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dördültek meg az ágyúk a 
keleti arcvonalon s kezdetét 
vette az a leszámolás, amely 
még ma is folyik s amelynek 
tevékeny résztvevője a magyar 
nemzet is. Két esztendő telt 
el azóta s a mérleg kétség
telenül a tengelycsapatok ja
vara billen, mert — mind
azt német illetékes katonai 
körük is összefoglalták — 
az elmúlt téli hónapok vissza- 
csapasai ellenére olyan sikere
ket hozott, amelyek mértéke 
csak akkor válik láthatóvá, ha a 
német csapatok nagy területi 
nyereségei mellett figyelembe 
vesszük az ellenfél vesztesé
géit vonatkozó számadato
kat is.

A bolsevisták eddigi vesz
tesegei mintegy 5 és fél millió 
togoly, legalább 36,000 pán
célos. kerekszámban 50.000 
löveg és több mint 40.000 
repülőgép. Ha ehhez hozzá
számítjuk az elesetteket és a 
sebesülteket, akkor kitűnik, 
hogy a szovjet több mint 
húsz millió embert veszített. 
Területileg a szovjet veszte
sége olyan nagy, mint a brit 
szigetek négyszerese.

Elveszített olyan mezőgazda
sági területet, amely a szov
jet számára legfontosabb ga
bonaterületének elvesztését 
jelenti.

Ma már tisztán látható, 
hogy a szovjet elmúlt téli 
támadása nem érte el a várt 
sikert, mert 1943. február és 
március havában a német 
'isszacsapás Charkovtól ke- 
'“'re hadászatilag meghiúsí
totta a szovjet erőfeszítéseket. 
S e veszélyes hónapok a 
tengely oldalán új erőkifejtés- 
rt összpontosításra vezetett, 
aniinőt a népek háborús tör
ténelme addig nem ismert. 
Miközben Németországban 
'■alósággá vált a „totális há- 
oorú" fogalma, az akut bol
sevista fenyegetés ugyanakkor 
£z összes erők mozgósítása 
tevén az európai népek köze
pesére vezetett a bolsevista I 

áradat elleni ellenállás erő
központjaihoz.

A szovjetunió elleni háború 
két esztendejének zárómérlege 
éppen a legutóbbi tapasztala
tok alapján akként állapít
ható meg, hogy a német 
keleti arcvonal elég erős ah
hoz, hogy megakadályozza 
Európa bolsevista elözönlését, 
sőt elég erős és elegendő 
pozíciókkal rendelkezik ahhoz, 
hogy támadási hagyományai-

Mohács város kepviselőtestiilete díszközgyűlés 
keretében hodolt a Kormányzónak.

Vitéz nagybányai Horthy Mik 
lós, Magyarország országgyara- 
pitó Kormányzóiénak 75-ik szü 
letésnapját Mohács város társo 
dalma is bensőséges kei etek 
között ünnepelte meg A Foga
dalmi templomban pénteken ju 
nius 18 án délelőtt Odrakor ün 
népi Istentisztelet volt, amelyen 
résztvett a város, katonai és 
polgári hatósága, társadalmi 
egyesületek és iskolák és a 
nagyközönség A szentmise után 
a városháza közgyűlési termében 
ünnepi diszülés zajlott le A tér 
met zsúfolásig megtöltött képvi 
selötestületi tagok, egyházi, ka 
tonai és polgári hatóságok, tár
sadalmi egyesületek képviselői 
és a nagyközönség elmondotta 
a Hiszekegyet, Szönyi Alá
jós polgármester köszöntése 
után dr Bartók Lajos polgár
mesterhelyettes főjegyző emel 
kedett szólásra. Örömünnepe 
van ma Országunknak — mon
dotta —, mert az egész magyar
ság Fcméltóságu Kormányzó 
Urunk 75 ik születésnapját üli. 
Ehhez a lelkes ünnepléshez csat 
lakozik Mohács város összlakos
sága is, hogy őszinte és mély 
hodólatát fejezze ki a legelső 
magyar, a legfelsőbb Hadúr, a 
magyar Államfő előtt E napon 
az egész magyarság .úgy fordul 
ismét a Kormányzó Ur szemelye 
felé, mint szilárd, biztos ponthoz, 
eligazításhoz azokban a változa 
sokban, amelyek körülöttünk 
formálják át az uj világ arcai. 
Az Isteni Gondviselés különös 
kegyelmének kell tulajdonítani, 
hogy Horthy Miklós, az ottrantói 
csata diadalmas hőse, aki Szeged 
rői új honfoglalásra indult, a 
maga patriarkális 75 életével most 
is töretlen erővel, hatalmas mun 
bírással, nem csökkenő energiá
val, kemény és nem roskadó 
vállal áll a nemzet élén, olyan 

nak további kialakításával 
megvalósítsa a német alapos
sággal előkészített terveket.

A német véderő és a né
met fegyverkezési képesség 
ismerete alapján levonhatjuk 
azt a következtetést, hogy a 
német vezetés több arcvona
lon, akár keleten, akár nyu
gaton, vagy délen, időben 
összeegyeztetett támadással 
is elbánik.

időkben, amelyek — képletesen 
szólva — felérnek azokkal a 
legragyobb viharokkal, amiket a 
tengeren érhet meg a tengerész 
ember. S ahogy a hrjó hormány 
hidján vasakaratán, elhatározásán 
és belátásán mullott nem egy
szer a hajé sorsa, úgy tartja 
most is kezében egy egész or 
szág sorsát, soha meg nem 
inogva, sohasem tétován s min
dig a kijelölt cél irányába nézve. 
Óiiás tölgy, mely nem inog a 
vihaiban, töretlen akarat és acé 
los erő, amelyet földi hatalom 
meg nem hajlíthat, cél, mely az 
utat sohasem tévesztette el, biz 
tatás, amely soha el nem lanka
dón villanyozta fel a nemzet 
szunnyadó erőit parancs, amely 
a jobb jövő felé vezeti Trianon 
magyarságát; ez nekünk Horthy 
Miklós !

