
Mohács 1943 május 16 Vasárnap
XXXII évfolyam 20 szám

politikai és társadalmi hetilap
Előfizetési ar» :

Negyedévre 2 pengő Száma i 20 fillér. | SierkKitösífcl 107, kiadóhivatalt telefón sí. 67.

Visszatérünk!
Egv-egy nemzet, mindig 

ikor mutatja meg igazi nagy
ságai. amikor emelt fejjel s 
elhivatottságába vetett törhe
tetlen hittel áll szembe minden 
sorscsapás ellen. Mi lett volna 
a magyarsággal is, ha Tria
non után elveszítette volna a 
önmagába vetett hitét és 
európai elhivatottságát.

A hit és ehivatottság ve
zette a magyarságot is oda, 
ahol jelenleg áll. Ez a hit, 
ez a meggyőződés nyilvánult 
meg Olaszország nagy ün
nepén is, amely pedig éppen 
Tunisz és Bizerta elestével 
esett össze A nemzeti ön
tudat es elhivatottság csendül 
In azokból a sorokból, amit 
Virginio Gayda ír az Olasz
nemzet nagy ünnepén.

Nem volnánk méltók ön
magunkhoz, ha elhallgatnánk, 
hogy éppen most, Tunisz és 
Bizerta elvesztésének napján 
van hét éve annak, hogy 
Mussolini megalapította az 
hnperot Nem volnánk mél
tók önmagunkhoz, ha egy
szerre szegyelnénk ezt a dá
tumot s nem ünnepelnénk 
meg olyan fénnyel mint a 
múltban is.“

Mennyi hősi áldozatot kő
telt az olasz néptől, hogy 
Afrika homokjából virágzó 
gyarmatbirodalmat alapított, 
amellyel példát mutatott a tno- 
'ern gyarmatosító politikának, 

S most éppen az évforduló 
napján mindez átmenetileg 
elveszett az olasz nemzet 
szárnál a. Ezt az hnperót védte 
az olasz katona a szövetséges 
rémet katonákkal együtt hi
hetetlen teljesítmények köze- 

olyan túlerővel 
szemben, amellyel szemben 
csakis az olyan katona áll- 
’^tott szemben hónapokon 
^resztül, amely tudja, hogy 

nemzet nagy hivatásáért 
‘üzdött a sivatag homokján. 
. S míg az immár a kis 
-'ligetre szorult tengelyerők 

Or<öszlánként az utolsó tölté
sig küzdenek az immár ki- 
’tastaian harcban, az olasz 

nemzet ajkáról felcsendül az 
eskü: Ritorneremo1 Vissza 
térünk!

Az olasz nép szent esküt 
tett e napon, hogy minden 
erejével, tovább 'folytatja a 
harcot s visszatér Afrikába, 
onnan Olaszországot nem 
lehet véglegesen visszaszorí
tani, mert ez nem volna sem 
igazságos, sem megvalósítható 
és főként nem volna elfogad
ható az olasz nemzet nagy 
hagyományaihoz.

Magyaros vendégszeretettel fogadta Mohács 
városa Nikolits Mihály Bárány vármegye 

és Pécs szab. kir. város főispánját.
Napsugaras májusi vasárnapon 

május 9-én jött le Baranya 
vármegye új főispánja Nikolits 
Mihály Mohácsra, hogy szemé 
lyesen ismerje meg a megyének 
Pécsen kívül egyedüli városát s 
közvetlen kapcsolatot találjon a 
város lakosságával.

A háborús idők nem alkal 
masak nagyszabású ünnepségek 
rendezésére s ennek dacára ez a 
nap mégis meghitt, bensőséges 
ünnepe volt a városnak. Falai 
között üdvözölhette azt a férfit, 
aki fiatalos lendülettel párosult 
nagy tudásával, szerény, bizalmat 
keltő modorával és barátságos 
közvetlenségével egy csapásra 
meghódította mindazokat, akiknek 
módjuk volt vele szemtől-szembe 
a nap során érintkezésbe lépni. 
Megnyíltak előtte a szívek, mert 
az a mód, ahogy a maga közvet
lenségével mindenütt kereste az 
érintkezést, akár a város vezető
rétegével, akár az iparosokkal, 
földművesekkel csakis ezt vált
hatta ki S ha mindenütt érkezése 
kor egyes körökben tisztelet 
nyilvánult meg a megye főispáni 
tisztségét viselő személy iránt, 
úgy távozásakor a mindenütt 
felhangzó lelkes éljenzés és élte 
tés az embernek, a segíteni akaró 
jóbarátnak szólt. Igen mi, akik 
figyelemmel végigkísértük egész 
napi útját, ezt láttuk s ezért voli 
nagy ünnepe a városnak, mert a 
szemek csillogásában, a kezek 
kemény összeszorításában egy 
fiatal munkás szív és lélek meg
nyilatkozásában elvetette azt a 
magot, amely a bizalmon, az 
egymás iránti megbecsülésben 
és szívós akaratban, nem a sza 
vak tömkelegében hanem a tét 
tek építő munkájában látja a 
nemzet jobb jövőjének kimunká 
lását.

A csapások erősitik a nem
zetet s az olasz nép ez évfor
dulón az őt ért csapás fájdal
mának tisztítótüzében még 
jobban császára és vezére 
mellé állt s ezzel a tuniszi 
események a harcnak egy 
epizódjává zsugorodtak csak, 
amely az immár egy hatalmas 
erőddé kiépített Európa há
borújában a végző győzelem 
kivívásában semmit sem vál
toztatnak.

Dé'előtt ,11 órakor érkezett 
Nikolits Mihály főispán a város
háza elé, vitéz dr Horvát István 
Baranya vármegye alispánja és 
Stitz jános országgyűlési kép 
viselő társaságában. Dr Kocsis 
Béla m. kir. rendőrtanácsos, 
mint a mohácsi rendőrkapitány
ság vezetőjének jelentkezése után 
a városháza polgármesteri szó 
bájában vitéz Szőnyi Alajos pol
gármester tisztviselökarának élén 
köszöntötte a város vendégét.

