ségeink terrortámadásai1- at 
ugyanúgy mirt a velünk szövet 
séges országokra hazánkra is 
ki fogják terjeszteni Akkor pedig 
a kétségbeesett kapkodás, a lég 
oltalmi berendezések gyors elké 
szítése is már esetlJg elkésett 
Ezért inkább helyezkedjünk a jobb 
félni* közmondás á'láspontára 
és idejében tegyünk meg minden 
légoltalmi előkészületet, hogy a 
jól elsötétített lakásunkban nyu
godtan haj'hassuk est óiként 
alomra a fejünké' s ne kelljen 
tartanunk egy váratlan megvé
déstől

Mozgalom a dalkultura 
fejlesztésére.

Mohácsa város kulturális téren 
az utóbbi eszterdő-ben igen 
szép fejlődésnek indult, hiányzott 
azonban a város nagyobb meg
mozdulásain, hangv rseryeken 
egy o’yan énekkar, ,-me'y szer 
vesen belekapcs rlódhatott volna 
a város kulturális életébe Az 
iskolai énekkarokon kívül van 
ugyan a városnak több énekkara 
is, de felmerült annak a szük
ségessé e, h gy egy minden 
téren megfele'ő vegyes kar meg
felelő reprezentánsa legyen a 
d rlkultu ának Ez az elgondolás 
veze te Vitfz Szőnyi Alajos pol 
gái mestert, amikor március hó 
30 ára a városba a közgyűlési 
termébe összehívta m ndazokat 
a hö gyeket és férfiadat akik 
löbbizben, akár mint egyes 
énekkarok tagjai, akár pedig dal 
ku túra iránt mindenkor érdek
lődést tanúsítottak A szép szám 
mai megjelentek előtt vitéz 5ző 
nyi Alajos rámutatod azokra a 
lelki szükségekre, amelyek indo 
lo ttá teszik azt a törekvést, hogy 
Mohácson fokozottabb dalkultura 
fej'ődjön ki a jövőben. Taán 
furcsának hangzik mondotta 
többek között, hogy amikor a 
hábotus nehézségek miatt min
denki a közellátási nehézségekkel 
küzd. fokozottabb f gr elmet 
szentelünk a lelk'ekre. azonban 
éppen abból a tényből kifolyó
iig. hogy a megnehezült élet 
miatt kevesebb jut az emberi 
lélek ápolására fokozottabb je 
lentösége van a lelki életnek 
közte a dalkuúurának művelésére, 
amely feledteti velünk a hétköz
napi élet minden szürkeségét. Az 
elmúlt zenekari hangversenyek 
is igazol,ák, hogy közönségünk 
vágyik a szépre, a lelkiekre s 
egy ének, vagy zenekari hang 
verseny nem vitásan erősen tej 
leszti az abban résztvevőkben a 
közösségi érzetet, vitéz Szőnyi 
Alajos polgármester szavat a 
megjelentek nagy tetszéssel 
fogadták s Kecskés Lajos polg. is
kolai igazgató átmenetileg a 
dalkultura fejlesztésére rendel
kezésre bocsájtotta a polgári 
iskola énektermét, Benedek József 
Magos Gyula tanítok, Kövest 
József gimn. tanár és Katzenber- 
ger L rszébet polg. iskolai tanár
nő pedig a leendő nagy vegyes 
kar egyes szólamainak betaniiá 
sát vállalták.

A megjentek elhatározták, hogy 
első összejövetelüket Április tió 
6 án kedden d u. fél 7 órakor 
tajtják a polgári iskola ének 
termében.

A megalakítandó énekkar 

dekében felkérünk minden nőt 
és férfit aki szivén hordja a 
mohácsi dalkultura fejlesztését 
ezen első összejövetelen okvet 
len jelenjék meg

A Magyar Evezős Szövetség 
első díjjal tüntette ki a 

mohácsi vizicserkészeket.
Március hó 28 án a városháza 

tanácsterme bensőséges ünnep 
ség szz ntere volt. Ez alkalom
mal adták át a mohácsi vizcser 
készeknek a Magvar Evezős 
S’övetség szép, ízléses díjat, 
ame yet azért é de neltek k vízi- 
cserkésze nk műt az 1942 évben 
megevezett 50 167 km es tejesít 
ményükkel v déki viszonylatban 
az első helyet, országos viszony 
latban pedig a negyedik helyet 
vívták ki.