A mai idők járása nem alkal
mas arra, hogy kicsapjon egész 
forróságával különféle ünnepsé
geken keresztül az az érzés, 
amely minden magyart füt 
Kormányzó Urunk magas sze- 
mélyeiránt. De a legnagyobb 
ünnepségek nem is azok, 
amiknek a szónoklatokban, ban
ketteken adnak hangot, hanem 
azokban az érzésekben, amik, mint 
csendes tüzek melegítik a lelket és 
néma tisztelgésben, fegyelmezett
ségben jelentkező együttdolgo
zásban nyilvánulnak meg. Majd 
ismertette dr. Bartók főjegyző 
a Kormányzó Ur életét, katonai 
pályafutását, az otrantói ütközet 
hősiességét és vakmerőségét, a 
kommunizmust a szegedi zászló
bontást, a nemzeti hadsereg 
szervezését, dicsőséges budapesti 
bevonulását, Kormányzóvá tör
tént megválasztását az elmúlt 
két évtized dicsőséges országiá- 
sát, az elszakított területek 
dicsőséges visszatértét, majd igy 
folytatta. Az országgyarapitás és 

; konszolidáció örömeit nem 
sokáig élvezhettük zavartalanul, 
mert a fenyegető vörös rém 
ellen harcba kellett szállniok a 
magyar honvédeknek, hogy tá
vol tartsák hazánktól a keresz
tény kultúrát elsöpörni akaró 
bolsevizmust. E harc sok vitéz 
magyar katona életébe került 
s Kormányzó Urunk is ott vesz
tette hős István fiát, szeretett 
Kormányzóhelyettesünket. Ez a 
nagy csapás megrázta az egész 
nemzetet s mélyen sújtotta a 
Főméltóságu szülőket is, de 
Kormányzó Urunk férfias erővel 
és a haza szebb jövőjébe vetett 
rendíthetetlen hittel viselte el 
ezt a megpróbáltatást is

Ma minden magyar ember 
rajongó szeretettel és hűséggel 
ünnepli a 75 éves Kormányzót, 
akinek személye a nemzeti szel
lem ébredésének boldog hajna
lát, az uj honfoglalás kezdetét 

i jelentette, ö volt az ájult nem 
zetbe visszatérő életakarat, az 
újjáéledő reménykedés, a társo- 
dalmi megbékélés, a munka 
lehetősége, a tökéletes rend és 
biztonság helyreállítása, a nagy 
országgyarapitó. Ma 75 eszten
dős súlyával a vállán, még min 
dig a szegedi hős, a küzdelmes 
magyar történelem élő megtes
tesülése. Felőle biztatás és báto
rítás árad: Nem veszhet el ez a 
nemzet és nem is fog elpusztul
ni soha! Életereje átlobog a 
csüggedő szivekbe és látjuk a 
magyar horizontokon felfényieni 
a győzelmes béke pirosló haj
nalát. A pirkadó hajnal ráveti 
fényét a táguló határokra és a 
Gondviselés kegyes lesz Magyar
ország kormányzójához, mert 
látni engedi neki — talán nem
sokára — az egész Magyaror
szág boldog feltámadását.

A jóságos Isten adjon neki 
ehhez erőt, egézséget!

Vitéz nagybányai Horthy 
Miklós még sokáig éljen!

A diszülés résztvevői helyük
ről felkelve lelkes, szűnni nem 
akaró tapssal és éljenzéssel 
éltette a Kormányzó Urat. A 
diszülés a Himnus eléneklésével 
étr véget.

Hüsjegy július I. napjától.
Hírt adtunk arról, hogy július 
hó 1. napjától kezdődően Mo
hácson is bevezetik a húsjegyet, 
A város Közellátási hivatal^ közli, 
hogy a húsjegyeket a többi élel
mezési jegyekkel együtt június 
hó végén fogják kikézbesíteni.
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Ágoston Sándor ref. püspök, a baranya-bácsi 
egyházmegye esperese látogatása Mohácson.

Június hó 18 án érkezett Mo
hácsra esperesi látogató körútja 
során Ágostén Sándor tb. püs
pök,a baranya bácsi egyházmegye 
esperese. A Délvidék jvisszacsa- 
tolása után a trianoni új helyzet
hez képest a pécsi egyházmegyé
hez csatolt mohácsi gyülekezet 
újra visszakerült régi egyház
megyéjéhez, amelyet még néhány 
új egyházközséggel gyarapitottak, 
tekintettel mintegy 25000 lelket 
számláló német református egy
házközségek külön egyházmegyé
vé történt alakulására.

Délután ó órakor volt a prés 
biteri gyűlés, melyen egyház- 
ügyeket tárgyaltak meg, 
majd este 8 órakor a református 
templomban a Bethlen Gábor 
Szövetség fiókegyesülete rende
zésében vallásos est következett. 
Közének és ima után Ladányi 
Lászlóné néhány művészi ének
számot énekelt, Benedek /ózsef 
róm. kát. kántor tanító orgona
kíséretével. Majd Ágoston Sánder 
püspök előadása következett a 
Délvidéki énekeskönyvről s a 
ref. énekek történetéről. Előadá
sában rámutatott arra, hogy a 
zsoltáréneklésnek milyen nagy 
jelentősége volt mindig a 
gyülekezeti életben, hiszen az 
imádkozás legőszintébb és leg
művészibb megnyilatkozása volt. 
Erre utal Kálvin János értekezése 
is az éneklés jelentőségéről, de 
ezt bizonyítják a reformátorok 
is, akik elsősorban a nemzeti 1

Megnyílt a Leventevizitábor.
Több ízben beszámoltunk már 

arról a nagyszabású országos 
Leventevizitelep építkezéséről, 
ami a Mohács szigeten folyik 
a város által felajánlott területen. 
Az épületek a közismert anyag
beszerzési nehézségek miatt ez 
év nyarára ugyan nem készül 
nek el, ennek dacára a Szigeten 
az épülő telep mellett Róheim 
Jenő mérnök kaszálóját a tábor 
céljainak rendelkezésére bocsájtva 
megindult a negyedik hadtest 
területéről összesereglett mintegy 
nyolcvan főnyi levente ifjúságnak 
vizikiképző tábora A tizenegy 
vadonatúj őrsi sátor, zászlóárbóc 
és ízléses, pirosmuskátlis kapu 
nagyszerű konyha, nagy 
csonakállomány amelyben az 
utászladiktól a portya-négyesig 
minden megtalálható a fiuknak 
valóban remek kiképzését és 
egyben egészséges üdülését fog
ja szolgálni Junius 21-én, hét 
főn este 7 órakor a tábor ünnepi 
díszbe öltözött. Sorakozó és 
jelentés után, a Hiszekegy hangja 
mellett kúszott fel a hatalmas 
árbocra a nemzeti zászló, majd 
vitéz Marosy Ojula Mohács vá
ros és járás leventeparancsnok a 
úgyis mint a tábor parancsnoka 
intézett barátságos meleg hangú 
szózatot a táborozó leventékhez. 
Szeretettel és bajtársiassággal 
köszöntlek Benneteket, — mon
dotta — akkor amikor a mohá
csi vizileventetábort ünnepélye
sen megnyitom.