Köszöntöm Méltóságodat
- mondotta — mint feljabbvalót, 

mint a szomszéd törvényhatóság 
értékét, köszönöm, hogy látoga
tása alkalmából e város küzdel
meit feltárhatom. Ez a város a 
magyarság egyik déli védbástyája 
s mindig keményen állta az idők 
viharát és állja a jövőben is, 
mert nemcsak a múlt szomorú 
emlékeinek, hanem a jövő ígére
tének is hordozója. A magyar 
sors nem az Alföld búzát ringató 
lankáin, hanem az északi és déli 
végeken fog eldőlni s ezt a 
harcot Mohács népe vállalja, 
mint ahogy vállalta a mnltban is 
és ehhez a harchoz kérem Mél
tóságod s személyén keresztül 
a magyar királyi kormány segít 
ségét s ebben a szellemben 
kérem fogadja a város tisztviselő
karának a jelenlegi háborús 
időkben felfokozott és felelősség
teljesebb munkáját

Nikolits Mihály válaszában 
megköszönve a hozzá intézett 
meleg szavakat, hangsúlyozta, 
hogy mint tisztviselő maga is 
ismeri a tisztviselő-társadalom 
m nden gondját és baját s a mai 
nehéz időkben különösen nem 
szabad a tisztviselőnek gyenge
séget mutatnia, amely gyengeség 
főleg a széthúzásban nyilvánul
hat meg Ha megvan az egység 

megvan az erő is. Az a tisztviselő 
aki elvégzi a reászabott köteles - 
ségét, mindenkor számíthat bizal 
mára és támogatására

A tisztviselők bemutatása után 
szívélyesen elbeszélgetett velük 
s részletesen érdeklődött a varos 
közellátási helyzetéről, amiről dr 
Muszti István előadó részletesen 
tájékoztatta a főispánt.

Ma,d a mohácsi főszolgabírói 
hivatal tisztviselőkarát fogadta 
Horvát Miklós főszolgabíró 
üdvözlésében meleg szeretettel 
köszöntötte tisztviselőtársai névé 
ben, akik mint országmozgósítási 
kormánybiztosi tevékenysége alatt 
megtanulták már tisztelni és 
szerelni s a jövőben is felajánlják 
hűségüket és tevékeny együtt
működésüket.

Az üdvözlő szavakat örömmel 
és köszönettel fogadta Nikolits 
főispán s biztosította a főbírói 
hivatal tisztviselőkarát, hogy 
főispáni működésében is ebben 
a szellemben kíván egyűttmű 
ködni a mohácsi járás irányítóival.

‘/212 órakor a Mohácsi Iparo 
sok Olvasókörébe látogatott el a 
főispán Itt Oasparich /ózstf 
központi vármegyei főtitkár, dr 
Horváth Lajos Mép. vál. kér. 
elnök, dr Kontra Miklós Mép. 
városi vezető és dr Szkladányi 
László Mép vál kér titkár üdvö
zölték a vendégeket, mig az 
Iparoskor folyosóján Páncsits 
Márk elnök választmánya élén 
üdvözölte.

Magyaros vendégszeretettel 
köszöntöm Méltóságodat körünk 
ben s biztosíthatom, hogy nagy 
munkájában e kör minden tagjára 
mindenkor számíthat Isten hozta

— Köszönöm a hozzám inté
zett szavakat — mondotta a 
főispán. —■ Pécsi ötéves főispáni 
működésem alatt a pécsi iparo
sok megbízható embereim voltak 
s ezért nagy örömmel jöttem 
Önök közé.

Majd a választmányi tagok 
bemutatása után a tagok nagy 
éljenzése között lépett a kör 
nagytermébe, ahol azután úgy 
az iparosok, mint a Baross Sző 
vétség kereskedő tagjaival foly
tatott szívélyes hangú beszélge 
tést az anyagellátás, arukérdésről 
s mindazokról a nehézségekről, 
amik ma általában úgy az ipar, 
mint a kereskedelem kísérői.

1 _,1 órakor a Nemzeti Kasznó- 
bán Horvát Miklós elnök üdvö
zölte a város vendégét, ahol a 
Kaszinó választmányának bemu 
tatása után azokkal szíves köz 
vétlenséggel elbeszé:getett.

2 órakor a Duna partra láto
gatott el. ahol vitéz Szőnyi Alajos 
polgármester ismertette a téli
kikötő, valamint a közúti híd 
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terveit s ezekkel összefüggő kér 
déseket, amiket a legnagyobb 
figyelemmel és érdeklődéssel 
hallgatott végig s úgy éreztük, 
hogy e kérdésekben Mohács 
városa egy tárgyilagosan gon
dolkodó támogatóra ta’ált

» 3 órakor a Földművesek 
olvasókörében Molnár Pál al 
elnök üdvözölte közvetlen sza
vakkal Nikolits főspánt. aki 
megköszönve a közvetlen szava 
kát, hangsúlyozta, hogy örömmel 
jött közéjük azzal, hogy meg
ismerje a város gazdatársadatmat 
s velük elbeszélgessen azokról 
a problémákról, amik ma a há 
borús gazdálkodásnak fontos 
tényezői Barátságos eszmecsere 
keretében különösen a mohácsi 
tagosítás körüli immár sok éves 
bizonytalanság, a tex iláruk és a 
termények közötti indokolaiian 
árkülönbség s az új termény- 
beszolgáltatással kapcsolatos 
kérdésekre vonatkozó panaszokat 
hallgatta meg nagy figyelemmel 
s kijelenté te, hogy a tagosítással 
kapcsolatban haladéktalanul intéz
kedni fog a késedelem okának 
kikutalása miatt.

-.4 órakor a Polgárok Olvasó
körében Forogó Gábor e nők 
köszöntötte a főispánt

— A honvédelem, a mezőgaz
daság frontjának egy k szerény 
hajlékában köszöntöm Méltósa 
godat — mondóba — magyaros 
verdégszeietettel s kérem érezze 
jói magát körünkben.

— Köszönöm a hozzám inté
zett szíves szavakat mondóba 
a főispán — örömmel és szere 
lettel jöttem Önök közé s hiszem, 
hegy bizalommal lesznek hozzám

Majd barátságos közvetlen 
hangulatban ismertették a meg 
jelentek a kör székházának meg 
nagycbbítására vonatkozó terve
ket s ehhez szükséges kormány
segély kiutalásában kérték a 
főispán támogatását Majd ismer
tették azokat a károkat, ami a 
gazdatársadalmat éri a tagosítás
nak immáron hatouia éve húzódó 
befejezettlensége miatt, amely ha 
1943 őszére nem nyer legalább 
kihasítást, az 1944 évi termés
kilátásokra nézve katasztrofális 
.ehet.

