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Magyar egységet.1
Minden miniszterelnöki 

megnyilatkozást a nemzet ' 
mindenkor komoly figyelem
mel kísér. Egy-egy miniszter
elnöki bemutatkozó beszédből 
állapíthatja meg a nemzet, 
vájjon mindazok a kérdések, 
amelyek a nemzet jövőjéi irá- i 
nyitják olyan emberek kezébe I 
került-e, akik erejük és tudásuk ! 
minden latba vetésével, ai ma
gyarság jobb jövőjébe vetett 
töretlen hittel nemcsak szol
gálni akarják, hanem szolgálni 
is tudják a nemzet érdjekét, 

Sztojay Döme miniszter
elnök szerdai parlamenti | be- i 
mutatkozó beszéde kétszeresen j 
tarthat számot minden magyar 
ember érdeklődésére, A nagy I 
változás óta a nagy magyar 
tömegek csak az események- | 
hol. a kormányválságból, az 
új kormány megalakítása jután 
napvilágot látott sok és fon
tos rendeletekből, elhangzott 
miniszterelnöki és miniszteri 
megnyilatkozásokból nyerhe
tett tájékozódást azokrdl a 
fontos eseményekről, amelyek 
generálisan más irányt ^zab- j 
tak a nemzet eddigi életének. 
Összefüggő egészében jnost 
kapta meg először a magyar 
társadalom a Sztojay kormány 
célkitűzéseit

S amint a parlamentben is 
partkülönbség nélkül fel-fel- 
zügott a taps és helyeslés a 
miniszterelnök egy-egy meg
állapításánál és megnyilatkozá
sánál, ügy most, hogy a nagy
közönség előtt is ismertté 
vált mindaz, ami a kormány
zatot áthatja a megűjhodó 
Magyarország kimunkálásá
ban minden becsületesen gon
dolkodó magyar ember érzi, 
hogy e sorsdöntő komoly 
órákban a felfokozott köte
lességteljesítés mellett leg
fontosabb kötelességünk egy- 
szívvel és egy lélekkel politi
kai párt állásra tekintet nél
kül amögé a magyar kormány 
mögé állni, amely tudatában 
van mindazoknak a súlyos 
problémáknak, amelyeknek 
megoldásától függ az eljö

vendő magyar élet, amely 
eljövendő magyar életnek ma 
alfája és ómegája a háború 
dicsőséges befejezése.

Ezen feltétlenül győzelem
mel befejezendő háborút nem 
azok segítik elő, akik akár a 
kormány intézkedéseinek túl- 
licitásával akarnak maguknak 
híveket szerezni, vagy pedig 
a kormány intézkedések éré- 
lyét kifogásolva hirdetik, hogy 
ők az igazi hazafiak.

Akár egyik, akár másik 
szélsőséget tekintjük még ha 
a legideálisabb hazaszeretet is 
vezérli akármelyik tábort, ma 
ezekben a valóban komoran 
sorsdöntő órákban súlyos 
felelősséget hordanak vállai- 
kon azok, akik a kormány

Lélekemelő ünnepség
Mohács társadalma

Májusi napfény köszöntötte 
azt a napot, amikor a nemzet 
kegyelettel emlékezett meg éle
tüket a hazáért áldozott hősei
ről.

Délelőtt 9 órakor a fogadalmi 
és református templomokban 
voltak ünnepi istentiszteletek, 
maid 10 órakor megtelt a hősök 
tere a kivonult csoportokkal és 
kegyeletét leróni akaró ünnepi 
közönséggel. A magyar honvéd
alakulat mellett német díszszakasz 
a közönség sorában a helybeli 
magyar és német állomásparancs
nokokkal német és magyar tiszti
küldöttség beszédes szimbóluma 
volt a közös célért és eszmé
kéit folytatott harc közösségének.

A tavaszi szellő meglobog
tatta az emlékmű zászlait s e 
friss tavaszi iégbe fenségesen 
áradt bele a Hiszekegy hangja 
a Leventezenekar intonálásában.

Bizony /ózsef vizicserkész s. 
liszt lendületes szavalata után 
Pálos József tanító mondott 
remekbeszabott ünnepi beszédet. 
E gyönyörű hónap vasárnapján, 
hősök napján, úgymond ismét el
jöttünk ide, hogy emlékezzünk. 
Emlékezzünk a magyar múltra 
őshazatói az Atlanti óceánig, on
nan a Dardanellákig és fel a 
kietlen orosz síkságig, merre a 
magyar nemzet 1000 év óta 
telehintette Európa és Ázsia föld
jét legjobb fiainak csontjaival. 
Mindenütt otthona van a magyar
nak, mert százezrek vére magyar 

áltál annyira szükségesnek 
meghirdetett egység utjának 
kimunkálása elé akadályokat 
gördítenek.

A miniszterelnök bemutat
kozó beszéde és azt követő 
országos viszhang nyomán 
erősen él mindannyiunk lel
kében az a tudat, hogy a 
magyarság megtalálja önma
gát. mint annyiszor nagy ve
szélyek idején s míg egyik 
kezével a Kárpátok lejtőjén 
védi az otthont a keleti rém 
ellen, másik kezével építi itt 
bent azt az országot, ame
lyért a harcok dicsőséges 
befejezte után csak egyedül 
érdemes élni s ez a független 
szociális nemzeti nagy Ma- 

| gyarország!