Szeretettel, mert a szeretet az, 
ami idehozott Benneteket a le 
ventetáborba és a szeretet szól 
belőlem, amikor kívánom Nektek, | 
hogy e táborban eltöltendő hetek

nyelven énekelt zsoltárokkal hir
dették az új hit tanait s alapí
tották meg a magyar protestáns 

| egyházat. Első helyen állt közöt- 
| tűk Szfárai Mihály a baranyai 
j reformátor, aki Mohács protes

táns gyülekezetének megalapítója 
1 volt. Majd rátért Szenei Molnár 

Albert zsoltárirásának értékeié 
sére, kimutatván, hogy az eredeti 
zsoltárok tökéletes alkotások, csak 
az éneklés módjában kell vissza
térni az eredeti ritmushoz.

A trianoni elszakitás után a 
magára maradt délvidéki refor- 
mátusság visszatért az ősök 
örökségéhez, új énekeskönyvet 
adott ki, melybe újra felvette a 
régi énekeket s eredeti dallamok 

| alapján a Szenczi Molnár féle 
! zsoltárokat Ágoston püspök 

előadását szemléltető énekszámok 
tették élvezetessé és változatossá 
Ladányi Lászlóné és Molnár 
Pál előadásában Benedek /ózsef 
művészi orgona kíséretével.

Felcsendült Huszár Gál XVI. 
századi éneke régi latin himnusz 
alapján. Ambrozius püspök éneke 
melyet a Titanic pusztulásakor 
énekelt a sülyedő hajó 2400 
utasa, majd régi magyar népi 
dallam alapján Sztárai Mihály 
éneke: Mely igen jó Istent di
csérni kezdetű ének A tanulsá 
gos és érdekes előadást Vikár 
Zoltán igehirdetése és közének 
fejezte be. \goston Sándor püs
pök tovább utazott a többi gyü
lekezetek meglátogatására.

tudástok gyarapítását és egész
ségiek, erőitek megacélozódását 
hozzák. Bajtársiassággal, mert a 
rajtatok lévő egyenruha, a jel
vény és jelmondatunk első alap
vető oszlopa a bajtársiasság és 
az abból fakadó fegyelem Le
gyetek bajtársiasak leventetestvé
reitekkel szemben s tetteiteket 
mindenkor a fegyelem vezérelje. 
Legyünk vidámak, jókedvüek. A 
vidám, jókedvű levente, a tiszta 
lélek megnyilvánulása, legyünk 
egymással őszinték, n/iltszivűek 
és tekintetűek Szeretem azokat 
a fiukat, akik bátran mernek a 
szemembe nézni. Ez a tábor 
szeretet a bajtársiasság és a 
fegyelem tábora kell, hogy le
gyen s hinni akarom, hogy min 
denki jól fogja érezni magát a 
három hét jalatt s e reményben 
kívánok mindannyiunknak szebb 
jövőt A tábori szabályok ismer
tetése után kezdetét vett a va 
csora, amely finom babgulyás
ból állt. A három hetes tábor 
alatt a leventék utász evezős és 
műszaki, továbbá őrsi hajó, gu
rulópados és kajak kiképzésben, 
részesülnek. E tábor befejezte 
után még két csoport nyer há 
rom-három hetes tábor kereté
ben evezős és műszaki kiképzést.

A sátortábort a bajtársi együtt 
működés jegyében a mohácsi 
vizicserkészek építették fel leven- 
tebajtársaik részére.

Előírás szerinti légoltalmi

homokzsákok
kaphatók:

Fridrich Oszkár
[könyvkereskedésében Mohács.

Légoltalmi közlemények.
Háborúban élünk, amikor 

minden eshetőségre fel kell ké
szülnünk. Jobb félni, mint meg
ijedni, tartja a közmondás és 
bár nem számítunk rá, mégis 
megtörténhetik, hogy esetleg 
városunkat légitámadás éri.

A köteles elővigyázat, igy pa 
rancsolólag előírja, hogy ez a 
légitámadás ne érjen senkit 
készületlenül.

Ezekről az óvóintézkedésekről 
belügyminiszteri rendelet jelent 
meg. Ennek kapcsán a város 
vezetősége minden szükséges 
intézkedést megtett. Máris meg 
történtek az előkészületek a 
légitámadások folytán hajléktalan
ná vált személyek ideiglenes el
helyezésére, amennyiben a város 
vezetősége átmeneti szállás cél 
jára az alábbi épületeket 
jelölte ki:

Korsós utcai ovoda 30 személy 
Jókay utcai ovoda 35 személy 
Rókus utcai ovoda 30 személy 
Korház utcai ovoda 35 személy 
Mohácsi Iparosok Olvasóköre 

Vörösmarty utca 50 személy
Sakacok Magyar Olvasóköre 

Jenőherceg utca 25 személy
Katolikus Legényegylet Szt. 

János utca 50 személy
Mohácsi Polgárok Olvasóköre 

Apponyi utca 15 személy
Mohácsi Fö'dmúvesek Olvasó

köre Jókay utca 15 személy
Mohácsi Gazdakör Rózsa

utca 20 személy
Mohács Nemzeti Casinó

Kossuth Lajos utca 30 személy
A hajléktalanná vált lakosság 

a lakóhelyéhez legközelebb fek
vő átmeneti szállást keresse fel. 
A hajléktalanok az átmeneti 
szálláson csak néhány órát, leg
feljebb egy napot tartózkodnak, 
mert a város gondoskodik az 
ideiglenes elhelyezésről. Az 
ideiglenes elhelyezés iskolákban, 
szükség esetén nagyobb lakások 
ból igénybevett lakrészekben is 
történhet. Alapelv legyen, hogy 
a hajléktalanok lehetőleg roko 
noknál és ismerősöknél helyez
kedjenek el. Felhívjuk a város 
közönségét, hogy esetleges 
légitámadás során nyugalmát 
őrizze meg és legyen segítségére 
azoknak, akik kárt szenvedtek. 
Bízunk abban, hogy a város 
lakossága a nem várt megpró
báltatás esetén a bajtársiasság 
példáját mutatja.