Szívélyes búcsú ulán a gim
náziumot tekintette meg a fő
ispán. A gyönyörű barokk épület, 
a -fiatal intézet máris gazdag 
berendezése, modern tornaterme 
nagyon megnyerték tetszését s 
Hites Ferenc igazgatónak elisme- 
lését fejezte ki a látottak felett. 
Majd a sportpályán keresztül, 
ahol éppen a mohácsi gimnázisták 
és a majsi leventék közötti fut- 
balnrérközés zajlott le, a Levente
otthont tekintette meg s annak 
hatalmas méretei igen nagy tet
szést váltottak ki a vendégekből.

4 órakor a kai. Legényegylet 
ben Idianyi János apát-plébános 
elnök köszöntötte a város ven- 
gét

Szeretettel köszöntőm ab
ban a hajlékban, ahol 52 év óla 
az iparos ifjúságnak keresztény 
és nemzeti szellemben való ne
veiéit folyik, amely munka a 
nemzetiségi vidékről származó 
páros ifjúságnak a nemzeti eszme 
szó gaiatába való állítása ma 
különösen fontos.

Amikor köszönetét mondok 
a hozzám intézett szavakét — 
mc i doua a főispán — le kell 
szcgezr.cm azt, hegy a pécsi 
legényegylet munkáját is mindig 

figyelemmel kísérem s igy tudom, 
hogy a Legényegyletek munkája 
m lyen értékes s ezért örömmel 
jöttem Önök közé és kérem 
továbbra is Önöket, hogy állja 
nak lelkesedéssel az iparos ifjú 
ség nevelésének élén.

Majd megtekintette a Legény 
egylet szép termeit s a megje 
lentekkel szívélyesen elbeszél
getett, melynek keretében Tihanyi 
János elnök meghívta ez évben 
tartandó 50 éves jubileumra.

Az egyletből a fogadalmi 
templomba látogatott el a főispán 
s annak monumentalitása, a 
gyönyörű mozaik ablakok és a 
keresztelő kápolna mély benyo
mást tettek rá.

1 _5 órakor a Mohácsi Sokacok 
Magyar Olvasókörében Pétery 
Károly elnök köszöntötte a 
város vendégét.

Köszöntőm mondotta 
Méltóságodat a magyarság jó és 
balsorsában mindig együttérző 
mohácsi sokacok hajlékában 
őszinte szeretettel és megbecsü
léssel

Nikolits főispán megköszönve 
a hozzáintézelt szavakat, hang
súlyozta, hogy mai látogatása 
egyik legfontosabb pontjának 
tekinti, hogy személyes ismeret
séget köthet a mindig nemzetin! 
mohácsi sokacok itt megjelent 
tagjaival. Majd barátságos esz
mecserében asztalról-aszta'ra járva 
nagy figyelemmel hallgatta azo 
kát a problémákat, amelyek kü
lönösen a tagosítás késedelme, 
a terményárak és textilárak közötti 
indokolatlan különbség a jószág
igénybevételénél mutatkozó indo
kolatlan alacsony árakban mutat
koznak Elismeréséi fejezte ki 
a mezőgazdasági gépek beszer
zésére és annak használatára 
alakult Szövetkezet működését 
illetően. Kedvesen elbeszélgetett 
a frontról már hazatért honvé
dekkel S tá.ozáskor zúgó éljen 
zéssel adóztak a megjelentek 
annak a szívélyességnek és köz 
vétlenségnek, ahogy velük Nikch 
lits főispán s liorvát alispán 
beszélgettek

S ezzel a programm véget ért. 
.\ ikolits Mihály és kísérete 
szíves búcsút véve vendéglátóitól 
biztosította őket hogy a legjobb 
benyomásokkal távozik Mohács
ról s hiszi, hogy ez a nap. mely 
nagy bensöségével é bizal 
mával feltárta egy magyar város 
értékeit és küzdelmeit, elindítója 
lesz termékeny együttműködés
nek s amely kell, hogy meghozza 
a maga értékes gyümölcseit.

A gimnázium első saját 
nmlesíi diákjai elbúcsúztak 

az alma matertől.
Az áldást hozó májusi eső 

csöndesen esik, amikor felzúg 
38 diák és diáklány ajkán az ősi 
diákbucsu dallama; ballag már 
a véndiák . . . Ünneplő díszbe 
öltözött nyolcadikosok vonultak 
lassan a meghatott lelkű szülök 
és nevelők sorfala közölt végig 
a folyósón, a régi falak mentén, 
hogy jelképesen is búcsút vegye
nek sok boldog és vidám nap 
emlékétől, amit úgy hívunk, 
hogy diákélet. A Vili, osztály 
képe teljesen átalakult, a sok 
szurkolás, tanítás színhelye in 
kább ragyogóan feldíszített bál
teremhez hasonlít; mindenütt I 
virág, a fekete táblán pedig még | 

vakít az Írás szép kalligrafikus 
betűvel: Isten veletek' A meny- 
nyezeten piros és zöld papirfü- 
zérek, az agyonfaragott padokon 
fehér virág, az ajtó köröskörül 
zöld lombbal díszítve A lépcső
korlát, a fah képek, az isko'a 
hősi halottjának Koszi Arisztid 
nek zöld lombokkal feldíszített 
arcképe, a leányszoba, tele vi
rággal mind-mind búcsúzik az 
iskola első neveltjeitől, akik a 
gimnázium alapítási évétől kezd 
ve végig ebben az intézetben 
végezték tanulmányaikat. Es 
most Íme elérkezett diákéletük 
utoisó napja is, a búcsú ünne
pélyes pillanata s a gondtalan 
diáksziveket egyszerre megfájditja 
egy ismeretlen érzés; az élet 
legtragikusabb érzése ; a múlttá 
vált jelen, a visszavonhatatlanná 
lett és megmásíthatatlan valóság; 
azélet egy szakasza, talán a leg
boldogabb örökre lezárult.