keretében áldozott 
a hősök emlékének.
földdé szentelte az idegen vilá
got, melyből nekünk csak a di
cső múlt a fájdalom emlékezete 
és a sírok végtelensége jutott. 
És még egy, —- ez a hatalmas 
komor, égbenyuló, a négy égtáj 
felé mutató emlékoszlop, mely 
a magyar múltnak, de a jelennek 
és a jövőnek is élő, példamutató 
szimbóluma. A múlt világháború 
hőseinek emlékére épült, de négy 
pillére jelképe az 1000 éves ma
gyar múltnak Egyik pillére mint
egy a régmúlttá, a honfoglaló 
Árpád, ? tatár és törökpusztítás, 
a szabadságharcok hőseié. A 
másik pillér Doberdó szikláin, 
a Szarmata síkság mocsaraiban, 
Verdun beszédes romjain és 
Erdély fájdalmas bércein nyug
szik. A harmadik pillér a jelené. 
A jó Isten megbocsátó, segítő 
és felemelő keze végigsuhant a 
magyar égbolton, mikor 20 éves 
gyász után, a múlt hőseinek 
szenvedéseiért, széttört a rabbi
lincs és az új magyar hajnal 
hasadását az ősi rögre hulló új 
hősök vére szentelte be. A meg 
váltás útja azonban hosszú és 
rögös. Csak újabb és nagy 
megpróbáltatások árán lehet el
jutni odáig. Eszmék és világok 
harca dúl ismét. Az Apokalipszis 
4 lovasa tiporja a világot, romba- 
dőlnek a békés hajlékok, lángok 
martaléka lesz mit emberi elme 
alkotott, percek alatt pusztítanak 
el mindent, ami ezredévek műve 
volt s a föld, melyet isten éden- 

kertnek teremtett poklok pokla 
lett és százezreknek nincs hova 
fejét lehajtania.

Magyar Oolgotajárásunk szen
vedései meg előttünk állanak 
Ma a hősök napján Isten házá
ból ide zarándokoltunk a nemzet 
hősi oltárához, hogy erőt merít
sünk a múltból a jelenre és 
jövőre. Eiporladt hősök lelkei 
üzennek nekünk. Tinéktek hő
söket szült fehérhajú áldott ma
gyar anyák Fületekbe csendül 
a régi felejthetetlen hang, be- 
cézőszeretettei és azt súgja ismét 
— mindent a hazáe'rt!

Néktek sem kell mondanom 
hősök özvegyei, mert gondjaitok 
és panaszaitok között a Golgata- 
járás utján szelíd fejetekre suhan 
férjetek láthatatlan keze, egyszer 
hús szellő, máskor napsugár 
formájában cirógat meg benne
teket és üzeni: — mindent a 
hazáért!

Es Ti egykori árvák és magyar 
hősök pici magzatai, akik felnőtt 
sorba serdültetek azóta, akik 
hordozzátok az Ö arcuk vonásait, 
az apai szem pillantását Néktek 
is így szól az üzenet: — min
dent hazáért!

Mert keletről a Kárpátok ősi 
bércei felé közeledik a vörös 
rém, északról és délről, trianoni 
20 éves szenvedésed, odúikba 
vonult vicsorgó hiénái újból 
lesik a prédát. Nyugatról, mely
nek bástyáit századokon védted, 
a műveltség álorcás banditái 
szórják feléd a »férfias< harc
modor legújabb technikai vív
mányait, a robbanó babát és a 
robbanó ceruzát. Nem szorul 
ökölbe kezed és nem támad fel 
benned a büszke magyar dac, 
hogy apáid nyomán testvéreid 
ismét ott rohannak Árpád apánk 
utján elszánt akarattal, glóriával 
a fejük körül a gépszörnyetegek 
közé, hogy példát mutatva ifjú 
életükkel váltsák meg a jövőt? 
Mindezt látod és érzed, hogy 
nincsen más út és a példát kö
vetni fogod.

Követni fogjuk ha kell vala
mennyien a kereszt jelével a 
homlokunkon, fegyverrel a kéz
ben, a munkás a gyárban, a föld
műves az ekeszerva melett, az 
itthoniak könnytelenül a romo
kon, összeszorított fogakkal az 
Istenbe vetett hit felmagasztalt- 
ságával, végigjárva, a nagypénte
ket, a golgota tövises útját, mely 
elvezet minket a magyar feltáma
dáshoz Akkor isméi eljövünk az 
Úr hajlékából ide, a hősök áldo
zati oltárához, melynek negyedik 
pillérén a magyar megváltás új 
hőseinek emléke ragyog és a 
frissen vésett nevek arany betűi 
hirdetni fogják tovább fiainknak,
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— unokáinknak) a régi magyar 
jelszót:

Mindent a hazáért!
A szárnyaló gondolatok hang

ján el elsuhant |elkünk messze 
Keletre, ahol legendákat sző 
ismét a magyar, ifjúság vitéz
sége és bátorsága.

A mély benyomást keltett em 
lékbeszéd után Bendc Magda 
leánylevente mondott ünnepi 
köszöntőt Hősök] napjára, majd 
az emlékmű megkoszorúzása 
következett.

Vezényszavak, buskával tisztel
gő alakulatok, meghajtott zászlók 
között néma csendben a közö 
sen ontott vérbő fakadó bajtár- 
siasság jelképeként a német és 
magyar hadsereg |<oszoruit helye 
zik el a magyaréi német katonai 
vezetők, majd vitdz Szönyi Alajos 
polgármester Mohács város tár
sadalmának koszcrúját. Az egye
sületek es magánosok koszorúi
nak elhelyezése után felcsendül! 
a Hinnusz: Balsórs, akit régen 
tép, hozz reá víg esztendőt

A kegyeletes 
ünnepséget díszeh 
Az

lélekbemarkoló 
onulás követte, 

emlékmű előtt a Levente
zenekar indulói mellett elsőnek 
a német helyőrség díszszakasza, 
majd a magyar honvédség dísz
szakasza ezt követően a tűz
harcosok, leventék és vizicser
készek díszszakasza vonultak ei 
feszes vigyázzmepetben s ezzel 
az^innepség^ége^r^

Hangverseny 
a boinbakárosultakért.

Junius 4 én diU. fél 6 órai 
kezdettel a színkörben nagysza 
básu hangverseny) lesz a Bomba 
károsultak javára.) A műsoron a 
Szinpártoló zenekar, a mohácsi 
énekkar, a Levehlezenekar, dr. 
Schneider /ános él Kersity Anna 
-zeiepelnek és még sokan mások.

A mohácsi kiyánsághangver- 
senyek mindenkor! nagy közön
ség előtt zajlottak! le, s hisszük, 
hogy most, amikor a hang
verseny rendezősége a bomba
károsultak megsegéíyezésére indít 
akciót hangverseny keretében, 
ezt a hangversenyt is Mohács 
város közönsége | éppen olyan 
megértéssel fogapja, mint az 
elmúlt sorozatos kivánsághang- 
versenyeket.