Tábortűz Monostorszegen
Sürgés-forgás, hajók beszere

lése folyik a vizicserkészek tele
pén június hó 12 én. Monostor
szegre megy a csapat, hogy tá- 
bortüzkeretében köszöntse újból 
a felszabadult Bácskának ott élő 
magyarjait és magyarul gondol
kodó idegenajkú lakosát, kiknek 
Mohács város társadalma ország
zászlót adományozott s kimélyí 
tette a két település közötti kap
csolatokat.

Csendes a víz. Evezőink csa
pásai teszik csak fodrossá s las
san csendben, szinte észrevétle
nül ránk hajlik az éjszaka, de 
amint elérjük a volt trianoni 
határt már a hold sápadt fénye 
vibrál hajóink hullámain Még 
nincs 11 óra, amikor a bezdáni 
zsilip partján felvert táborunk 
tábortüze köszönti az érkező 
fiúkat. Örülünk a nagyszerű 

portyának, a titokzatos éjszakai 
evezésnek, a sátorban való al
vásnak és a még ránk váró sok 
meglepetésnek

Gyors berendezkedés s az 
árbóc körül máris ott áll 45 f,,j 
imára kulcsolt kezekkel: óh 
Édes Istenem hálátrebeg lelkem 
aztán parancsolvasás s csenj 
borul a táborra csak az éjjeli örök 
halk léptei hallatszanak, néha 
néhaelbődül egy hajókiirt. Hűvös 
a reggel, de nincs kegyelem, fél 
hatkor folyik a csuklózás, majd 
a mosdás s ima, reggeli után a 
sátrak pillanatok alatt már a ha ók 
orrában pihennek Még őszies az 
idő reggel 7 órakor, amikor to 
vább indul a 9 hajó.

Vadregényes a monostori Du- 
naág s csakhamar felveri a csen
det két őrsi hajó legénységének 
nagy versenyét kísérő biztató 
kiáltozás. A verseny elkap mind
annyiunkat s szinte repülünk 
Monostorszeg fele s még nincs 
is fél kilenc, amikor tisztelgünk 
a bennünket váró monostor- 
szegiek előtt

Szeretettel köszöntjük a régi 
ismerősöket Pekló Tibor gyógy
szerészt, a község derék biráját 
a Délvidéki Közművelődési egye
sület alelnökét, fiukat, lányokat. 
Aztán gyors táborverés, beren
dezkedés s fél 10 órakor nóta
szóval vonulunk a monostorszegi 
apróságoktól körülvéve a köz 
ségbe. M'se után a hősök em
lékművéhez megyünk Büszkén 
leng az országzászló az őrséget 
magyarruhás lányok adják - 
A csapat szinte eltűnik az ót 
körülvevő tömegben Vigyázba 
merevednek a sorok Parancsnok 
Úr koszorút helyez az emlék
műre: mohácsi vizicserkészek, 
kegyelettel a monostorszegi régi 
és új hősi halottaknak . .. mijd 
feszes díszmenetben vonulnak el 
a fiúk az emlékmű előtt.

Ebédig egy kis tere fere, séta 
ismerkedés s aztán ebéd ... el- 
ámulunk ezen a vendégszere
teten. Sertéspörkölt, saláta, f nom 
mézes sütemény, még békés 
időkben is kiváló, hát még ilyen 
Ínséges időkben Köszönet érte 
monostorszegi közigazgatás 
Hániory Béla főjegyzővel az élen 
és monostorszegi mamák és méhes 
gazdák. A kiváló ebédet kemény 
csatakiáltással köszönjük meg, 
majd derűs nótaszóval vonulunk 
be a táborba, ahol aztán próbára 
teszi sátorverő tudományunkat 
a hirtelen lezuhanó zápor. — 
Sátrakon belől azonban zavarta
lanul folyik a tábortűzi e’őkészü 
let. Három óra fele kiadta mér
gét a felhő s nagy morgások 
között vonul tovább Mi pedig 
a legkülönbözőbb szerszámok
kal felszerelve kissé csúszkálva, 
de annál nagyobb kedvvel vo 
nulunk a templomkertbe, Köz 
ben egyik másik elvágódik a 
sárosuton, de oda se neki, lg)' 
érdekes. Meggyujtjuk a tüzet s 
a sok monostoi apróság csillog15 
szeme várakozással tekint a 
mohácsi fiukra. Parancsnok l- 
megnyitó szavai után Szózat 
majd pedig két és fél órán 
keresztül folyik a nóta, szava a 
monológ, zeneszámok sok 
„vizes" tábori móka. Pompásan 
kiegészíti a műsort a monostor' 
lányok táncszámat, amelyeke 
kiváló rendezési képességükre 
már a múltból ismert HorW 
Etnska és Szűntök /uliska tan1 
tottak be. Már 6 órát kongat
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toronyóra, amikor Pekló Tibor 
lelkes szavai zárják be a tábor 
tüzet A tábortűz varázsa, min- 
pig megkapja a magyar lelket 
_ úgymond — s most, hogy 
ismét magyar fiuk gyújtottak itt 
tüzet érezzük csak igazán mit 
jelent ismét szabad magyarnak 
lenni.

Himnusz hangjával zárjuk ezt 
a lelkes és jól sikerült délutánt. 
Aztán Peklóék udvarában mig 
készül a vacsora nóta nótát követ. 
A vacsora ujjabb meglepetés, 
hideg sült, kenyér, hagyma. 
Hiába, javíthatatlanok a monostor- 
szegiek. Vacsora után a nagy 
vendéglőben a fiatalság táncra 
perdül hacsak rövid időre is, 
mert hiszen a záróra gyorsan 
itt van. Ragyogó holdsugárban 
vonulunk ki a táborba. Az el
múlt nap jó hangulatát tükrözik 
a sátrak, mert ébresztő után is 
még itt ott nóta hallik. Mosako
dás és reggeli után monostori 
vendéglátóink jelenlétében bont
juk a tábort, mindenkitől szives 
búcsút veszünk, de még mielőtt 
beszálltunk Pekló Ttborné a 
„Kismama" hatalmas tejeskannát 
ad át a „kicsinyek" részére. Erre 
a 45 fiúból alig akadt „nagy" 
mert mindenki a „Kicsinyek'1 
közé számította magát, — végre 