A ballagók közben elérkeznek 
végpontjukhoz a tornaterembe, 
s kezdetét veszi az. ünnepélyes 
búcsúzás Az énekkar ajkán fel 
harsan a magyar imádság, a 
inaturandusok négyszöge meg
merevedik, az intézet zásziaja 
meghajlik. Majd Hites Ferenc 
igazgató lép az emelvényre Bú
csút vesz a Vili osztálytól Jól 
esett látnia — mondja beszéde 
során — iio^y azok, akik előre 
mennek, meg tudtak állni egy 
pillanatra, hogy visszanézzenek 
arra aki életét áldozta a becsü
let mezején. Csak az a nemzet 
boldogul, amelynek ifjúsága ke
gyelettel tud gondolni hős fiaira. 
Most, hogy kilépnek az életbe, 
nem frázis az, ha azt mondjuk, 
hogy az életbe lépnek, még pe 
dig a viharos életbe az iskola 
csöndes, védő szárnyai alól. Ebbe 
a viharos életbe most kiengedi 
fiókáit az alma mater s áldást 
kér rájuk hogy az isko'a falai 
közt tanultakat becsülettel áldoz
hassák a haza szolgálatába A 
maturandusok nevében Apáti 
Attila búcsúzott iskolatársaitól 
és tanáraitól. Hangulatos beszé 
dében lélekben végigvonult a 
muiton Nyolc küzdelmes év 
sok sok v.dám és néha szo
morú emlékétől, egy kicsit a 
gondtalanságtól, egy kicsit az 
örömtől, az idealizmustól az if
júságtól, s e sok minden édes
bús színhelyétől; az iskolától. 
Köszönetét mond az igazgató 
urnák, a tanári kar minden tag 
jának buzgó, megértő fáradozá
saikért. Ha a tőlük kapott sok-sok 
tudás el is kopik, az amit a lel
kűkből öntöttek a diákszivekbe 
örökké ott marad s él, hogy 
éltessen. Különösen sok köszö
net illeti szeretett osztályfőnö 
küket, aki megtanította őket a 
legnagyobb emberi erényre; a 
szeretetre Hosszú évek alatt 
szétosztotta a szivét; mindenki
nek jutott belőle, s most 
szétszélednek diákjai és szét
hordják a szivét.

Búcsút kell venni a zászlótól is. 
Átadjuk a zászlót — mondotta — 
amely ezer év alatt oly sokszor 
egybeforrt a harccal. Mert nekünk 
mindig harcolni kellett, magyar 
vérnek mindig jó piaca volt, de 
ára soha Eilenség is akadt min 
dig, ha más nem hát jó volt a 
magyar testvér is Nálunk, ha 
kissé megforgatjuk a földet régi 
kincsek és templomok romjai 
mellett hősök lábszárcsontjai, 
bezúzott koponyák kerülnek nap 
világra. Mert meghalni, mindig 

tudtak a magyarok . . . FJrcu 
keserű érz :s szorítja össze

| vünket, szeretnénk még sokat 
elmondani a vidám, bolondos 
de mindenkor kedves d ákenrlé 
kékről s csak fejünket lehajtjuk 
hogy em'ézezzünk Emlékezzünk 
és temessünk . . . Meghatott 
csendben lépett a dobogóra 
Urkövi József maturandus és 
elszavalta e nap alkalmi ódáját 
Búcsúzunk tő'ed öreg iskola 
Azután dr. Sírnia Vendel őst 
táiyfőnök mondott néhány ked
ves szót volt diákjaihoz akiket 
nyolc év m nden akadályán sze 
leteltei átvezetett a középiskola 
végállomásáig; az érettségiig Az 
ünnepély végén felzugott m«. 
den jelenlévő ajkát a Magyar 
Hiszekegy.

Meghalt Pavkovits Antal 
városgazda.

Pavkovits Antal Pál város 
gazda május hó 8 án reggel i 
órakor hosszas szenvedés után 
elhunyt Pavkovits Antal már a 
nagyközség idejében, maid a 
világháborút követő szerb m;g 
szállás alatt és utána a várossá 
alakulás óta értékes munkájával 
mindenkor buzgó, odaadó szor
galmával. szeretetteljes egyéni
ségével izzó hazafias mtgyar 
érzésű leikével osztatlan meg
becsülést vívott ki magának. —

A város tisztviselőkarának min
denkor megértő, legjobb tiszt
viselőtagja volt. Fáradhatatlan 
munkásságával a város érderei
nek előmozdí ásában érte őt a 
betegség, melynek tariama alatt 
is odaadóan teljesítette köteles 
ségét, míg csak a halál el neu 
ragadta őt őrhelyéről. Temetése 
igen nagy részvét mellett május 
hó 10 én volt délután 4 órakor.

Sírja felett Pétery Károly, ny. 
igazgató-tanító, mint a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasókörének, 
amelynek az e hunyt évek óta 
alelnöke volt — elnöke mondott 
búcsúbeszédet

ismét temetünk — mondotta 
— ezúttal a munkafrontjának 
hősi halottját temetjük, mert 
Pavkovits Antal a munka embere 
volt s a Kör életében a hid 
szerepét töltötte be a fiatalság 
és az öregek között, mert szere- 
tetreméltóságával és tettesben 
megnyilvánuló munkásságával és 
áldozatkészségével mindenkor 
példát J mutatott öregnek és 
fiatalnak egyaránt.

Sírjára Mohács városa, a vá
ros tisztviselőkara, a Mohácsi 
Sokacok Magyar Olvasóköre, a 
Margittaszigeti Armentesítő Tár
sulat és a Sokac rév helyeztek el 
koszorúkat, a család és hozzá 
tartozók koszorúin kívüli

— Szombaton lesz a róni* 
gyűjtés. Hírt adtunx arroi, tiogy 
a közeljövőben leventéink fogja* 
ellátni a rongygyüjtést s kértük 
a város közönségét, főleg a 
háziasszonyokat, hogy háztartá
sukban található és nélkülözhető 
rongyokat és textil hulladésokat 
készítsék elő A leventeparancs 
nokság közli, hogy a városban 
a rongygyüjtést szombaton má
jus hó 15-én d. u. ö órakar 
kezdi meg A leventék elfognak 
látogatni minden házba. A ron
gyok összegyűjtésére szóig*19 
zsákokat és kosarakat a leventék 
hozzák magukkal. Ne feledjük 1 
rongygyüjtes is honvedelem.
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Mire kell ügyelői a kiütéses 
tífusszal kapcsolatban? 

(Folytatás.)

Jetcmentesités.
A fürdés a test megtisztítására 

szükséges, de a szappan és 
fürdővíz mechanikus hatására a 
serkék nem távolíthatók el a 
körönséges szappannak pusztító 
hatása nincs, így a tetvek és 
serkék elöéséről gondoskodni 
kell. Leginkább megfelelő erre 
a 2 krezolt és 5% petróleumot 
•artalmazó káliszappan, az úgy
nevezett krezolos tisztitószappan. 
Petro!eum olaj azonos arányú 
Keverékével, vagy terpentinnel 
s bekenhetjük a testet. Beszap- 
panozas, vagy bekenés után 
’0- 30 perc múlva melegvízzel 
>ell lemosdani. Az elfolyó für
dővíz sorsát figyelemmel kell 
kísérni, különösen, ha a test 
bekenése sem történt volna meg, 
-tível a vízzel elsodort tetvek 
életképesek lehetnek. Legalkal
masabb fürdő a zuhany, előre 
megkevert melegvízzel. Egy 
személyre 19 20 liter vizet lehet
-zárnitani. Fürdés után célszerű 
az ellenőrző vizsgálat.