A nagy számban megjelent 
szülőket és a város társadalmi 
nak vezetőt vitéz Szőnyi A'ajos 
szervezőteslü éti elnök meleg 
Szávákká köszöntőbe, mijd dr 
Szkladánvi László cserkészpa 
rancsnok beszámolójában ismer 
tette a magy -r (.-.erkes'morgalo n 
éltékes mu'ijat s mai szervezeté', 
kihangsúlyozva, hogy a cser-ész 
inozga om ne n ellenlábasa,hanem 
édes testvér? a evente nozga óm
nak rendelkezésre bacsajto la 
pról-are dszerét nevelési és szer
vező i in lőszere i s mr is cser 
késztes őrsvezetők bevo 
na-ával czivvel lélekkel munvál- 
kod k a leventemozgalom meg
érő í ésán, mert a becsű etes és 
megértő összefog <s munkájából 
nemcsak az egyetemes magyar 
ifjú ágra, de a ne nzet egyetemére 
is csak áldás juthat. A cserkész
mozgalom csak azokat hívja 
zászlaja alá, akik önként válla'ják 
az emberebb ember és magyarabb 
magyar gondo'at szolgálatában 
álló férfi típus kialakításának 
szolgálatát Majd ismerteit: a 
mohácsi vizicserké-zet elmúlt 
tíz esztendejét amely a kezdeti 
nehézségek áttörésével 1942 
évb?n 50107 km es evezőstelje- 
sítményévei elnyerte a legjobb 
vidéki evezős egylet címét, míg 
Tanner Gyula 1 aj vezető 1024 
km-es teljesítményével elnyerte a 
vidéki evezős bajnoki címet. 
Ismertette azután a csapat mel
lett működő Szülői Testület 
munkáját, amely 1939 óta műkö
dik s 133ő pengő 40 filléres 
anyagi támogatásával nagyban 
hozzájárult a csapat munkájához 
s kérie a Szülői Testületet, hogy 
továbbra is álljon ilyen lelkes 
áldozatkészséggel a csapat mun
kája mögött s köszönetét fejezte 
ki a csapat vezetése iránt meg
nyilvánult eddigi bizalomért.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszámoló után Thür József 
szülői testületi elnök beszédét 
ismertették, aki beszédében hivat
kozva az 1942-es eredményre 
igazolva látja, hogy a 10 évvel 
eze őtt elültetett mag ma már 
hatalmas termő fa s éppen ezért 
a szülői testület a jövőben is 
örömmel áll a csapat mögött, 
majd a fiúkhoz intézett szavaiban 
buzdította őket további lelkes és 
eredményes munkára s eredmé 
nyékben gazdag, jó evezést kivált.

Ezt követően vitéz Szőnyi 
Alajos elnök meleg szeretettel 

I kisért szavakkal adta át dr Szkla
ér- \ dányi László csapatparancsnok-

I nak az Evezős Szövetség díszes 
díját és Tanrt’r (3:u!a rá vezető

1 nek a vidéki bainoki em'ékpla 
keltet a jelenlévők nagy tap5J 
közepette A megjelentek elhatá 
rozták. hogy vitéz k sbarntkj 
Farkas Fe’enc altábornagy. fő. 
cserkészt távira'ilag üdv >zlik 
majd vitéz Szőnyi .1 j/os elnök 
a vizicserkészekh’z intéz-tt sza 
vaiba 1 felhívta ősét az önzetlen 
munka nemességére és népsé
gére s kéne őke . hogy . ionos 
zászlót soha, semm körű néiyek 
között se hagyják el A ked.es, 
bensőséges ünnepség a S- -vattai 
ért véget. s-.., .

Szabadliceum.
A nemzetiségi kérdés legké 

nvesebb pontja az iskoláztatás 
kérdése volt a m iltban és jelen 
ben is ez áll ennek a bonyolu't 
prob'émának a homlok? eben. 
Milyen volt a magyar • niny 
isko apoliiikája 1367 uái s mi
lyen ma, erről tartod érdekes, 
tudományosan m>-lapozod elő
adást dr Fa'uh’g.i Fe-e-ic egye 
tem tanár A kisebbségi iskoláz
tatás kérdése visszanyu ik az 
1868 nép sko ai törvényié', me y 
i’ité'ked k a nemetiségec szabad 
iskoláztatásáról Élhez iáru1 a 
sokat támadott Aooonyi télé tor 
vény, mely megkívánta hogy a 
nemzetiségi isko ákban a magyar 
nyelvet, íz állam h va'alos nyel
vét is tanítsák Majd kimutatta 
Fa'uhelyi professzor a hábo'ú 
előtti iskolrpol tiki szabadelvű 
jelegét, mely a maga nemében 
egy diláhó vo't egész Európá
ban A Trianon utáni Magyaror
szágon 1923 bán hoztak törvényt 
a ne nze iségi iskoláztatásról, 
mely elsősorban arról intézkedett, 
hogy bárme'y tanítási nyelvű 
intézetben folytat iát tmu ará
nyokat a hazai kisebbséghez 
tartozó idegenanyanyelvű, ma
gyar állampolgár 1935 ben ttjabb 
törvény alapján bevezették a 
kü’üiböző típusú iskolákat me y 
lehetővé tette az egységes nem- 
zetiségi tanítást. Ezt változtatta 
meg az 1941 ki bécsi döntés 
alapján ho-ott uj törvény, mely 
a népi német népcsoporthoz 
tartozó német kisebbségek isko
láztatását rendelte el a közép
középfokú és szakiskolákban. 
Ezen törvény alapján tiszta nem
zetiségi, vegyes u n kisegítő 
iskolatípusokat állítottak fel.