s „Noki ‘ a főszakács kissé 
már tekintéllyé nőtt pocakjával 
teremtett rendet, s aztán beszáll
tunk csónakjainkba. Egy kis 
bemutató és tisztelgés után 
sokáig integettünk a kedves 
monostoriaknak, mig csak el 
nem tűntek szemeink elől s 
aztán hajrá. Feszült az izom s 
mit tagadjuk 40 km. t ár ellen 
evezni nem volt éppen könnyű 
dolog, de vígan ment, hisz jel
szavunk is „Szembe az árral" 
hat óra után már vígan moso
gattuk le az „ut porát ‘ hajóinkról, 
majd sorakozó ima, s kemény 
csatakiáltással tettünk pontot 
erre a minden tekintetetben 
nagyszerűen sikerült portyára. 
S uj felejthetetlen élményekkel 
gazdagodtunk. _ Sicc _ I

„PapírosDapok“ Mohácson.
A papíroshulladék egyik igen 

lontos nyersanyaga a papíros
gyártó iparnak. A papíroshulla
dék gyűjtés már az egész or
szágban beszervezést nyert, s a 
hazai gyűjtés eredménye ma 
már meghaladja a havi 200 va
gont, (azelőtt havi 60—70 vá
gón volt)

De mindez kevés ! Külföldön 
nyersanyagra nem számíthatunk, 
’ így fokozottan kell gyűjteni a 
belföldi papíroshulladékot Bu
dapesten és a többi magyar 
nagy városban már májusban 
-,-eg voltak a „Papírosnapok“ 
es azok meglepően szép ered 
menyt hoztak,

Mohácson a „Papírnapok" 
lyá3. július hó 1— 2 án lesz 
nek, melynek célja elsősorban 
a háztartásokban összegyűlt pa- 
Phoshulladékok begyűjtése Ezen 
leiül azért felkérjük a nagyválla 
atokat és cégeket, hogy ők is 
készítsék el kiselejtezett iromá 
nyukat- és egyéb hulladékukat, 
es. kérjük a nagyközönséget, ké
szít ék e'ő a lakásban található 
papíroshulladékot, régi fűzeleket, 
könyveket, leveleket, használt 
dobozokat, régi újságokat, cső 
magoló papírosokat stb hogy 

azokat begyüjtve a papírosgyár
tó iparhoz juttathassuk

Reméljük, hogy Mohács ha- 
zafiasan gondolkodó közönsége 
megérti a papíroshu ladék gyűl- 
lenh,T e-mZelKaZdaSágila£ fontos 
voltát és nem fog lemaradni a 
gyűjtésben a többi városok mö
gött. Nagyobb tételek bejelentése 
•erényt ucca 3-5

Konkoly Thege Dezső
a Pao.'r . .

• r*

kertmegnyitö 
az Ipároskörben 

vasárnap.

Rétalapi Hlatky László és 
najylétszámu színtársulata meg
érkezett Mohácsra. A társulat 
és a zenekar minden tagját sze
retettel köszönti Mohács város 
társadalma s ez a szeretet a 
megnyitó előadáson máris meg
nyilvánult, meit örömmel láttuk 
a zsúfolt nézőteret, amely mind
végig szűnni nem akaró taps 
orkánnal fejezte ki tetszését a 
kiváló erőknek A kitűnő katona
zenekar a múlt szezonból jólis
mert kiváló karnagy Hukváry 
Jenő vezénylete mellett eljátszotta 
a Himnuszt, majd Hlatky László 
igazgató köszöntötte szeretettel 
a város társadalmát. A nagy taps
sal fogadott köszöntő után 
Sándor Anna a társulat kitűnő 
primadonnájának felléptével a 
színi évad legnagyobb operett 
sikere Szilágyi László — 
Fényes Szabolcs „Vén Diófá" ja 
került színre, Izsó Miklós ren 
dezésében. A jobbnál-jobb sze
replők így Sándor Anna kitűnő 
hangjával kiváló játéktudásával, 
remek toilettjével, Németh Ilonka 
lágy hangjával és bájos megjelené
sével, Turcsy Gitta temperámén 
tumos alakításával, Loy Sári 
kedves játékával, Dalmady Géza 
remek hangjával és elegáns meg
jelenésével, Csonka Endre és 
Nagy Ferenc robbanásig kacag
tató játékukkal, Deák Ferenc 
komoly alakításával, Borszéky 
Ferenc, Náday Pál, Hollósy Pál, 
Tárnok Károly és a többi sze 
replők pompás együttese teljes 
sikerre vitték a darabot s a sok 
nyiltszini taps azt igazolja, hogy 
Mohács közönsége máris szí
vébe zárta a társulatot A nagy 
létszámú kitűnő zenekar nagy 
szerűen hozta ki a darab zenei 
szépségét. A darab táncbelétei 
Rácz István betanításában, a és 
kitűnő díszletek nagyban hozzájá 
ruitak a teljes sikerhez

Június 23 án, csütörtökön dél 
után és este is a Vén Diófa ment 
teljes sikerrel.

Pénteken Budapest legnagyobb 
prózai sikere a Bolond Xsvayné, 
szombat—vasárnap Aranysárga 
falevél, hétfőn—kedden Patyolat 
kisasszony, szerdán Marlca 
grófnő, vasárnap délután Arany 
sárgafalevél, kedden délután 
Vedd le a kalapod a honvéd 
előtt kerül színre A délutáni 
előadások fél 4 órakor az esti 
előadások L,8 órakor kezdőd
nek.

HESS
— Istentisztelet a Kormányzó 

Űrért. A Főméltóságu Ur 75 ik 
születésnapja alkalmából, június 
18-án, pénteken délelőtt 10 óra
kor a ref templomban közös 
protestáns istentisztelet volt, ame
lyen a híveken kívül a helybeli 
polgári és katonai hatóságok is 
képviseltették magukat.