Részletekre mé^ visszatérünk.

Leventéink Kossuth ünnepsége.
A Mohácsi Leventeegyesület 

áldozócsütörtökönl május 18 án 
hódolt Kossuth \ Lajos halála 
50 ik évfordulójának Az Iparos 
kör udvarán gyűlj össze a Le
venteifjúság és az) ünneplő kö
zönség.

AcSrózat után Kupferschmidt 
György ifjú vezető gondolatokban 
gazdag bevezetőt jnondott, mely
ben Kossuth alakját méltatta a 
mai kor ifjúságának szempont
jából A bevezető [Után a kitűnő 
íeventezenekar Környei Pál ve
zénylete mellett egyveleget adott 
elő, majd Bizony /ózsej ifjúve
zető Ady: Kossuth halálának 
évfordulóján c. költeményét adta 
elő mély érzéssel és nagy siker
rel. Szabó Kálmánt városi adó
tiszt ünnepi emlékbeszédében 
méltatta Kossuth küzdelmeit, 
melynek célja az örök magyar 
cél volt. Örök magyar cél — 
mondotta többek ijözött — meg
őrizni függetlenségjünket és sza

badságunkat, küzdeni a pánszláv 
erők beözönlése ellen, az utóbbi í 
nemcsak kötelesség, hanem év
ezredes magyar hivatás.

Mindezek csak úgy valósítha
tók meg, ha minden magyar 
ember átérzi azt, hogy feltétlenül 
szükséges az ellenállás és a 
helytállás mindenben mindenkor. 
Amikor rettenetes küzdelemben 
állják a határokon túl honvédeink 
hősi harcaikat, akkor megkövetel
jük minden becsületes magyar
tól a harcot minden ellen, ami 
nem keresztény, nem magyar, 
ami árulója lehet akár kint, vagy 
idebent az örök magyar célnak 
és a végső győzelemnek.

Kossuth szavára a Szűz Máriás 
lobogók alatt menetelő magyar 
hősök szelleme megköveteli, 
hogy úgy éljünk és dolgozzunk, 
hogy az új magyar megújult I 
élet láttán Kossuth szelleme is- ' 
mét meghajoljon a nemzet nagy 
sága előtt A szép felépítésű, 
lelkes beszéd a megjelentekben 
mély benyomást keltett.

A beszéd után a leventezenekar 
szép magyar egyveleget adott 
elő, majd Sztarcsevics Vilma 
leventeleány juhász: Magyar fo
hász c. versét szavalta el nagy 
tetszést aratva. Schmidt László 
ifjúvezető ünnepi zárószavaiban 
felhívta leventebajtársaít Kossuth 
emlékének és gondolatainak meg- ! 
őrzésére A hősi halált halt le 
ventebajtársak emlékére néma 
perccel áldoztak az egybegyűltek j 
majd a lélekemelő ünnepség a 
Himnusz hangjával ért véget.

Hogyan termelhetünk 
feregmentes almát?
A gyümölcstermelők legna

gyobb bosszúsága a férges 
gyümölcs, sokszor egy egész fa 
termésében nem akad egy ép 
gyümölcs sem. Az almamoly 
okozza ezt a nagy kártételt. 
Nemcsak az almában él, hanem 
a körte sárga és őszibarack, 
ringló és dió gyümölcsét is fér
gessé teszi. Nagy kitartás kell 
az ellene való védekezéshez - 
Legtöbb kárt mégis az atmában 
tesz.

Magát az almamolyt csak ke
vesen ismerik, mert este szürkü
letben röpköd, nappal a fák 
törzsén a kéregrepedésekben 
húzódik meg Szárnyának színe 
tökéletesen utánozza a fakéreg 
szinét, csak ha felzavarjuk, akkor 
lehet észre venni. A lepkét nem 
tudjuk pusztítani. Este rajzik és 
párosodik is. A megtermékenyült 
nőstény tojásait a már elvirág- 
zolt és ép kötődött kis gyű 
mölcsre rakja, az ezekből kikelő 
kis hernyók befurodnak a gyü
mölcsbe és ott élnek tovább. 
Ilyen férges gyümölcsöt min 
denki látott már, ha feltontott 
benne világos rózsaszín kukac
cal. Ez az almamoly lárvája, 
emiatt hullik le annyi gyümölcs 
a fáról. Míg a hernyó kicsi, a 
befurodási helyet a fiatal gyű 
mölcs hamar beforrasztja s kívül 
nem látszik rajta, hogy a kis 
féreg rágja a belsejét és ha a 
magházhoz ér a gyümölcs lehull. 
A kis kukac kibújik belőle és 
újra felmegy a fara más gyü
mölcsöt rágni. Több almát is 
összerág, míg teljesen kifejlődik. 
A kész hernyó kibújik az almá 
ból és a fa védett kérges ré
szeibe húzódva bebábozódik.

A bábból 8 10 nap múlva
ismét lepkék bújnak elő és j 
ugyanúgy folytatják a szaporítást 1 
és pusztítást mint elődeik. Az 
almamoly az Alföldön a legve
szedelmesebb, mert fejlődéséhez 
kedvező a meleg időjárás, itt 
évente átlag 3 nemzedéket fej
leszt.

Ősszel kibújnak a hernyók a 
gyümölcsből és a fák törzsén 
húzódnak meg télen át. A gyü
mölcsöskamrában eltartott gyü
mölcsből is kibújik a hernyó és 
a kamra zúgaiban ablakrepedé 
sekben húzódik meg. Tavasszal 
virágzás előtt a hernyók bebá- 
bozódnak és virágzás után kikel
nek a pillék és kezdődik a raj
zás újból.