60 fokos hőmérséklet egy 
másodperc alatt elpusztítja a 
tetüt és serkéjét, ha búvóhelyére 
behatolhat. Ruhanemű tetvetle- 
nitésére legalkalmasabb a száraz 
hő, a meleg levegő. Az áramló 
meleg levegő behatása gyors, 
az álló levegőé lassú. Az áramló 
-záraz hő me'eg behatása függ 
attól, hogy a ruha szárazon és 
igen lazán felakasztva, elhelyezve 
kerüljön a száraz melegbe. Annyi 
ideig kell benttartani, mig a 
szükséges hő a ruha belsejébe 
mindenütt behatol 75 fokos 
hőmérsékletű áramló meleg 
levegő a lazán behelyezett ruhába 
10—15 perc alatt hatol be. 
Gyakorlatilag a tetvetlenitéshez 
100—120 fokos hőmérséklet és 
egy óra behatás idő szükséges. 
A melegre vigyázni kell, mert 
140 fcknal nagyobb meleg már 
pörköli a ruhát és papirt és igy 
3 tárgyak hőmérsékleténél meg
gyulladhatnak Jól alkamazott 
-záraz hő semmiféle száraz 
anyagnak nem árt. Nedves tőrt, 
vagy viaszos holmit ne rakjunk 
he A gőzfertőtlenilésnél áramló 
nedves gőzt használunk, gőz- 
fertőtlenitőt azomban csak hoz
záértő embernek szabad kezelni. 
Melegvízbe (60 fok) a tetü és 
Jerkéje egy másodperc alatt el
pusztul. Legjobb tehát minden 
mosható fehérmnemüt 70 fokos, 
vagy ennél melegebb vízbe leg
alább 5 percre beáztatni Gyapjú 
holmit lehetőleg csak 55 fokos 
‘ízbe áztassunk be 10 percre. 
Forró vizzei bútorokat, ágyat, 
padlót, falat lehet tetümentesiteni. 
Gázkamrában is lehet ruhane
műiket tetümentesiteni Lakás 
letümentesitésére is alkalmas a 
gáz. Erre a célra kéndioxidot és 
Gár.hidrogént lehet felhasználni, 

zeket azonban csak erre fel
jogosított engedélyes végezhet.

A tetvek lezárt lakásban nyá
ron két hét alatt elpusztulnak, 
abban az esetben, hogyha ember 
| szobában nem tartózkodik, 
-féktelen anyagot, piszkos ágy
szalmát legjobb elégelni. Még a 
s ndos tetvetlenités eredménye 
\€m mindig tökéletes. Tetvetieni- 
e' eredménye sem mindig 
ókéletes. Tetvetlerités után 

I ismételt ellenőrzést kell gya- 
I korolm. Megkönnyíti a helyzetet 

a tisztaságra hajiamis emberek 
felvilágosítása A tisztaságra nem 
hajlamos embereket (cigányok, 
csavargók) szigorúan ellenőrizni 
kell.

Házi módszernek a ruházat
nak vasalással és melegvízzel 
való tetvetlenitését ajánljuk Az 
alsóruha gyakori váltása és a 
fürdés annyira megtizedeli a 

i tetveket, hogy ez egymagában 
is eredményre vezet A fej 

i tisztántartására megfelelő a gya- 
j kori fejmosás és fésülés meleg 
, ecetes fésűvel A rövid haj 
i viszonylagos védelmet nyújt

Dr Hal Jóidét

■ _______ (vége)

A sakk az elme sportja!

i — Szent János körmét. Ne 
j pomuki szt János napja ez év 
i ben vasárnapra esik, miértis a 
j belvárosi plébánia közli, hogy 
I a körménél a belvárosi templom- 
I hói reggel 7 órakor indul A 
j körmenet után tartják meg a 
j belvárosi temlomban a szokásos 
I sokác szentmisét. Szón haton, 

előtte való este a mánia 7 órakor 
a szobornai esz

Kitüntetés. A Kormányzó 
az 1041 évi árviz alkalmával 
végzett kivaló és példás maga
tartásáért a hazáért hősi halált 
halt (//. Fiainess Elemér okleve 
les tengerész géptisztnek a ma
gyar Vöröskeresztes érdemérmet 
adományozta.

A Kormányzó az ellenség előtt 
a keleti hadszíntéren tanúsított 
bátor és példás magatartásáért 
Perger Ferenc hdp őrmester 
dunaszekcsői lakosnak a Magyar 
kis ezüst vi’ézségi érmet adó 
mányozta.

Mestervizsgák. 1943 év 
első negyedében a mestervizsgát 
sikerrel tették le Bakó Ferenc, 
Bencze Gyula, Brenner látván, 
Szorgos Ántal, Warga István, 
a sütőiparból, Balogh Károly a 
cukrász iparból, Kovács István 
a kosárfonó iparból, Haramza 
Mátvás a műszerész iparból 
mohácsi lakósok, és Albrecht 
/ános babarci lakos a molnár 
iparból

>

Irodalmi ünnepség a szín
körben. A városi gimnázium 
Kisfaludy Károly Önképzőköre 
ez évben is megrendezi immár 
hagyományos nyilvános irodal
mi ünnepségét. Az ünepségben 
mely május ló án, vasárnap d. u. ő 
órai kezdettel kerül a színkörbe 
lebonyolításra a Szinpártoló 
Egyesület zenekara is bekapcso
lódik. A gazdag és élvezetes 
műsoron előadások, ének, zene
számok, szavalatok szerepelnek 
Az ünnepség a népi gondolat 
jegyében á'l s külön érdekes
sége Kákonyi István Kálót 
titkár előadása: Az ifjúság és a 
népiség címmel. Az ,ün"®P^e,g 
iráni máris igen nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. Pénztárnyitás 
vasárnap d e. 11 —12 tg u. 
4 órától a színházban.

Államsegély a gimnázium- 
| nak. A m kir. vallás és közok

tatásügyi minisztérium 1943 évi 
költségvetésébe, mint értesülúnc 
a mohácsi gimnázium összes 
tanárai fizetésének 80 os állam
segélye nyert felvételt, ami már 
igen jelentős államsegély lesz a 
városi gimnázium részére.