Áthelyezés. A m kir. 
Földművelésügyi miniszter vitéz 
Keresztes Fisther Ferenc mohácsi 
m. kir gazdasági felügye'őt Esz
tergomba helyezte át s Eszter
gom vármegye gazdasági felü 
gyelői teendők ellátásával bízta 
meg. Vitéz Keresztes Fischer Fe
renc áthelyezésének Ilire Mohács 
társadalmának őszinte sajnálko
zását váltotta ki, mert a város és 
járás életében aktív szerepet töl
tött be s eredményes munkássá
gával jelentős érdemeket szerzett.

flllamszamviteltani vizsga. 
Várhalmi g. sión vár >si számve
vőségi tisztviselő, az államszám- 
viteltani állami vizsgálóbizottság 
előtt Budapesten a pénzügy
minisztériumban jó sikerrel tette 
le az államszámviteltani állam
vizsgát

Áthelyezés. Dr Véry Eridre 
csendörföhadnagyot Újvidékre 
áthelyezték Az idő rövidségére 
való tekintettel ezúton búcsúzik 
jóismerőseitől és barátaitól.

Levél jóit messze Orosz- 
• OrSZá|b0l. /// Ackermann Henrik 
őrvezetö szeretettel köszönti a 
Németbólyi R. K Legényegylet 
minden egyes tagját és minden 
németbólyi ismerősét Tábori p. 
száma K 245

Felemelték a liszt kenyer- 
fejadagot. A Közellátási minisz 
tér rende'ete értelmében július 
1 tői kezdődően a hatósági jegy 
ellenében kiszolgáltatható kenyér
fejadag az ország egész terüle
tén naponként és személyenként 
húsz deka, a lisztből vagy szá
raztésztaféléből kiszolgáltatható 
fejadag pedig havonként és sze
mélyenként két kiló, amelyből 
1,5 kilót finomlisztben, 0.5 kilót 
egységes kenyérlisztben szolgál
tatnak ki. A nehéztesti munká
sok, a terhes és szoptató anyák 
kenyérpótfejadagja napi 35 deka, 
a testimunkásoké 15 deka. A 
vendéglátói üzemekben július hó 
1-től egy drb kenyérváltójegy 
ellenében 5 deka kenyeret, egy 
drb lisztváltójegy ellenében azon
ban továbbra is 3 deka lisztből 
készü't ételt kell kiszolgáltatni. 
Egy lisztjegy ellenében július hó 
1 tői 16 drb háromdekás liszt
váltójegyet szolgáltatnak ki a 
hatóságok.

Elveszett. Folyó hó 20 án 
vasárnap három kékkővel díszített 
dublé karperec elveszett. Becsü
letes megtaláló illő jutalomba 
részesül. Kiss Irén Horthy Miklós 
46 szám.

-ILLEIMÉNYJEGYZÉK
kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében.

, — BucjeiZÍ. A Magyar Elet
1 Pártja Országos Központja saját 

kérelmemre felmentett a központi 
vármegyei főtitkári állásom alól. 
Négy év nehéz és megfeszített 
munkája van mögöttünk Köszö
nöm Nektek kedves magyar 
Testvéreim azt az önzetlen igaz 
magyar szívből jövő támogatást, 
melyben részem volt és kérem 
a mindenható jó Istent, hogy 
utódom Gasparich Iózsef köz
ponti vármegyei főtitkár vezetése 
alatt szebb és boldogabb na
pokra virradjatok és általatok, 
ami drága magyar Hazánk Adja a 
jó Isten, hogy úgy legyen. — 
nemes kishindi Komposcht Szörény 
Baranyavármegye „Magyar Élet 
Pártja" főtitkára.

Sakk. A Mohácsi Iparosok 
; Olvasóköre sakkosztálya a Pécs- 

újhegyi Sakkor csapatát látta ven- 
j dégül vasárnap. A tíz személyes 
' csapat mérkőzést a Mohácsi 

Iparoskor csapata nyerte meg: 
7:3 arányban. A Pécsujhegyi 
Sakkor Pécs város bajnokságá
ban a második helyet szerezte 
meg és igy az Iparoskor győ
zelme ezek szerint figyelemre 
méltó tejesitmény. Az Iparoskör 
csapata a Mohácsi Földművesek 
Olvasóköre hat személyes csa
patával is mérkőzött kétizben. 
Ez esetben is az Iparoskor 
csapata győzött. 4',S:U , illetve 
4:2 arányin.

Alapítványi hely a pécsi 
szent Múr Kollégiumba. Baranya 
vármegye Alispánja a pécsi 
„Egyetemi Szent MórCollegium"- 
bán Baranyavármegye közönsége 
által létesített alapítványi helynek 
az 1943—44. iskolai évre való 
elnyerésére pályázatot hirdet. 
A lakással és teljes ellátással járó 
ezen alapítványi helyre, amely 
azonban a Collegium igazgató
sága határozata folytán két hall- 
gató között meg is osztható — 
előző tanulmányaik sikeres vég
zését és saját, valamint a szülők 
vagyontalanságát községi bizo
nyítvánnyal igazoló főiskolai, 
vagy főiskolára készülő oly ke
resztény ifjak pályázhatnak, kik 
Baranyavármegye valamely köz
ségében illetőséggel bírnak vagy 
Baranyavármegye törvényható
ságnak, vagy a megye közönsé
gének szolgálatában álló, vagy 
á lőtt tisztviselők gyermekei. — 
Pályázati határidő 1943 július 
13 A kérvényt a megye alispán
jához kell címezni és pécsi vár
megye házára küldeni.

— Lopás. Velczdy István bu
dapesti tisztviselő hajóval Mo
hácsra utazott s a kijárathoz 
készített három bőröndjét egy 
pillanatra őrizetlenül hagyta A 
kiszállásnál vette észre, hogy 
egyik bőröndje hiányzik Azo.a 
nal jelentést tett a csendőrségen 
s a nyomozás eredményre is 
vezetett. A csendőrség Bár köz
ségben dolgozó Garisa /ózsefné 
sükösdi illetőségű napszámos
asszonynál megtalálta a bőrön
döt Garisáné egyült utazott 
Velezdy Istvánnal s az őrizetle
nül hagyott csomagok közül 
egyet ellopott. A tettes ellen az 
eljárás megindult.

Pénzbüntetés. A m. kir. 
pécsi Honvédtörvényszék Butu 
rác Márián mohács lakóst, lég
oltalmi szolgalatra kötelezettet 
szolgálati helyen történt meg 
nem jelenés vétsége miatt jog 
erősen 100 P pénzbüntetésre 
Ítélte.
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Elveszett egy sötétszürke 
Hubertus kabát. Becsületes meg
találó illő jutalomba részesül. — 
Cím a kiadóhivatalban.