Védekezésünket kora tavasz- 
szál a fák törzsén megbújó her
nyók elpusztításával kezdjük A 
kérget le kell kaparni és elégetni. 
Ősszel a fák derekára mellma
gasságban hullámpapírt rakunk 
fel, ezekbe a mesterséges buvó 
helyekbe sok hernyót összefog- 
doshatunk, úgy hogy megtelve 
leszedjük és elégetjük. Rügy- 
fakadás előtt permetezhetünk 
olajos permetezőszerrel, ez is sok 
hernyót elpusztít. Ezután arzé- 
nes permetezést használunk. Ez 
erős gyomorméreg és a kis fej
lődő gyümölcsöt rágó hernyó 
elfogyasztva elpusztul tőle. Az 
arzénes permetezőszereket bor
dói lébe, vagy nyári higitásu 
mészkénlé oldatba keverve szok
ták használni Egy hektó permet- 
lébe 20—30 deka arzéntartalmú 
szert adunk. Finom köd alakjá
ban permetezzünk, szinte por
szemen hulljon a fára a per
medé, nem lemosásszerüen. Az 
első arzénes permetezést elvirág
zás után végezzük tehát. A má
sodik permetezést akkor végez
zük, ha a kis gyümölcsök dió- 
nagyságúra nőttek, harmadszor 
pedig ezt követve 2 hét múlva. 
Többször nem szabad perme
tezni a korai gyümölcsöt, hátha 
marad rajt a méregből.

Az almamoly terjedését azzal is 
meggátolhatjuk, ha a lehullott 
gyümölcsöt összeszedjük és vagy 
elássuk, nagyobb korába n pedig 
vagy disznóknak főzve használ
juk fel, vagy összezúzva alma
bornak, almaecetnek.

Az almamoly a legvédettebb 
helyen fúr a gyümölcsben, azért 
ki kell ritkítani, ha sűrűn van a 
gyümölcs. Ezzel nem okozunk 
magunknak veszteséget, mert a 
fan maradt gyümölcsöt a per
medé is jobban éri s így nagyobb 
és szebb lesz.

Ha tavasztól őszig kitartóan 
és rendszeresen védekezünk, az 
almamoly kártevése ellen, biztos 
eredményre számíthatunk, de 
Csakis így I Gergely János

Kertmunkás, isk. igazgatója

— Motorkerekpárbalese t.
Magyar Mihály palotabozsoki 
lakós Pécsről Mohács felé igye
kezett motorkerékpárjával, mely
nek pótülésén Tóthy Lajos 23 
éves iregszemecsi lakós ült. 
Mohács előtt a 15 sz. kilométer
kőnél Böröcz /ános birjáni föld
műves szekerébe rohant a mo
torkerékpár és Tothy Lajos olyan 
szerencsétlenül zuhant le a mo
torkerékpárról, hogy elvesztette 
eszméletét és jobb szeme felett 
mély sebb keletkezett. Tothy 
Lajost elsősegélynyújtás után 
Pécsre szállították.

Mohácson 1943. évben
302 élvesziiletett csecsemőre 

291 haláleset esett.
Mindössze 11 tövei haladja meg 
a születés az elhaltak számát.

A statisztika tükrében Mohács 
1943. évi születési és halálozási 
statisztikája érdekes képet ad a 
város lakosságának szaporodásá
ról. Az egyáltalán nem megnyug
tató statisztika különösen a sokac 
és református lakosság születési 
visszaesését igazolja.

A születési anyakönyvbe be
jegyzett esetek száma összesen 
453, ebből élve született 437 
halva született 16. Törvényes 
származású 424, törvénytelen 29. 
Helybeli szülőktől született 313, 
vidéki 140 A helybeli születésűek 
közül a városban született 157, 
a kórházban 78, a szigeten 67. 
a szőlőhegyen 11. A helybeli 
születésűek ' közül élve született 
302, halva született 11. Az élve 
születettek közül 175 fiú és 127 
leány Az élve születettek közül 
vallás szerint róm. kát 271, ref. 
16, ág. h. ev. 8, gör. kel. 6, izr. 
1, összesen 302 Az élve szüle
tettek közül nemzetiség szerint 
magyar 243, né net 22, sokac 27, 
cigány 10. Az évben 6 ikerszü
letés történt.

Az 1943 év folyamán bejegy
zett házasságkötések száma 144, 
ebből vallásra nézve mindkét fél 
r. kát. 119, ref 7, g. kel. 1, ve
gyes 17, melyből 12 esetben 
kötöttek vallási megegyezést. 
Háborús rendelet alapján bejegy
zett házasságkötés történt 14, 
távházasság 2, külföldiek házas
ságkötése 2 hontalanok házas
ságkötése 2

A halotti anyakönyvbe bejegy
zett esetek száma 357. Ebből 
helybeli 291. Vidéki 66 A hely
beli e haltak közül 153 férfi és 
138 nő volt. Helybeli közül a 
városban elhalt 200. kórházban 
45, szigeten 37, szőlőhegyen 4, 
Dunába fulladt 4, utólagos anya
könyvezés 1. Az elhaltak száma 
vallás szerint, róm. kát 246, ref. 
24, ág h. ev. 1, gör. kel. 6, izr. 
13, bapt. 1. Az elhaltak számi 
nemzetiség szerint, magyar 191, 
német 22, sokac 64, szerb 3, 
cigány 5, bunyevác 4, tót 2.

Elhalálozások kor szerint egy 
éven aluli 31, 1—3 éves korig 
5, 3—10 éves korig 4, 10—30 
éves korig 19, 30—50 éves ko
rig 32, 50—70 éves korig 83, 
70—90 éves korig 109, 90 éven 
felül 8 Az elhalálozásnál szo
morú az 1—10 éves korig ter
jedően a gyermekhalandóság 
aránylagosan nagy száma. Örven
detes viszont az életkor 70 éven 
túlra vaió erősen észlelhető ki
tolódása. Baleset volt 8, öngyil
kosság 1, holtnak nyilvánítás 1.

Az anyakönyvi ügyforgalom 
egyéb adatai szerint 1943. évben 
elintézést nyert 359 iktatott ügy 
darab és 204 drb magánmeg
keresés. A hivatal kiadott 619 
darab díjas, 1370 darab díjtalan 
anyakönyvi kivonatot és 4760 
drb anyakönyvi tanúsítványt. A 
hivatal előterjesztett 30 család 
névmagyarosítási kérelmet, ke- 
resztüvezetett 86 névmagyarosí
tást, 11 törvényesílést, 17 örök
befogadást, 27 vallásváltoztatást, 
3 tűzharcos minősítést, 10 há
zasságfelbontást, valamint 250 
egyéb utólagos bejegyzést és 
kiigazítást.
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fokozzuk a burgonya 
termelést!