A következő előadást dr 
Várkonyi Nándor pécsi egyetemi 
m. tanár, a modern magyar iro- 
dalomtörténetirás egyik legkivá
lóbb munkása tartja a nemrégi
ben elhunyt magyar regényíróról 
Móricz Zsignondrót.________

Kifüggesztették a keresztet a 
Polgárok Olvasókörében.

A mohácsi Polgárok O vasó- 
köre a katolikus gazdatársadalom 
egyik legrégibb egyesületében 
március hó 28 án, vasárnap ben
sőséges ünnepség zajlott le. -- 
Faragó Gábor elnök és Se. 
László János háznagy szorgal 
mazására elhatározta az O vasó- 
kör, hogy helyiségében ünnepe 
lyes keretek között kifüggesztik 
a keresztet, hogy ezzel is toitet 
tegyenec meggyőződése, katoli
kus és keresztény mivoltukról.

A nagy számmal megjelent 
tagok és vendégek jelenletéoen 
folyt le az ünnepi aktus, mely
nek keretében rihanyt János
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,-oat plébános beszentelte a dí 
,e~ k'vite'ü keresztet, majd 
s,r 1r-zédében rámutatott a 
.t szt jelen'őségére mely az 

-ág a sze’etet és boldogság 
! .rója.

4 avató beszéd után He'éb 
- ' -ndü'e'es szavalata követ

-ze t. majd a Kör énekkara 
A keresztfához megyek" című 

azi éneket adta eő A ben 
. —es ünnepség után a Kör 

n és a vendégek barátságos 
ni cserét foytattak

Második nagyböjti est a 
Katolikus Legényegyletben
lí .ius hó 21 én nagyszámú 

dél ( dö jelenlétében rendezte 
•g a belvárosi iskola tanító 

. i a és növendékei a Kát Le 
iy. ;y!et második nagyböjt 

urnát Hites Ferenc g inná- 
igazgató a pedagógus é~

i.‘ pa szemüvegén keresztül
• gv igított mély gondolatok 

; zdag előadásában agyér 
ie> értékéről és a felnőttek 

i. iteiiól beszélt a gyermek 
apcsolaiban A harcban álló 

embervesztesege — úgy 
i’d a gyermek jelentőségét 

ra.aban fői ózza. A gyermek a 
n :• t jövője s a jobb jövő 
reménye

1 zárt óvni, védeni és nevelni 
Az Egyház szempontjából

> jelentőségű a gyermek, 
Krisztus szavai szerint

i ka mer nyék országa.'1 S ha
> I eyhaz e földön is Is en 

w-agát építi nem bagyha'ja ezt
gyemen kívül Nem is hagyia,

> nt z iné. mén. e egesz sora 
i usilja Végül érték a gyermek 

énnaga számára, mert saját
• évi e nyugszik kezeiben és ez 
sokban függ ö' nevelésétől
A gyermek tehat nagy érték, 
k r es védeni csalad, ráisadalom 
egyaránt Ez a védelem abban
* hogy t ern ha yjuk magára, 
ergoviuk mir den káros hatástól 
-• elősegít,ük a jó hatások ér 
'■'yesüését Elsősorban a fel- 

" i lek jó peldajara \3n szűk 
-ég mert a gyermek elö't a 
felnőtt nagy tel mely, akinek jó 
példáján indul. Ha csalidban 
es tágabb környezetében: a tár
sadalomban erkölcsi szempontból 
ó példákat lát, azokon fog in 
mint és helyes irányban fejlő

dik Befejezésül hangoztatta Hites 
igazgató, Krisztus azt mondotta : 
.Engedjétek hozzám a kisdede
ket .“ de ne csak engedjük, 
hanem segítsük őket, vigyük, 
vezessük Krisztushoz gyerme
keinket. Fogjá'ok meg azt a se- 
jítő kezet, amelynek egyedül van 
' atalma. hogy lelkünk károsodás 
'léikül átsegítsen az élet nehéz- 
végein.