— Befőzési cukor. Az 1931. 
évi január hó 31-napja után szü
letett minden személy után 1 8 
kg. befőzési cukrot lehet igé
nyelni, az igénylést írásban leg
később június hó 30-ig kell a 
városháza 3. sz. helyiségében 
bejelenteni. Gyümölcstermelők 5 
kg befőzési cukrot igényelhet
nek, igényüket szintén írásban 
kell benyujtaniok a városháza 3. 

sz. helyiségében. Gyümölcster
melők bejelentéshez szükséges 
nyomtatványt a postahivatalban 
kaphatnak, igénylésüket legké
sőbb július hó 6 ig kell beadniok, 
mert később előterjesztett igény
léseket a hivatal figyelembe nem 
vehet Gyümölcstermelők az 
igény jogosultság bejelentése előtt 
kötelesek a földadó nyilvántartó
ban, vagy a hegyközség megbí
zottjánál igazolást kérni, hogy 
gyümölcsösük a 300 □ ölet
meghaladja. A befőzési cukrot, 
csak 1943. évi gyümölcs feldol
gozásához szabad felhasználni 
és azt másnak kölcsön adni, 
vagy eladni tilos. Azok a gyü
mölcstermelők akik gyümö'csbe- 
főttek és gyümölcsízek eladásá- 
sával a muhbsn is foglalkoztak, 
ha igazolják, hogy megfelelő fel
szerelésük és területük van na
gyobb mennyiségű cukrot is 
igényelhetnek. Ez esetben az 
igénylést legkésőbb július hó 
9 ig kell benyújtani. Bejelentés
hez szükséges nyomtatvány a 
városháza 3. sz. helyiségében 
kapható.

— llj gabonaárak. A Közllá- 
tási n in sztcr undelete érteimé
ben 1943/44 gazdasági évre 
egyes gabcnafé leségek árát az 
alábbiakban állapította meg: Búza 
40 P, rozs 37 P, takarmányárpa 
36 P, kopasz árpa 50 P, sörárpa 
40 P, zab 40 P, köles 40 P, haj
dina 40 P. Ezeket az árakat, ame
lyek szokványminöségekre vonat
koznak a legmagasabb s egy ben 
a legalacsonyabb árnak kell te
kinteni s ettől eitérő árat a ter
melő részére kifizetni nem sza
bad. Az árak a vasúti kocsiba, 
illetőleg uszályba, vagy a malom, 
illetőleg hántolóüzem raktárába 
az eladó költségén legalább 15 
tonnás tételben berakott árura 
vonatkoznak. A 15 tonnánál ki
sebb tételben történt vásárlásnál 
a tényleg felmerült gyűjtési és 
egyéb költségeket, 100 kilónként 
összesen 50 fillért a termelő ré
szére kifizetendő árból le kell 
vonni. Ugyancsak le kell vonni 
a gobonaforgalmi központ ille
tékes kirendeltsége által jóváha
gyott tájékoztatóban feltüntetett 
költségeket.

— Pipereszappan korlátozás. 
Június hónaptól kezdődően a 
kereskedők három hónaponként 
egy darab pipireszappant szol
gáltathatnak csak ki személyen 
ként a legújabb rendelkezések 
szerint.

— Gazdakönyvek kiváltása. 
A város közellátási hivatala közli, 
hogy még mindig sok termelő 
nem váltotta ki a gazdakönyvét. 
A késedelmes kiváltásból szár
mazó minden hátrány a késedel
mes gazdát terheli s azért a 
hivatal felelősséget nem vállal.

— I rádiú légoltalmi közlemé
nyei. A mohácsi Légoltalmi pa
rancsnokság felhívja a nagykö
zönséget, különösen a légoltalmi 
szolgálatra kötelezett személye
ket, házcsoporlparancsnokokat, 
helyetteseket és a házőrség tag
jait, hogy a Honvédelmi minisz
ter Légoltalmi csoportfőnöksége 
a rádión fontos és hasznos lég
oltalmi előadássorozatok kereté 
ben ismerteti a légi támadások
kal kapcsolatos tennivalókat Te
kintettel ezen előadások fontos
ságára mindenkinek érdeke, hogy 
azokat meghallgassa és aszerint 
cselekedjék

— Fogházbüntetés. A pécsi 
kir. Törvényszék Zlrnmermarin 
Istvánná mohács-szigeti lakost 
kormányzósértésért 3 hónapi 
fogházbüntetésre ítélte. A ítélet 
nem jogerős.

— II Duna áldozata. Kovács 
István mohácsi lakos fürdés 
közben a Dunába fulladt. Holt 
testét a magasra nőtt sebes víz 
magával sodorta s Kiskőszegen 
fogták ki, a hulla azonosságát 
Kovács Istvánnal megállapították. 
A kir. ügyészség a temetési en
gedélyt kiadta A vizbefullás miatt 
senkit sem terhel a felelősség.

Anyakönyvi bejegyzések
1043. junius 18 tói junius 25-ig.

Születések: Németh István 
János László, Dózsa I ona, Riba 
János, Leov cs János Károly Pál.

Házasságkötések: Orbán Sán
dor és Vajda Jolán, Vankovics 
István és Vajda Júlia.

Halálozás : nem volt.

Telefónelofizelök névsora
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében.

SPORT.
MTE Föherceglaki SE 1:0 (0: 0)

Mohács. Barátságos. Vezette: 
Várhegyi.

Szépszámú sporiközönség előtt 
került sorra a visszavágó mér
kőzés, mely múlt vasárnap 1:1 es 
eredményt hozott A vendégek 
igazolni akarták a jó eredmény 
valós voltát, az MTE pedig azt 
akarta igazolni, hogy a győzelem 
elmaradását a nagy fű okozta. 
Az MTE nem a legjobb össze
állításban, néhány fiatallal felfri- 
sitve állt ki. A győzelem megér- 
demelt, bár nagyobb arányú is 
lehetett volna, ha a csatárok nem 
olyan tehetetlenek, mint amilye
nek voltak. Az MTE különösen 
II. félidei jó és határozott játé 
kával érdemelte ki a győzelmet. 
Első félidőben eleinte a vendé
gek támadtak, hosszan előrevá
gott labdákkal igyekeztek támadni, 
az MTE ebben a részben érthe 
tétlenül emelgette a labdát Sok 
jó helyzetet hagytak ki a csatá
rok mindkét oldalon. A félidő 
vége felé az MTE lendületeseb
ben támadott, de eredmény nem
született ebből. Fordulás után 
az MTE diktálta az iramot. 
Érezhető, de meddő fölénybe 
került. A vendégek játéka sok
szor eléggé tisztátalan. Sok a 
szabadrúgás. A 24 pben végre 
gólhoz jut az MTE. Kapu előtti 
kavarodásnál szabálytalanságot 
vél a védelem. 11-es! Ruff áll 
neki és éles lövése a léc alá 
viszi a labdát. 1 :0. A játék izgal
massá válik.