Hányszor kapáljunk? Annyi
hoz. ahányszor a talaj összet^- 
niódése és a gyomok miatt szűk- 
;ége> Használjunk lókapát, így 
a munka gyorsabb és olcsóbb, 

kapálást követi a töitögetés. I 
Legalább kétszer töltögessünk.' 

Általános hiba, hogy gazdáink 
csak egyszer töltögetnek és azt 
. későn végzik el. Korán kezdj- 
jk az első töltögetést, amikor 

:i a már arasznál magasabb 
és tokozatosan ismételten töltő- 
vessünk kétszer, háromszor így 
a burgonya földalatti szárai több 
gumót kötnek és nagyobb lesz 
a termés Az utolsó töltögetést 
a teljes virágzás előtt kell elvét 
gezm, mert később fejlődő gul 
mókát is megsértjük és a bur
gonya szárát összetiporjuk. Vél- 
gezzük a töltögetést lehetőleg 
tő.: gető ekével, így gyorsabb 
és o esőbb. Akár kapaval, akáj- 

. gat.-san töltögetünk ne eléged
jünk meg egyszeri töitögetéssel, 
mert az idején végzett több
szöri töitögetés biztosítja a bő 
termést.

4 burgonya eltartása. A kisze
dett burgonyát eltarthatjuk pin
cében, veremben, vagy a földi 
rmén Időidéit rakásokban, 
burg myakazlakban, ,.prizmák“)- 
bán Bárhogyan is tartjuk el a 
burgonyát, mindig rakjuk külön 
a vetőgumókat és külön a töb- 
,i t. A háztetőalaku burgonyaka]- 
zal a , prizma" észak—déli irányi 
bán készüljön, tehát keskeny 
oldalával északnak, így nem 
rongálja a szél, eső. Aljara szal
mát teszünk és az elkészüli 
prizmát arasznyi vastagon szal
mával befödjük. Leföldelni mind
járt nem szabad, mert a burgo
nya párája megszorulna és ned
vesség rothadást okozna. Amikor 
már ágyoktól lehet tartani, a 
öld felszínén készült burgonyái 

rakást, vagy prizmát elbontjuk, 
a rothadásnak, penészepésnelf 
nduit burgonyát kiszedjük, az 
átnedvesedett szalmát pedig fél
száraz szalmával arasznyi vasta
gon betakarjuk és erre ugyan
csak arasznyi vastagon földréte
get teszünk. Nagy fagy ellen a 
földtakaró szalma nélkül néni 
véd meg A burgonya súlyvesz
tesége helyes eltartás mellett 
csak 5 százalék, de ha nem já
runk el gondosan, akkor a bur
gonya mennyiségnek egyötöd 
része is tönkremehet.

Folytatjuk.

- Honvéüüzenet. Mákó Ferenc 
üzeni felesegének, kis fiának, 
szüleinek, apósának anyósának 
és minden ismerősének, hogy 
jól van, nincs semmi baja s 
mindenkinek kellemes pünkösdi 
ünnepeket kiván. Tábori posta 
száma A. 429.

— Áthelyezés. A m. kir. pénz
ügyminiszter Arató János állam
pénztári tanácsost, a dárdai adó
hivatal főnökét a siklósi adóhi- 
vata vezetésével bízta meg és 
^klósra nevezte ki.

— Orvosi hír. Dr Csúcs László 
kórházi főorvos, katonai szolgá
latból visszatért és rendelését 
Megkezdte.

Adomány a Bombakárosul- 
laknak. Dr Szlávi Kornél mo
hácsi kir. közjegyző lapunk szer
kesztősége utján 200 P őt juttatott 
a bombakárosultak javára. A ne
mes adományt illetékes helyre 
juttattuk

Halálozás. Hornung /ános 
folyó hó 23 án, kedden 48 éves 
korában elhunyt Temetése 25-én 
délután volt nagy részvét mellett. 
Felesége két gyermeke és a ki
terjedt rokonság gyászolják.

— 3 Baross Szövetség értesíti 
a vásárló közönséget, hogy a 
Pünkösdi ünnepeken a keresk“- 
dők üzleteiket zárva tartják. Úr
napkor az élelmiszerkereskedők 
7—9 óráig tartanak nyitva.

Ipartestület a Bombakaro- 
SUltakert. A mohácsi ipartestület 
az IPOK felhívása nyomán a 
város iparossága között gyűjtést 
rendezett a bombakárosultak ré
szére mely 3004 P eredménnyel 
zárult. Az ipartestülel elnöksége 
ezúton mond hálás köszönetét 
a város iparosságának, hogy 
bajtársias érzésének és áldozat
kézségének újabb tanujelét adta. 
Az említett összeget az elnökség 
illetékes helyre továbitoita.

Német tanfolyam. Értesítjük 
a tisztelt Szülőket, hogy a 
gimnáziumban a Német Akadé
mia támogatásával Nyári Német 
Nyelvtanfolyamokat rendezünk 
az ifjúság számára. Kezdő- 
és haladó-, fiú- és leánycsopor
tok lesznek. A heti 3 órás tan
folyamokat a gimnázium épületé
ben a koradélelőtti órákban 
tartjuk. Tandíj nincs, a beiratási 
díj 12 pengő. A tanfolyamok 
junius elején kezdődnek és 
augusztus hó l én fejeződnek be. 
A beiratkozás május hó 31-én, 
junius hó 1 én és 2-án délelőtt 
9 órakor. Jelentkezhetnek bár
milyen iskola növendékei. Tiszte
lettel: Kövesi Iózsef és Harmat 
György gimnáziumi tanárok.

Halálozás. Kishlndi Kom- 
poscht Szörény ny. pénzügyi 
számellenőr 00 éves korában 
Pécsett tragikus körülmények 
között elhunyt. Halálát felesége 
Schreyer Mária és kiterjedt ro
konság gyászolják. Az elhunytat 
Pécsett temették el május 19 én 
részvét mellet.