Hites igazgató mélyenszántó 
*• nagy tetszéssel fogadott be
széde köré csoportosítva aktuális 
•zavalatok, énekek és kis meló 
dráma mellett színre került ked
ves fonójelenet nyiltszini tapsot 
kiváltó szép táncaival, majd a 
Mennyei gondviselés" című kis 

■zíndarab ügyesen kidoboritott 
lapszemléjével a háború árváiról 
gondoskodás kötelező gondola 
iával A kis művészek ügyes 
játéka megható módon juttatta 
kifejezésre, hogy a segítés szent 
kötelességünk es hogy szivével, 
szeretetével mindenki segíthet még 
s gyermek is. A belvárosi iskola 

tantejtü'ete és lelkes kis nővén 
dékei sz-relettel szo'gá ták a 
segítés gondolatát a tirtalmas 
műsorral is, nem utolsó sorban 
azonban azzal is, hogy a nyil
vános főpróba tiszta jövedelmét 
75 70 P őt a helybei Bajtársi 
Szolgalat segélya'apja javára aján 
lotta fel

A zenek!-éretet Schleich Fe 
rencné és Teleky Ilonka adták 
zongorán művész1 érzékk-l

levél jött messze Orosz
országból. Htrmann Karoly hon 
véd márc us hó 20 ról kelt leve 
lében irja: Igen Tisztelt Szer 
kesztő Ú ' Egy tábori kórház 
ból küldöm üdvözletem csalá
domnak és minden jó is nerő- 
sömnek | ól érze n magam s 
hamarosan Klen segítségével, 
hazakerülök íáb posta 134 28 

Szalui Istv n honvéd márc 
hó 6 és március hó 13 ról kelt 
lapjaiban közli csa'ádjával és 
mindm ismerősével, hogy jó! van 
s mindenkit sz re'ettel köszönt 
Táb posta 222 28

Pazar Fe'enc karja őrmester 
szereti ttel küldi az oroszfrontról 
üdvözletét a moha siaknak. Táb 
posta : 115 10

0r Csigi Imre pécsi elő 
adása. A P <si Kati- 'kus Kö. 
ha ma k nagybóiti estjén dr 
Cs'g Imre pü-pöki levéltáros, 
f ildmk nagv érdekl idés mellett 
a papi hivatásról tartott előadá 
sában rámutatott azokra az 
okokra, amelyek ma az ifjúság 
érdeklődését elterelik a papi hi
vatástól

Iparosok figyelmébe. Az 
Iparte-lii e < rte í t tagjait, hogy 
a töveik ző anyagok kerülnek 
kiosztásra: asztalos, szob.frstők 
és könyvkötők részére enyv; 
mázoók restére kencze; szíj 
gyártók részére bőr, építóiparo 
sok részére cement Utalványok 
átvehetők az ipartestület irodájá
ban

Elsötétítés 9 órakor. A 
honvédéi >d miniszter rendelete 
szer nt március hó 29 napjától 
kezdődően az ország egész te
rületén 21 órakor kell végrehaj
tani az elsötétítést. Az elsötétítés 
változatlanul a régi rendelkezés
nek megfelelően hajnali 5 óráig 
tart Ha a légvédelmi riadót az 
e sötétítés előtt rendelnék el az 
elsötétítést haladéktalanul végre 
kell hajtani.

Névváltoztatások. A Belügy
miniszter megengedte, hogy 
Emling István hasságyi lakos 
nevét.,Békes“ re,Zinauer Frigyes 
mohácsi lakos nevét ,,7entai"-r», 
Kiasz Ádám veszprémi lakos nevét 
„Keszthelyi" re változtassa át

— Zongora hangolás. Értesítem 
a n é. közönséget, hogy a na 
pókban Mohácsra érkezem és 
zongora hangolást és javítást 
vállalok Hangoás tisztítással 
15 pengő és javítások megálla
podások szerint. Szives pártfo
gást kér: Ébert Bernát zongora 
hangoló és javító, a bécsi cs. 
és kir. udvari operaház volt 
másodhangolója Jelentkezni le
het: Fridrich Oszkár könyvke
reskedésében.