— Gabonaszelvény elszámo
lása. Mindazok a gazdálkodók, 
akik 1942. évben gabonaszelvény 
elszámolásra (konvenció, cseléd, 
kegydíj életjáradék stb ) kenyér
gabonát hagytak vissza a csép 
lési ellenőrök kötelesek folyó 
évi május 15—23 a között e 
gabonáról elszámolni, akár kap 
tak a közélelmezési hivataltól 
idézést, akár nem. Az elszámo
lásra a gabona'apot, kenyétgabo- 
najegyeket, váltószelvényeket és 
igazoló lapokat el kell hozni.

Vágómarhák igénybevétele.
A közellátási hivatal közli, hogy 
Piukovich Áron kijelölt keres
kedő által átvett marhák május 
hó 10-től a mérlegelési súllyal 
az 1043 44 évi termésbeszolgál-
látási kötelezettségbe a közel 
látási miniszter által megállapított 
egységbe beszámíttatnak. Ezért 
a vételi jegyet mindenki őrizze 
meg s a hatóságnak mutassa 
be Azok, akik junius közepéig 
halasztást kaptak a marhák le
szállítására ezen halasztás május 
hó 24 napjáig korlátozódik, 
vagyis ezen napig meg kell 
történni a leszállításnak azok 
részéről is, akik junius közepéig 
kaptak halasztást. írásbeli felszó
lítás nélkül nem köteles a gazda 
az igénybevett marhát leszállítani.

Közellátási hivatal a MFIR 
épületében. Mint értesü tünk 
Mohács m. város polgármeste
rének sikerült megállapodást 
kötnie a Magyar Királyi Folyam 
és Tengerhajózási Rt vei az épü
letében elhelyezve volt fővámhi
vatali helyiségeinek bérletére 
nézve. E helyiségekben a városi 
közellátási hivatalnak egy része 
nyer majd elhelyezést

Cukorrépa termelők figyel
mébe. Azok a gazdálkodók, akik 
folyó évben cukorrépát termelni 
kötelesek, abban az esetben, ha 
a cukkorrépa bármi oknál fogva 
egészben, vagy részben elpusz
tult volna kötelesek a területet 
újból cukorrépával bevetni és az 
összes munkálatokat kellő idő 
ben elvégezni Cukorrépa magot 
az a gyár köteles adni a gazdái 
kodónak, amelyikkel termelési 
szerződést kötött.

Kultuszminiszteri államse
gély. A m. kir. vallás és közok
tatásügyi miniszter a mohácsi 
iparostanonciskola eddigi 1000 
P-ős államsegélyét 1943 évre 
3300 P-re emelte fel Egyúttal 
értesítette a minisztérium a város 
polgármesterét, hogy az iparos 
és kereskedelmi tanonciskola 
tanerőinek óradíjait felemeli.

Uj tábori postaszamok. Má 
jus 15 töl kezdődően a jelenlegi 
5 számból álló tábori postaszám 
(pl. 216 10) helyett az egyes 
katonai alakulatok egy nagy be 
tűből és három számjegyből álló 
tábori postaszámot kapnak (pl 
B. 389) Az érdekeitek kérjék 
hozzátartozójuktól az új tábori 
postaszám közlését, mert a régi 
tábori postai számra címzett 
küldeményeket a postahivatalok 
csak május hó végéig veszik 
fel.

— Pónzbünteftsek árdrágítá
sért. A mohácsi kir. lárásbiró 
ság, mint büntetőbíróság árdrá 
gitó visszaélés vétsége m att a 
következő Ítéleteket h )zta özv 
Gyuricza Istvánné szül Mózes 
Julianna földműves, dunaszek 
csői lakos' jogerősen 50 I* p-r ír 
büntetésre és 100 P vagyoni 
elégtétel megfizetésére ítélte 
Walter Károly napszámos her 
cegtöttősi lakost jogerősen 30 P 
pénzbüntetésre és 5 P 70 f bűn- 
jelpénz elkobzására, Reinspadi 
János kereskedő, hppói lakost 
jogerősen 50 P pénzbüntetésre, 
Heréb János napszámos mohi 
esi lakost jogerősen 40 P, Tóth 
Fábiánná szül. Kókai Teréz ház
tartásbeli kölkedi lakost jogerő
sen 450 P, Titz Adám földmá 
vés, kölkedi lakost 200 P, 
Gerber Henrik napszámos, köl
kedi lakost 250 P, Kovácska 
József földműves, kölkedi lakost 
150 P, Bogdán Ferencné sz Tóth 
Ilona háztartásbeli, kölkedi lakost 
50 P, Lovák Mátyásné sz Páv 
kovics M iria földműves neje, 
mohácsi lakost 60 P, Grenzer 
Jánosné sz Kaiser Mária szabó 
neje, cselegörcsönyi lakost 50 P, 
Csontos Béla napszámost duna 
szekcsői lakost 30 P, Kersity 
Jánosné sz. Vidák Márta házt, 
mohácsi lakost 30 P, Kozárt 
András napszámos, dunaszekcsői 
lakost 25 P, Béregi Lukács na» 
számos, mohácsi lakost 40 P, 
Lengi Ferenc földműves, som 
berki lakost 460 P, Németh Jé 
zsefné sz. Hovanecz Ilona föld 
műves neje, kölkedi lakost 60 P 
Varga György péksegéd, mohá
csi lakost 150 P, Özv. TaJics 
Istvánné sz Balázs Teréz föld 
műves, mohácsi lakost 40 P, 
pénzbüntetésre Ítélte jogerősen