— Lezárták a gettót. A rend
őrhatóság május 22 én délután 
18 órakor a mohácsi gettót 
lezárta. Ennek megfelelően a 
gettóba be, illetve kijárni csak 
rendőrhatósági engedéllyel lehet. 
A zsidók bevásárlásaikat a piacon 
a zsidó tanács egyik tagjával a 
bevásárlásra kijelölt egyénekkel 
hajthatják végre mindennap d. e. 
10_12 óra között hatósági 
ellenőrzés mellett. A rendőr
hatóság felhívja a keresztény 
vásárló közönséget, hogy piaci 
bevásárlásait lehetőleg délelőtt 
10 óráig fejezze be. A gettóba 
élelmet bevinni, vagy ott árusí
tani tilos. A zsidók hatósági ár 
melletti bevásárlásaiért a zsidó 
tanács felelős.

— Kifogott hulla. Május 24 en 
az esti órákban a mohácsi Duna- 
szakaszon női hullát fogtak ki. 
A hulla 155—1Ó0 cm, jól táplált, 
dús sötét-barna hajú, fogazata 
hiányos, kb. 30 éves Testén 
piros pettyes szoknya és teher 
ingváll volt. Külsérelem a hullán 
nem volt található. A halált 
fulladás okozta s kb. 7—8 napja 
lehetett a vízben. Az ügyészség 
a temetési engedélyt kiadta.

Elzárasbüntetés zsidócsillag 
nem viselése miatt. A mohácsi 
m. kir államrendőrség, mint , 
rendőri büntető bíróság Fábián 
Péterné Kertész Mária volt vá
rosi szülésznő mohácsi lakost 
zsidócsillag nem viselése miatt 
10 napi elzárásra Ítélte s egyben 
internálta.

Légoltalmi közlemény. A 
polgármester a múlt héten elren
delte a belső ablaktáblák lesze
relését és biztos helyre való el
raktározását, mert légitámadás 
esetén az üveg ma úgyszólván 
pótolhatatlan. Most felhívja a 
polgármester a város lakosságát, 
hogy a budapesti és győri bom
batámadások tapasztalati alapján 
a lakástüzek megelőzése céljából 
lakása függönyeit mindenki szedje 
le, a szőnyegeket az ablaktól 
távol összekötözve úgy tárolja, 
hogy szükség esetén a tűzoltó 
egy fogással kidobhassa, továbbá, 
hogy kárpitozott bútor közvetlen 
az ” ablak mellett lehetőleg ne 
legyen Ezen intézkedés azért 
szükséges, mert a terrortámadá
sok alkalmával az ellenséges 
repülők igen sok gyújtó hasábot 
dobtak le, amelyek nemcsak a 
padlásra, hanem több esetben 
az ablakon keresztül a szobába 
estek be és így gyújtogattak.

II gyulestilalmi rendelet 
helyes értelmezése. MTI. A 
gy üléstilalmi rendelet helyes 
értelmezése az hogy sem tag
értekezlet, sem választmányi vagy 
vezetőségi értekezlet nem tart
ható. A politikai párt tagjai azon 
a címen sem jöhetnek össze a 
párt helyiségében, vagy más 

i helyen, hogy szervezési utasítá
sokat vegyenek át, vagy szerve
zési megbeszélést tartsanak. A 
párthelyiségekben csak adminisz
trációs munka folyhat, neveze
tesen tagfelvétel, tagdijak besze- 

| dése és egyéb kimondott ügy- 
I viteli tevékenység

II légitámadások a mező
gazdasági terményeket is fenye
getik. MTI A légitámadásokkal 
kapcsolatban számolni kell azzal, 
hogy az ellenség a lábon álló és 
betakarított mezőgazdasági ter
mények pusztítására is törekedni 

I fog. E kártételek megakadályozá- 
ra mindent el kell követni. A lég- 

i célravezetőbb védekezés az ide- 
' jében történő aratás. Nagyon fon- 
■ tos ezenkívül a keresztek (kepék) 

olyan összerakása, hogy soraik 
i folytonossága nagyobb közökkel 
I meglegyen szakítva. Okvetlenül 
| szükséges a tarlószántás mielőbbi 

elvégzése is, de nemcsak a ke- 
1 resztekkel párhuzamosan, hanem 
] azok sorait is barázdákkal meg

kell szakítani. Nemcsak a gabona- 
I félék, hanem a széna betakarítá

sánál is törekedni kell a kocká
zat megosztása végett a kazlak
nak és osztagoknak több helyen 
történő rakására. A cséplést az 
eddiginél is megosztottadban kell 
végezni. Az eddiginél több kö
zös szérűt is ajánlatos létesíteni 
A községek területére az udvarok 
ba csak az elkerülhetetlenül szük
séges, legkisebb mennyiségű ga
bonát, vagy szalmát szabad be
hordani.

— Felfordult világ. Oszvald 
Antal mohács-szigeti lakos fel
jelentést tett két munkása ellen, 
akik rajta 20 napon túl gyógyuló 
sérüléseket okoztak, mert észre 
vette, hogy munkájukat nem 
végzik el s emiatt őket kérdőre 
vonta. Az eljárás megindult.