Honvédcsaládokért. 12 P ős 
adományok Páncsics i/a Bt 
kies Pál, 10 P ős adonányok 
Gauzer J ózsef, Sebők János, 
He'ler M irton. Mákó Ferenc, 
Soós Györgyné. Ki ttl Ferenc 
P.incsics Vert Breuer Pálné, 
Mácsfilvy Ferencné, Rátkay Ist 
vánné, vitéz Kürtösy Mátyás, 
Kiéin M ksa. Bo'b-ly Sándor, 
\arga Pál, id. Szabó Sándor, 
Özvegy György, T Szabó János, 
Bencsik György, Márton La os. 
Ehrenfeld Antal, özv. Mskolczy 
Síndorné, Balog Pá', N így Já 
nos, O ntay Ferenc, Bittér József. 
Tar Imre, Srász I de, Fa'udi Já 
nos, Bichrach Győrő fia Benedek 
József, özv. Henriett Károlyné, 
Ripp Anna, Schaffer Ferenc, 
Petrovics Károly, Horvátit Mihá y, 
Bakó Mihály Srobotka Ernő, 
Vészeli József, Forró Zoltán, 
Nelzer Béla, Fehérváry Is'ván, 
Mudrány Istvánné, özv Miyer 
Vdmosné, l.-nkei Ferenc, I. 
Harczi János, Müller Mária, Mo 
hős Józsi, Filla Márton, I e 
János Kósza Antalné, LJchten- 
stren Miksa, K ttlinger László, 
Kari János, Mnk János, P.e 
dács Antal, özv Német Károly ié 
Dékány István, M olnár Pá . özv 
Szűcs józsefné, özv Bőd a Béláné, 
Szűcs Péter, Heil József, özv. 
Stranczinger Káro'yné, I isi Sán
dor, Dékány János, Húsz Éva, 
Vikár Zoltán, özv. H arczi Jánosné, 
Cs Szabó |ános, dr Szalay 
József, Mayer Ferenc Rétfalvi 
Lajos, Oberdorf Elek, Ránics 
István, özv Jéhn M kiósné, 
Kovácsics Mátyás, Janó I nre, 
Hetényi Nándor, Mészáros Ist 
ván, Pécsi György, Kedves Ká
roly, Vince Páiné, K illósi San 
dór, Tarján Jenő, vitéz Zsigmond 
Géza, Kind'ein János, Babics 
Miklós, Hellberg |akab, Vemtraut 
József, Kedves Béla, Urkövi Jó 
zsef, Cselinácz Péter, Atyi.no 
vics, Péter, Z-ntai Antal, Srei- 
bőid Antal, R pi András, Gödé 
Sándor, Zöldi Pál, Faluhelyi 
Ferenc, Maior László. I I arváth 
Miklós, Német Gyuláné dr. 
Rüll János, Heirich Fere íc, Ko'ep 
G»u a, Wolf Ödön, vitéz K rész 
tes Fisclier Ferenc, Marianovics 
Rádó, Béregi György, Csanády 
Károly, Rétmezei Ödön, Arpádi 
András, özv. Lőrincz Síndorné, 
dr. Bartók Lajosné, Szrimácz 
Péter, Bánfay József, dr Beck 
Alajos, dr Schwartz Béla Lieli 
István, Gílszécsy Tivadar, Ko 
vácsics Jánosné.

(Folytatjuk.)

— Mezőgazdasági munkaadók 
figyelmébe. Mohács v áros p >1 
gar nes ere felhívja mi dazon 
munkaadókat, akiknek tudomásuk 
van olyan mezőgazdasági műn 
kasról, aki nincs ez deig elsze 
gődve, vagy pedig eredeti fog 

la'kozásit elhagyva mis mtnka 
kőrh- léptek át, ezen gazdisígi 
munkások neveit hiladékti'anul 
je'entsék be a város láza 27 sz 
szobijában A jelenlegi háborús 
gazdálkodás szükségessé tessz!, 
hagy m nd in gazdisági munkás 
eredeti szik ni ába a nyer, • í fo / 
la'kaztatíst mert a h-'só front 
nak egyik legso'sd intőbb része 
az eredményes mezőgazdisági 
termelés, an t azonban csak úgy 
érhetünk el ha a mezőgazdiság 
mi id-n mezőgazdáig m inkáit 
munkába tud á'litani

átkelési üzemi vámtfijak. 
A kereskedel n és <ftz ikedés 
ügyi miniszter negállaoította a 
mohácsi átkelési ütem vánsze 
dési jogánik díjait E szerint 
gyalogszemély után 8 fillér, na
gyobb állat után 2 ) fii ér, k sebb 
állat után 10 fii ér, rendes jármű 
vek és motorkerékpárok után 40 
f személyszállító gépjárművek 
után 2 P, teherau’ók útin 2 50 P, 
megrakott teherautók után 3 P, 
nagysulyu gépek utál 6 pengő

Vásárlási könyvre adják a 
húst. A nise át.n igizság >,m 
elosztása végett április hó 5 
napjától a város területén a 
húsiparosok húst csak a vásár
lási könyv alapján szolgáltathat
nak ki A he i fejadag minden
kor a henteseknél lesz kifüg
gesztve. A zavartalin húsellátást 
csak így lehet biztosítani s ezért 
ápril s 5 napjától ke-dve a fo 
gyasztóközónség vásárlási 
könyvét vigye magival laúsvá- 
sáriasáinál.