Milyen ruhái lehet vásá
rolni ? A Közellátási miniszter 
rendelete szerint január 1 és 
december 31 e közötti időben 
textil árukból vásárlásikönyvbe 
való bejegyzés mellett ezentúl 
csak a következő mennyiség vá
sárolható: felöltő vagy kabát 
(ballon, vihar, és esőkabát kivé
telével) férfi 1 nő 1. gyemek 
2—14 éves korig 1, Felsőruha 
gyapjúipari jellegű szövetből, 
pamut, len és kenderipari jellegű 
férfi felsőruházati anyagból: férfi 
2, nő 1, gyermek 2 14 éves
korig 1, Felsőruha egyéb anyag
ból (műselyem stb) nő 2, gyer
mek 2—14 éves korig 2, védő 
munkaruha (overáll, munkakö
tény) férfi 2, nő 2, gyermek 2-14 
éves korig 1, Alsóruha (ing, 
nadrág, kombiné) a kötött, hur
kolt anyagok kivételével: férfi 2, 
nő 2, gyermek 2 14 éves korig
2 Női harisnya műselyem mű 
szálból, vagy ezek keverékéből : 
nő 9, egyéb harisnya (zokni) a 
boka fix kivételével férfi 6, nő 3, 
gyermek 2 — 14 éves korig 6 
A fogyasztó ezek helyett a kész 
ruházati cikkek helyett megfelelő 
anyagból beszerezheti ezek el 
készítéséhez szükséges anyagot 
is. A megjelölt mennyiségből 
több készruházati cikket azon
ban az iparos a vevő által ho
zott anyagból sem készíthet. — 
Annak a fogyasztónak, aki vala
mely textil áruból a megszabott 
mennyiséget már beszerezte, 
ilyen textilárut kiszolgáltatni, 
illetve hozott anyagból készíteni 
nem szabad.
ti 1 K.4 n
Mohácsi Hírlapban.
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Fapirtakartkuktias az 
isktlabafl. A kultuszminiszter 
rendeletben felhívta az iskola 
igazgatókat, intézkedjenek, hogy 
a tanulók a papírral való taka
rékoskodás céljából elsősorban 
az előző évi füzeteikben tisztán 
maradt lapokat használhatják fel. 
A rajzlapokat pedig kettévágva 
használják és mindkétoldalán 
rajzoljanak, illetve fessenek A 
megtelt füzeteket, rajzlapokat 
iskolánként össze kell gyűjteni 
■apiroshulladékként értékesíteni 
kell, a befolyó összegből pedig 
a szegénysorsú tanulók számára 
kell új füzeteket vásárolni.

Gazdálkodók figyelmébe. A 
Féldművelésügyi miniszter ren
deleté értelmében a be nem érett 
gabonát, u n be nem érett zöld 
huzat, rozsot, kétszerest, zabot 
lekaszálni, vagy bárni más mó
don a földtől elválasztani, vagy 
legeltetés utján takarmányozásra 
felhasználni nem szabad.

Fűzfátermelök figyelmébe. 
.Mindazok a birtokosok, akiknek 
birtokában 1943. évi május hó 
8 án 4 ürmétert meghaladó 
mennyiségű 4 cm.-nél vastagabb 
átmérőjű fűz gömbfa, dorongfa, 
hasábfa van, köteles a kérget 
lehantolni, mégpedig a múlt év 
szeptember hó 1. napjától kiter
melt tűzifáról május hó 25-ig. 
Az ezután kitermelésre kerülő 
fűzfáról pedig 1943 évi július 
hó lóéig. A rendelet hatályba 
lépésének napján tehát május hó 
8 án meglévő füzfamennyiséget 
május hó 16 ig, az ezután kitér- 
termelt füzfamennyiséget pedig 
a kitermelés befejeztétől számí
tott 8 nap alatt köteles a birto
kos a Magyar Bőripari Nyers
anyagbeszerző és Elosztó R, T.- 
nek (Budapest, IV., Thür István 
u. 4 sz.) bejelenteni A bejelen
tésnek tartalmaznia kell a be
jelentő nevét, lakóhelyét, annak a 
helynek a legközelebbi megjelö
lését, ahol a hántolási kötelezett
ség alá eső füzfamennyiség van 
továbbá a hántolási kötelezettség 
alá eső füzfamennyiséget ürmé 
terenként Az átvétel mázsánként 
kb. 22 P ért történik.

— Gazdaközónség figyelmébe. 
A beszolgáltatasi kötelezettség
gel kapcsolatban közli a város 
közellátási hivatala, hogy a ha
szonbérlő által a haszonbérbe
adónak természetben kiadott 
termények és termékek közül 
csak a kenyérgabona és a hí
zott sertés számítható be a be- 
szolgáltatási kötelesség teljesíté
sébe, de csak akkora mennyi
ségben, amennyi a haszonbérbe
adót és a háztartáshoz tartozó
kat a finoml szt és kenyérjegyre, 
továbbá a zsirjegyre jogosultak 
fejadagja szerint egy évre meg
illeti, mindezek azomban csakis 
akkor számíthatók be, ha a 
haszonbérlő igazolja, hogy a 
haszonbérbeadó az őt és család
tagjait megi'lető finomliszt és 
kenyér, tovább zs rfejadagjáról 
a kenyérgabona, illetve sertés 
átvételét kővető egy évre le
mondott. Ezt az igazolást a ha- 
szonbérbeadcnak kell kérni és 
a haszonbérlőnek megküldeni, 
illetve átadni, aki a közélelmezé
si hivatalnak bemutatni tartozik. 
Közli ‘ovábbá a hivatal, hogy 
a szántóföld termésében mutat
kozó elen i kárt csak abban az 
esetben lehet figyelembe venni, 
ha a kár mérvét a pénzügyigaz 

gatóság megállapította. Ezért fel
hívja a hivatal a gazdák figyel
mét, hogy elemi kár esetén azt 
feltétlen jelentsék be a földadó
nyilvántartó és a közelelmezési 
hivatalban. Végül közli a hivatal, 
hogy akik többet .szolgáltatnak 
be, mint amennyit előírtak juta
lomban részesülnek és pedig 
minden 100 büzaegység után az 
elszámolás időpontjában méter
mázsánként érvényes hatósági 
búzaár egyhannadának megfele
lő összegben Míg azok, akik 
beszolgáltatasi kötelezettségük
nek eleget nem tesznek, minden 
hiányzó 100 büzaegység után 
az elszámolás idején érvényes 
hatósági búzaár háromszorosá
tól nyolcszorosáig terjedő pénz- 
birsággal sújthatok

Szabad idődben sakkozzál!

— Inyakönyvi bejegyzések
1943. május 7-től május 14 ig.

Születések: Huber Erzsébet, 
Városi László József, Alabert 
Erzsébet, Knittl Julianna, Princz- 
haus Erzsébet, Tóth Józsel László, 
Leopold János, Scháffer Borbála, 
Molnár Irén, Pruckner Ferenc 
Reinhard, Balits Lajos, Miiller 
Anna, Gaál Béla, Hehl Emma.

Házasságkötések-. Gulyás 
János és Bárácz Mária.

Halálozások; Asztalos József 
54 éves, Kerpner Károly 42 éves, 
Mudlicz János 87 éves, Török 
Györgyné 81 éves, Pavkovits 
Antal 63 éves.