Leégett a pécsi Anna malom. 
A Dunántúl május 23 iki száma 
beszámol arról a borzalmas tűz
ről, amelynek áldozatává esett a 
pécsi Anna malom. Május 22 én 
éijel 1 óra 54 perckor riasztotta 
a szolgálatot teljesítő rendőrőr
szem a tűzoltóságot A tűzoltó
ság hat percen belől a helyszí
nen volt s a Zsolnay gyár, vala
mint a D. G. T. tűzoltóságával 
együtt tiégy órai megfeszített 
munkával sikerült a tüzet lokali
zálni. Pécsi szakértők szerint 
1918 óta nem volt ilyen nagy 
tűz Pécsett A kár meghaladja 
az egy millió pengőt. A pécsi 
tűzoltók emberfeletti munkával 
megmentették a raktárakat, a fő
gépházat és a kenyérsütő üze
met. A malomépületet és őrlő
berendezést nem lehetett meg
menteni. A tűz okát megállapí
tani még nem sikerült

Fogházbüntetés okirathami- 
Sltásert. A pécsi kir törvényszék 
Bánfai Nándor németbólyi ké
ményseprősegédet jogerősen egy 
hónapi fogházbüntetésre ítélte, 
mert Bánfai Nándor Németbóly- 
ban felvette egyik üzlettelétől a 
kéményseprésért járó díjat, azt 
azonban saját céljaira fordította 
s a nyugtára saját gazdájának 
nevét hamisította

Zsidók nem látogathatják a 
szórakoztató helyeket. MTI A 
belügyminiszter rendelete korlá
tozza a zsidókat vendéglátó üze
mek látogatásában. A zsidók 
csak azokban a fogadókban 
(szálloda, penzió, stb) szállhat
nak meg, illetőleg csak azokat a 
vendéglőket, kávéházakat, kocs
mákat, cukrászdákat, kifőzéseket, 
espresókat stb. látogathatják, 
amelyeknél ezt a törvényhatóság 
első tisztviselője megengedi, vagy 
amelyeket kizárólag a zsidók 
használatára jelöl ki. A zsidók 
a nyilvános szórakozóhelyeket 
(színház, mozgófényképüzem, 
hangversenyterem, mulató stb.) 
általában szintén nem látogathat
ják. A törvényhatóság első tisz- 
viseiője azonban engedélyt adhat 
kizárólag a zsidók részére ren- 
dezendőszimelöadásokraéshang 
versenyekre, ugyancsak megen
gedheti azt is, hogy a mozgó- 
tényképüzemek meghatározott 
előadásait zsidók látogathassák.

— Himnusz és a fényképezek. 
Kaptuk az alábbi levelet. Igen 
Tisztelt Szerkesztő Ur! A múlt 
vasárnap megtartott és lélek
emelő hősök ünnepe alatt ben
nem és sokan másodban is 
bosszantó érzéseket váltott ki 
ama tény, hogy az ünnepséget 
fényképező amatörök és hiva
tásos fényképészek a Humusz 
alatt is ide oda mászkáltak s 
fényképeztek. A nemzet imád
sága véleményem szerit a fény
képészeknek is nemzeti imádsága 
kell, hogy legyen s nem ment
heti őkei fel ez alól a kötelezett
ség alól az, hogy az ünnepség 
megörökítésén fáradoznak. Tisz
telettel: Aláírás

Csecsemő fűlt a vizes
árokba. Gyarmati /ózsef duna- 
szekcsői gazda két és fél éves 
kisfia május 23 án beleesett a 
vizesárokba és vizbe fulladt. 
Mivel gondatlanság látszik fen- 
forogoni a szigorú vizsgálatot 
megindították.

— Bz elsötétítés ideje. Az or
szág egész területen az elsötétí
tés május 23-tól kezdődően este 
10 órakor kezdődik s reggel 4 
óráig tart.
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— fluyakoRyvi bejegyzések 
1944 május 19 tői május 26 ig.

SzüZrX/sfA ■ Bárácz István, 
Treitz Erik, Emich Ferenc, Lő- 
rincz Eszter Jolán, Varga Mária 
Terézia, Bagi Sándor, Bagocsai 
Erzsébet, Bagocsai Katalin ikrek, 
Bánfai Sándor József, Bártfai 
Mária Erzsébet.

Házasságkötések: Janovics
Pál és Bakó Erzsébet, Eperjesi 
Mátyás és Koleszár Paula.

Halálozások: özv. Lusztig 
Bernatne 79 éves, Berger Sándor 
74 éves, Petre Jánosné 78 éves, 
Fiengl Ferencne 48 éves, Dorner 
Anna 15 éves, özv. Gombos 
Mérné 87 éves, Munkás Erzsé
bet 15 éves, Küllősi Sándorné 
56 éves, özv. Klaschka Mátyásné 
6<> éves. László Katalin 2 hóna
pos, Hornung János 48 éves, 
Kunovszki Jánosné 73 éves 
Tóth Lajos 2 hónapos, Ráhn 
István 4 hónapos.

SPORT.
MSE-MTE 2:1 (0:1| 

Balszerencsés mérkőzés 
Mecsekszabolcs. Bajnoki.

Játékvezető: Koltai.
A mohácsi csapat mecseksza- 

bolcsi kirándulása nagy küzde
lem ben meg bem érdemelt vere
ség et eredményezett főként a 
játékvezető pártoskodása folytán. 
A lehető legjobb összeálitásban 
kiálló MTE az első félidőben 
Kockás büntetőből megszerzi a 
vezetést, amit meg is tart, sőt 
meg egy gólt is rúg, de azt 
érthetetlenül visszavonja a játék
vezető. A csúszós pályán szünet 
után csatáraink sok gólhelyzetet 
hagynak ki, de a otthoniak 
viszont két gólt rúgnak, amely
ből az egyik túlszigorú tizen
egyes. Mohács még megpróbálja 
a kiegyenlítést, de az játékvezető 
éberségén megakad. Az MTE és 
a mezőny legjobb embere Müller 
volt a balhalf helyén.

Vasárnap délután 3 órai kez
dettel Mohácson lesz bajnoki 
mérkőzés a Pécsi Zsolnay SE II. 
csapatával. Az MTE nek az őszi 
váratlan vereségért revansot kell 
venni a pécsi csapaton. Sőt ha 
játékosaink nem bízzák el ma
gukat ennek a győzelemnek 
nagy gólarányúnak kell lenni, 
amire szükség is van helyezés 
szempontjából.

SPORTHÍREK:
Leventéink vasárnapi bajnoki 

meiközése elmaradt, mert az 
ellenfél Lánycsók cspatata nem 
jelent meg.