Háztulajdonosok és bérlők 
figyelmébe. A > > g i m ist ■ u > > 
és nyomatékosan fe'hívja úgy a 
háztu ajdonosok, in nt a bériők 
figyelmet a lakásforga om korlá
tozás tárgyában kibocsájtott réti- 
deletek azon rendelkezéseire, 
melyek szerint olyan lakást, me 
lyik bérlete vagy egyéb címen 
fennálló használata következtében 
vagy más okból megszűnik, 
bí'beadni, használatit mis cí
men átenyedu, vagy sajit hasz
nálatba venni csak poigirmestert 
engedéllyel lehet I yen engedély 
hiányában kötött megállapodások 
érvénytelenek és a lakás igény 
bevételét nem gáto ja, de ezen 
felül ezen cseekmény kihágást is 
képez, aine yet háború idején 6 
hónapig terjedhető elzárássá kell 
büntetni

— Elmarad a tenyészállatvá
sári utazási kedvezmény. H rt 
adtunk arról, hogy az idei te- 
nyészánatvásárra 50 ' 0 os utazási 
kedvez mén,be i reizesülnek a 
vevők es álatösérők Részben 
a csekély érdeklődésre tekintettel 
másrészt egyéb nehézségek miatt 
ez az utazási kedvezmény ez 
évben elmarad

Atyi.no
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Vigyázat rémhír. A város 
bén elterjedt az a rémhír, hogy 
április hó 1 rap ától kezdődően 
nem lesz f r cm liszt A lözellá'ási 
hivataltól nyert értesülésünk 
szerint tz teljesen valótlan lég
ből kapott hir A finomliszt to 
vábbra is az edd gi mennyiség
ben fog rendelkezésre állni A 
teljes n ennyiségü firorrliszt fej
adag azért nem osztható ki 
lisztben, mert annak egy részét 
rizsre részben hajdinkására kell 
beváltani 1 z időszerűit semmi 
féle zavar a finomliszt ellátásban 
nircs s ne üljön fel a fogyasztó 
közönség minden alaptalan 
híresztelésnek

Uj rendszer nehéztestimun- 
kasok kenyérpótjegveinek A vá 
ros közellátási hivatala felhívja 
a r.ehéz'estimunkás kenyér pót 
jegyre igény jogosult munkásokat, 
hogy a következő negyedévben 
a r ehéztesti munkás pótjegyet 
mindig csak egy hónapra fogják 
megkapni, ellentétben az eddigi 
rendszertel. Ezért minden mun 
kás, aki igényt tart nehéztesti 
munkás kenyérpótjegyre eziránti 
igényét minden hó 25 ig jelentse 
be munkaadójának, aki össze
gyűjtve köteles a közellátási 
ügyosztályba összegyűjtött ki
mutatást benyújtani. A nehéz
testi munkás pót,egyeket is a 
munkaadók fogják megkapni és 
a munkások között kiosztani. 
Tehát sem a munkásnak, sem a 
munkás hozzátartozójának ezért 
nem kell várakoznia. Figyelmez
teti a hivatal a munkaadókat, 
hogy nehéztesti munkás kenyér
jegyre igény jogosult munkásaikat 
fog ajak kimutatásba és minden 
hó 25—28 ika között nyújtsák 
be a kczellá'ási ügyosztályba

— Birkanyitók figyelmébe. Fel 
hívja a varos közellátási hivatala 
a birkatartó gazdákat, hogy ez 
évben a birkákról (bárányokról) 
a gyapjút csak egyszer szabad 
lenyirni, és pedig birkáról ápri
lis hó 1 és julius hó 15 ike, 
bárányról pedig április hó 1 és 
augusztus hó 31 e között. Min
den juhász, illetve birkatartó 
gazda köteles lesz a lenyirt 
gyapjút a közellátási ügyosztály
ban a hivatal áltál rendelkezésre 
bocsájfott űrlapon bejelenteni. 
A bejelentés alá eső gyapjú 
igénybe vétetik és a termelő 
köteles azt a nyíráskor volt ál 
lapotban megőrizni az átvételig

Mikor kell házasodási köl
esönt kérni. Az érdekelt hatósá
gok mellett többizben felhívtuk 
házasulok figyelmét arra, hogy a 
házasodási kölcsönt a házas
ság megkötése előtt kell kérni. 
Nagyon sokan mégis csak hó
napokkal a házasság megkötése 
után folyamodnak e kölcsönért. 
Mint' egy a jövőben az ilyen 
elkésett kérelmek teljesítése még 
kivételesen sem lehetséges, az 
országos szociális felügyelőség 
újból fe hiv a a házasulók figyel 
írét, hogy kérelmüket sajat ér
dekűiben a h.-zassagkötés tervbe 
vett idöpentja előtt latvan rnp 
péi térjt sszék e'ő.

Zsidó hadkötelezettek jelen
kezese. A honvédelmi n.ii.iszicr 
renccle e szeiint zs dónak tekin 
tendő személyek, egyenlőre 
1906— 1918 evekben születet 
hadkötelesek, ak k n ár sorozá
son alkalmasnak nyilvánítva tel 
avattatlak és ezidő szerint mint 
besoiozo tak szolga ali kötele

zettség alatt állanak, akár tartó
san szabadságoltak, akár tártaié 
kosok, vagy póttartalékosok ka 
tortái (kisegítő) szo'gálat teljesi 
tése végeit bevonulni tartoznak 
Az említett születési évfolyamba 
tartozó zsidók, akik nem esnek 
az előbbi meghatározás alá, 
vagyis akik, valami okból sorozva 
nem lettek, vagy katonák nem 
voltak jelentkezésre kötelesek
- Jelen kezési hátát dő április 
hó 27 és má us 13 között van

Anyakönyvi beiegyzesek 
1943 március hó 2t> tói április 
hó 2 ig.

Születések: Schmidt József.
Balázs Fal, Fehérvári Katalin, 
Farkas János, Márkó Magdolna.

Házasságkötések: Balogh
György- és Mihálovics |ulianna

Halálozások: Gutman Jánosné 
41 éves, Szabó Zoltán István 
10 napos

SPORT.
MTE- Postás SE. 

bajnoki találkozó lesz vasárnap 
d u. 5 órai kezdéssel Mohácson. 
Az őszi eredmény 1.0 volt a 
pécsiek javára

PEAC-MTE 12:1 (6.0) 
Pécs. I o. b. Vezette: Szarka 
Az MTE csapa'a katasztrófá is 
vereségére sem mentséget, sem 
magyarázatot találni nem lehet. 
Kiséiő nélkül nem szabad más 
kor elengedni a csapatot, legyen 
valaki felelős vezető, aki a part
vonal mellett tud hasznos taná 
csókát adni a csapatnak

Március hó 28 án három le
vente bajnokiabdarugó méikö 
zés színhelye volt a mohácsi 
sportpálya

D e. 10 órakor Dunaszekcsői 
LE Mohács sziget Homorúd LE 
7.0 (3 0) játékv: Németvarga.

D. u 2 órakor Mohács városi 
gimnázium—Sombereki LE 22 0 
(12:0) játékv: Várhegyi Macska 
egér harcban fö ényes győzelmet 
aratott a sokkal kiforrottabb 
tudasu diák csapat

Majd 4 órakor a Mohácsi LE. 
Lánycsoki LE. 50 (1.0) játékv: 
Ránits Gyenge első félidő után 
a magára ta ált helyi csapat 
könnyen győzött
Mohács váios és járás levente 

labdarugó bajno ság állása a 
második forduló után

KM
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1 Gimnázium 2 2 - - 32-0 4
2 Mohácsi LE 2 2 — 13 0 4
3 Németbóly 2 2 12-0 4
4 Majs 2 2 — 9-3 4
5 I )unaszekcső 2 1 — 1 7-2 2
6 Hercegtöttős 2 1 — 1 4-4 2
7 Somberek 2 1 — 1 7-25 2
8 Borjúd 2 1 — 1 3 12 2
9 Szajk 2 — 2 4-6 —

10 Homorúd 2 — 2 3-14 —
11 Babarc 2 — 2 0-13
12 Lánycsók 2 — 2 0-15

Felelősi z e r k e x t ő;

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdono* és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

Házeladás
Barát utca 31 számú HÁZ eladó.
Felvilágosítást ad

Or Schmidt Miklós

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

A „Mohácsi Hírlap1' 1943. évi 
március hó 21 én megjelent 
számában , egy hadbavonult fe 
lesége" aláírásit cikk tétetett közzé, 
ezzel kapcsolatban kérem az 
1914 : XIV te u. n St. 20. § a 
alapján az alábbi helyreigazító 
közlemény közzétételét :

Nem felel meg a valóságnak 
az, hogy én a nekem fenntartott 
helyet nyugodtan elfoglaltam 
volna és így a cikkíró hölgy az 
utat állva tette volna meg

Ezzel szemben tény az, hogy 
amint értesültem arról, hogy a 
cikkíró hölgynek nincs helye, 
ülőhelyemet azonnal felajánlottam 
és az egész utat Ö is velem 
együtt és a mellettem lévő ülő
helyen ülve tette meg egészen 
Bátaszékig.

Nem felel meg a valóságnak 
az, hogy én „ügyvédi írnok11 
vagyok, ezzel szemben tény az, 
hogy egyetemi tanulmányaimat 
folytatom és gyakorlat szerzés 
céljából vagyok alkalmazottja az 
egyik helybeli ügyvédi irodának.

Végül tény az, hogy a cikkíró 
hölgy az esetet megelőző pár 
nappal családiagjai részére ugyan 
csak ezen a gépkocsin három 
helyet tartatott fenn és foglalt le.

Hazafias tisztelettel:
Paschke Sándor

joghallgató.

SOMBEREK KÖZSÉG 
országos állat és kirakodó 

vásárját 
1943. évi április hó 8-án 

tartja meg, melyre vészmentes 
helyről mindenféle á lat fehajiható

ELADÓ 1 < széP
nagy polgári IlcLu kerttel.

Cím a kiadóhivatalban

kisebb HAZAT
ELADÓ: 1 db motorkerékpár, 5 köb
méter terméskő, 1 regatta, 2 dupla ab
lak, 1 komplett kézimunka elönyomda, 
2 autó bőrülés, 1 fiaker.
Érdeklődni lehet:

Aiberkovics Milánnál 
Alsó-Dunasor 17. sz.

Egy kisebb

ház eladó
 Rákóczi utca 50.

Veszek 
fegy verek 
pisztoly

fegyvertartási engedéllyel 
jókarban levő vadász
ét, ílóbertpuskákat, 

és revolvereket.

Bauer Károly 
vas- és fegyverkereskedő 

M O H 4 C S.

ELADÓ
Tömöri utca 23 számú

Érdeklődni lehel ugyanott.

Két 12—16 éves fiút
asztalos tanoncnak 

fizetéssel felveszek. RITZL KÁRÓL » 
épület és miibütor asztalos-mester.

ELADÓ Cserben
394 c-öi szőlő
Érdeklődni: Arany János u. 3.

Piaci árak:
Búza
Rozs
Takarmányárpa
Sörárpa
Zab
Morzsolt tengeri 
Bab, fehér ___

- szerdai 
heti piacon:

30- p
28 - p
24 50 P

29 31 p
27- P
21 - P
5960 P

Élösertés arak:
145 kg. vagy nehezebb I. r. 2.10 F
130 „ „ .. I.r. 2 05P
115 „ „ ., I.r 202P
100...................... I.r. 1.98P
80 „ v neh sonkasüldő 1 98 P 

145 „ vagy nehezebb II r 1 92 P 
145 „ kevesebb II r. 186P

MEZCIROK VETŐMAG 
szavatolt fajtiszta kg'ként 2 
pengőért kapható. Termelési és 
feldolgozási útmutatássá úgy 
mint szirup, liszt, kávé, pa inka 
készítményről szolgálok

Takarmányo ásra csalamádénak 
vetve évi háromszor: kaszáld-: ad 
elsőrendű teje'ő zölden és szárítva

Feles termelésre keresek 20 ka 
hold termelésére, területtel ren 
delkező társat

Jáki féle mézelő, szarvas korap 
Vetőmag őszi vetésre előjegyez 
hető. Talajban nem igényes nö 
vény. 10 éven át termőképes, évi 
4—5-szöri kaszálást ad, mini 
mézelő növény méhészeknek fel 
becsülhetetlen

SOMLAI LAIOS
kertész méhész

Mohács-sziget, Riha Pórsziget

Felszólítás.
A Legelő Közbirtokosság és I 

Legelő Társulat felhívja azokat 
akik a legelő megbotoná ásít 
elfogadnák és akik legelőbe jó 
szágot legeltetni szándékozna* 
kihajtani, azok jelentkezzenek

Küllősi Sándor elnöknél vagy 
Kálmán Sándor jegyzőnél vagy 
Pávkovics János gazdánál

Fiatalkorú munkások
15 — 16 — 17 évesek állandó munkára 
felvétetnek az Első Mohácsi Göztégli 
és Cserépgyár r-t üzemébe. Jelent
kezni lehet a téglagyárban naponta 

8-12 óráig.

Ötvös Mihály Korsós u 1 sz

liáza eladó,
valamint oldalkocsis motorkerékpár, 2 

darab jégszekrény és bádogos
____________ szerszámok________

ELADÓ Előhegyen

700 n-öl SZŐLŐ.
Érdeklődni lehet Tisza István u 92

Személyautófuvarozasl 
vállal HÚSZ ISTVÁN 

bérautófuvarozó
Mohács. Te'efón 209

Bútorozott szoba
küfön bejárattal, esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Széchenyi-tér IJ

ZONGORÁT 
magas árért veszek vidésről 

BINGOLD KÁLÓIAK 
zopgorahangoló Mohács, Kazinczi u

is

7

11 1 lí 1 a
Mohácsi Hiriapöanr

Fridrich Oszkár könyvityomoaja, Mohács