SPORT.
MTE-PVSK II. 3:1 (1:0)

Mohács I. b vezette: Éberhardt.
Biztos győzelem.

Hatalmas nézőközönség előtt 
nem várt fölénnyel biztos győ 
zelmet aiatott a hazai csapat. 
Sőt a számszerű eredmény 
még nem is fejezi ki hűen a 
két csapat közti különbséget. 
Hogy csak ilyen kis arányú 
mohácsi győzelem alakult ki 
annak a részint a jól és kemé
nyen szereplő pécsi védelem és 
a mohácsi csatárok kapu ellőtti 
határozatlansága. A játék képe 
mindkét félidőben azt mutatta, 
hogy az MTE az úr, a vezető 
a pályán, a pécsiek csak a játék 
utolsó 10 peicében jöttek föl, 
máskülömben másodrangú sze- 
szerepet játszottak. Szünet előtt 
az MTE fölényét a szél támo
gatására is lehetett irni, fordulás 
után azonban, már nem volt 
hátszél és mégis megmaradt a 
vezetés. Az MTE védelme bizto

FIGYELEM! Erist be/áltás

inny-eröst ékszert í legolcsóbban vehet 
TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el 

PÁNCSITSNÁL 
Rlohacs Újvárosháza.

- - - = — - -______

Javítást, vésést gyorsan es elcsen személyesen készítek 
Ugyanott a világhírű Tungsram esiitar, 
radeo es viilanyuerelési anyag kapható.

Arany beváltás

Órát

san állt a lábon, bár a bekapott 
gólt elkerülhették volna A Halt 
sor igen jó volt. A csatársor 
halványabb volt. Dz viszont itt 
találjuk a mezőny legjobb emberét. 
Németet, aki rengeteget dolgo
zott ezen a mérkőzésen és jó 
játékával hatalmas részt kér a 
győzelemből. Kockás igen nagy 
akarással játszott góljai ügyesek 
voltak.

A pécsiek nagy akarással 
és jó felkészültséggel váltak ki.

Az MTE kezdi a játékot és 
az első negyedórában folyton 
támadt, de sok a magas labda. 
A 20 percben jó támadás indul 
el, Kockás kapja a labdát és a 
kifutó kapus mellett gólt szerez 
1:0 A 25 percben újra rúghatna 
gólt, de közeitől hibáz. Az MTE 
fölénye állandósul. A pécsiek 
szórványos, hosszú labdákkal 
elindított támadásai elhalnak a 
védők szilárd vonalán, a 42 
percben Ruff szépen lő, a kapus 
mesterien véd.

Szünet után rögtön Ruff 
meghozná gólt, de közelről 
fölé emel. A 8 percben a pécsiek 
kezelnek 11 es! Ruff bomba 
lövése félmagasan jut a hálóba 
2:0. A 13 percben újra gólt 
kap a PVSK. Kockás jól fut el 
a balszélen és lapos labdája 
hálót ér 30 Most a hazai vé
dők kényelmeskednek több csere 
is történik A 37 percben a jól 
cselező Lichfenstein öt lépésről 
szépít 3:1 A végén még Völgyesi 
rúghatna gólt, de a kapus kezébe 
gurít

Iz MTE vasarnap Komlón 
játszik bajnoki mérkőzést. Őszi 
eredmény 2:2 volt.

Mohácsi L. E. - Németbúlyi L. E- 
1:1 (1:1) Németbóly vezette- Me
gyeri. A bajnokság egyik leg
erősebb csapata ellen jói meg- 
állták helyüket leventéink. Az 
összes játékosok dicséretet érde
meinek nagy igyekezetükért.

Gimnázium-Majsi L.E. 8:0 (4:0) 
A diák csapatnak ismét könnyű 
győzelme volt.

Felelo» i x e r k eii t Ó :

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonol és kiadó: 

FRIDRICH OSZKÁR

Telefonelofizetök névsora
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében.

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

a szerdai 
heti piacon:

30 — p
28 - p
24 50 f>

29 - 31 - p
27 - p
22 90 p
6020 F

(Kísértés arak:
145 kg. vagy nehezebb I. r. 2.1QP
130 „ „ „ l.r. 205P
115 „ » >. I r. 2 02?
100 „ „ „ l.r 1QSP
80 „ v. neh sonkasüldő 1.98 F

145 „ vagy nehezebb II. r. 1.92?
145 „ kevesebb II. r. 1 86 P

Szemelyautofuvarozas: 
vállal HÚSZ ISTVÁN 

béraufófuvarozá
Mohács Telefón: 204

Ha el akar adni hátat, földet, telket 
szóiét, malmot, birtokot, bérletet, bár 
hol is fekszik, jelentse be nálam — 
Vételt és eladást sikeresen, szolid*" 
és gyorsan közvetítik

S TROBl. JÁNOS
F. M étig ingatlan forg. irodájr 
Mohács, Bakács ntra 23 szál.

Pályázati hirdetmény.
Mohács megyei város ;p;,os- 

és kereskedőtanonc iskolájának 
feiügyelőbizotisága a következő 
3 éves ciklusra a tanonciskolái 
állásokra pályázatot hirdet.
Határidő folyó évi június hé 1-e.
Kellően felszerelt kérvények az is 
kóla igazgatóságánál adandók be

Mohács, 1943. évi május 11
Rubint JózsefF. /•’. elnöke

Alsó-mezőben
egy hold föld eladó.

Bővebbet:
Baross u. 26. alatt

Asztalos segédet
állandó munkára keres

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Zertvogel gépgyár
Sürgősen vennék egy jókarban

lévő kombinált szobát.
Címet a kiadeba

ÉRTESÍTÉS!
Tisztelettel értesítem a n. é. közön,éget 
hogy férfiöltönyöket megrendelésre 
készítek, saját kitűnő szöveteimből 
Elsőrendű kidolgozás! Príma anyag! 
Szolid árak! Szíves pártfogást kérek

Schétzl József szabómester 
Szent István utca 33 szám

NEMES KERTI

gyöngyvirág-tőnek
ELADÓK.

Cím a kiadóhivatalban

ToTX ház eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott

Eladó föld
A Munkás utcában levő 1300 
belsőség eladó, viszont a Felsőmezőhe” 

szántót keresek megvételre
Cím megtudható: dr Schmidt Hiklá’ 

ügyvédnél.

Bútorozott szoba 
külön bejárattal, esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Szechenyi-ter 13

Fr.drich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