Hirdetmény.
Németbóly község 

tulajdonát képező 

korcsmát
folyó övi július hó 3-án délután 
3 Órakor a községházán nyilvá
nos árverés utján a legtöbbet 
ígérőnek 1944. évi január 1-től 
kezdődő 3 évre bérbeadja, Kiki
áltási ár 2.800 P, bánatpénz 500 
P. Vidéki árverezők tartoznak 
vagyoni viszonyaikat és erkölcsi 
megbízhatóságukat igazoló új 
keletű községi bizonyítványt fel
mutatni. Részletes feltételek a 
jegyzői irodában megtekinthetők. 

Németbóly, 1943. évi július 19.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Községi Elöljáróság. 
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Továbbra is az MTE támad, 
hajszál híján gólt is érne el, de 
az eredmény már nem változik. 
Az MTE csapata hátulsó vona
lán jól működtek. Különösen 
Martinovits volt jó, de az újonc 
Fehérvári sem volt rossz. Mol
nár is pillér volt. Elül csak Né
met dicsérhető. A vendégek ke
mények, gyorsak. Ök is érde
meltek volna néhány gólt, vi
szont akkor az MTE-nek a 
számlájára is kellene még néhány- 
gólt írni.

Nagyharsányi LE- Gimnázium L 
csapat hadtest bajnoki labdarugó 
mérkőzése július hó 4 én délután 
5 órai kezdettel a sportpályán.

Nagyharsányi levente csapat a 
siklósi járás bajnoki csapata. 
Gimnázium levente csapata a 
mohácsi járás bajnoki csapata

Szerkesztői üzenetek
„Szemtanú ' névtelen levelet egy

általán nem közlünk.

Felel ős i z e r k ciz t ö;
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
LaptuI a|don01 és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

KERESEK 
megvételre lebontásra alkalmas 
épületet. Jelentkezni lehet:

Dr Fischer Ernő
ügyvédi irodájában.

Német instruktort 
keresek
Cím a kiadóhivatalban.

KERESEK
két vagy három szobás lakást.

Cím a kiadóban.

Papirosnapok Mohácson 
július hó 1—2-án. Készítse el papíros
hulladékát, ért. megyünk. A papírért 
az OAK. által megállapított árat fizetjük. 

Nagyobb tételek bejelentése: 
P erényi utca 3-5 szám alatt.

É
ledő a Vadász utca
I d U O |5. SIÍn)ú HÁZ 

Érdeklődni lehet:
Mohács-sziget Felsö-Kanda I sz. alatt.

BEREMEND1 CEMENT 
kicsinyben és nagyban állandóan 

kapható:
KOSSUTH LAJOS UTCA 47. 

TELEFON 15. SZÁM.

a

Piaci árakt
Búza
Rozs
Takarmányárpa
Sörárpa
Zab
Morzsolt tengeri
Bab, fehér

? .-SZerd’i 
heti piacon:

30.— p
28- p
24 50 P

29 - 31- p
27.-p
22 90 P 

___  60 20 p
Élósertés árak:

145 kg. vagy nehezebb I. r.
130 „ „ „ |.r
115 i» a „ l.r.
100 „ „ „ |.r.
80 „ v. neh. sonkasüldő 

145 „ vagy nehezebb II. r. 
145 „ kevesebb ||.r.

2.10 P
205P
2.02 P
1.98 P
1.98 P
1 92 P
186P

ÉRTESÍTÉS!
Mély tisztelettel értesített a 
n. é. vevőközönséget, hogy 

KAZINCZY UTCA 19. SZÁMÚ 
házban (édesanyám: Balogh 
Károlyné házában) 

mézeskalácsos és gyertyaöntő 
üzemet nyitottam Kérem 
az eddigi jóindulatú támo
gatást lovábbra is részemre 
fenntartani, amelyet kiváló 
árummal és előzékeny 
ki szolgálással igyekszem 
megérdemelni.

Tisztelettel:
TÁRNOKY LAJOS 
mézeskalácsos és 

gyertyaöntő-mester

Ha el akar adni házat, földet, telket, 
szólít, malmot, birtokot, bérletet, bár
hol is fekszik, jelentse be nálam — 
Vételt és eladást sikeresen, szolidan 
és gyorsan közvetitek

STRÓBL J ÁKOS
F M. eng. ingatlan forg, irodája 
Mohács, Bakács utca 23 szám.

Személyautöfuvarazást 
vállal HÚSZ ISTVÁN 

bérautófuvarozó
Mohács. Telefon: 209.

ALKALMI
könyvelést, üzleti könyvek felfek
tetését, mérlegkészítést, gépírást 
jutányosán vállal

BEER MÓR
Bérkocsi u. 5.

Értesítem a mélyentisztelt vásárló
közönséget, hogy üzletemet Kazinczy 
utca 19. sz. alól Dráglfy u. 17. sz. alá 

helyeztem át.
BALOGH KÁROLY 

mézeskalácsos, viaszgyertyaöntö és 
cukrászmester. Telefon 256.

GAZDÁK FJGIELMÉBE!
VESSEN TARLÓJÁRA HAiDINAT!

Termelési szerződésre kapja
kölcsön a vetőmagot,

amelyet 25% többlettel szol
gáltat vissza. A termés 
hivatalos áron kerül átvételre.

Beszolgáltatási kötelezettségűbe 1 
mázsa 90 búzaegységgel egyenlő! 
Tizenkét hét alatt beérik!

Magtermés 4—8 mm., szál 
matermés 12— 20 mm. kát. 
holdanként! 
Termelési szerződés köthető 
és felvilágosítással szolgál:

PORGES IMRE
Mohács, Szt-háromság u. 5. Telefon 110. 
Schuller Testvérek vetömagkereskedök 

Pécs, helyi megbízottja.