Leventecsapatunk vasárnap pi
hen. míg jovovasárnap legna- 
gy óbb ellenfelével a bajnok Né- 
metbóllyal jatsza le itthon utolsó 
bajnoki mérkőzését.

a leventecsapat vezetősége 
megóvta a Nagykozar elleni 2; 1 
arányban elvesztett mérkőzés 
igazolatlan játékos szerepeltetése 
miatt.

fiz MTE-nek a vasárnapi mér
kőzésen kívül,még egy bajnoki 
mérkőzése van hatra a DVAC 
elleni, amely jcjivö vasárnap kerül 
sorra Mohácséin.

Aag'i tételben 
Szőlőbe hordva 

trágya eladó
Bővebbet: Blum vendéglőben.

Felelő(»zerkeixtd:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
liptulildonoi í» kiadói 

FRIDRICH ŐSZ KAR

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halot

tunk
MUNKÁS ERZSÉBET 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, köszönik 
és virágok küldésével, részvét- 
nyilvánításukkal, vagy bármily 
módon mély ájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is hálás 
köszönetét rr ondunk.

Mohács, 1944 május hó.
z* gyászoló család

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

KÜLLÖSI SANDORNÉ 
szül. Húsz Mán 

ápolásában resztvettek, a temeté
sen és a háznál való megjelené
sükkel, részvétkifejezéssel,koszorú 
és virágok küldésével fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek, fogad
ják ezúton hálás szívből jövő 
köszönetünket.

Mohács. 1944. május hó.
A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk
R. PETRE JÁNOSNÉ

temetésén való megjelenésükkel, 
vagy részvékifejezessel. koszorú 
és virág küldésével fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton is hálás szívből jövő 
köszönetünket.

Külön is köszönetét mondunk 
a Benedek Rend tagjainak a 
temetésen való megjelenésükért.

Mohács, 1944 május hó.
A gyászolt-Petre család

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

HORNUNG IONOS 
elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, vagy rész
vétük bármily módon való nyil
vánításával mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton hálás szívből jövő köszö
netünket.

Mohács, 1944. évi május hó.
.4 gyászoló család.

ELADÓ a Tisza István utca 22 szánni
ház
szabad kézből Ugyanott egy 
hasznait ÜLÖ-FL’RDÖKÁDAT 
keresek megvételre.

Érdeklődni lehet
Felso-Dunasor 14. sz. alatt.

Üzletáthelyezés.
Tisztelettel értesítem a tisztelt vevőközönséget, hogy vegyes
kereskedésemet az Apponyi utcából a Király utcába a°volt

SPLLLER MÓR
üzlethelyiségbe helyeztem át. Ezen üzletben ugyan olyan 
áruk kaphatók mind elődömnél. Valamint bor-, sör, pálinka, 
denaturáilszesz, petróleum, cukor, liszt stb. is kaphatók.

További szives pártfogást kér:
HEIM GYULA

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Tangó-, gombos= 
és szájharmonikát 
egyéb hangszereket, 
alkatrészeket.
húrokat
csak MOHA l-nál

vegyen.
_____ Szent Utván u, 49,_____

Német leckéket 
adok kezdők és haladók részére. 
Német magán- és kereskedelmi 
levelezést is vállalok.

Városház u. 0.

Egy jóházból való leányt 

tanulónak 
azonnali belépésre FELVESZEK.

PREI) ÁCS-FOTÓ. Mohács.

MINDEN ESTE 
a rádióból közismert 
BERKES /ÓZSEF 

budapesti cigány prímás

Z E N E K A R A
MUZSIKÁL

a

VINCSEK vendéglőben.
Legújabb vasúti

menetrend
KAPHATÓ:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében

Egy darab jókarban lévő 

Illő motorkerékpár 
1 IS köbe., erős, azonnal ELADÓ. 
Németbóiy, Flórián utca 446. sz.

Lakást, kosztot adok
azonnal is két férfi részére.

Bocskay utca 16.

Margittaszigeti Ármentesítő 
_____  és Belvízlevezető Társulat 
319. szám

1944.

Hirdetmény.
A Margittaszigeti Ár mentesítő 

és Belvizlevezetö Társulat 1943. 
évi pénztári számadása május 
27-tÖI június 11-ig bezárólag az 
alapszabályok 32 § ának f) pontja 
értelmében a társulat hivatalos 
helyiségében Mohácson köz
szemlére ki van téve. Ezeken a 
napokon a hivatalos órák alatt 
azt meg lehet tekinteni s az 
esetleges észrevételt beadni.

Hírig Dénes s. k. 
igazgató-főmérnök.

v<

Hivatalos gabonaárak
1944 május hóban:

Búza 4425
Rozs 41.25
Takarmányárpa 40 25
Sörárpa 44 25
Zab 44 25
Csöves tengeri —_
Morzsolt tengeri 36—
Bab, fehér 80—

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
önmagától telgördulö

LEGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedőnél

MOHÁCS.

Két darab kétszobás lakás 
mellékhelyiségekkel Perényi utca IS. sz, 
alatt azonnal kiadó.

Bővebbet: Sperl János 
építőmesternél

Széchenyi tér 13 szánt.

Egy jókarban lévő

gyermek mély-kocsi eladó
Baross utca 48.

Értesítés.
Az Első Mohácsi Katona 

Hadastyán Betegsegélyzö és 
Temetkezési Biztosító Egyesület 

értesíti az igen tisztelt tag urakat, 
hogy az új ALAPSZABÁLYOK 
szétosztása május 29-én. Pünkösd 
másnapján deiután 2 Órakor az 
egyesület helyiségében lesz. 
Egyúttal az egyesület felesleges 
dolgai is el lesznek árverezve. 
A felmentett és hátralékos tagok 
nem vehetnek részt.

Mohács, 1944 május 19-én.
VEZETŐSÉG

ELADÓ 
3600 □-öl 
a Garai utca

főid, .
8. számú naz

és különféle bútor.
Jelasics Antalnál.

Vasalónők felvétetnek
Kovács Mihály 

kelmefestő és vegytisztító mester 
Király út 19. szám.

ELADÓ békebeli, még nem használt 

sátorponyva 
5x6 méteres sátorfával.

Tömöri utca 5. szám alatt

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Május hó 26-27-28-29 

Kalotaszegi 
Madonna

Május 30 31

Barlettai párviadal

ÍDolyzsdk
kapható;

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács


