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HONVÉD
mennyi minden van-e szóban.

Erő, csodálatos hatalom, 
melyre a nemzet támaszkodik, 
rajongás, mert a mienk, egye
dül a mienk a nemzet ön
magából, úgyszólván a sem
miből teremtette elő, öntudat, 
az ő erejére támaszkodik a 
magyar integritás, az ezeréves 
dicsőséges vérrel, vassal és 
tűzzel megszentelt magyar 
múlt s Isten segítségével még 
szebb magyar jövő, szeretet, 
vér a nemzet testéből, testvér, 
verkötelék, mely összeköt, 
minden vérségi köteléknél 
erősebben apát a fiúval, test
vért a testvérrel, magyar hon
véd, mikor e szavakat ajkunkra 
vesszük könnyfátyolos szem
mel réved el lelkünk a ma
gyar múltba.

Mennyi hősiesség, mennyi 
harc, mennyi vér, küzdelem 
ezer esztendő óta. Nincs a 
világnak olyan tája, ahol ne 
hullt volna magyar vér, de 
ez a magyaz vér nem hullott 
hiába, mert a sors mostoha 
keze keménnyé tette Árpád 
népét, harcos nép voltunk s 
azok maradtunk. Puszta létün
ket védtük karddal, köröm
mel, de e küzdelemben mindig 
felfogtuk az első ütéseket, 
amelyeket voltaképpen nem is 
kizárólag nekünk szántak, ha
nem rajtunk keresztül a mű
velt nyugatnak. Mig minálunk 
füstölgő falvak, szétszórt csa
ládok, tátongó üres puszta
ságok s halottak ezrei ma
radtak azalatt odaát Nyugaton 
paloták nőttek a földből s a 
civilizáció ontotta találmányait.

Köszönetét nem igen várt, 
de nem is kapott a magyar
ság ezért a heroikus küzdel
méért, de járt a maga lábán, 
mert kardjával mindig kive- 
rekedte az életet, — azt a 
magyar életet, mely nélkül a 
Nyugat sem lehetett volna 
meg.

Ma Szent László esztende
jében, úgy érezzük, hogy a 
csaknem évezredes távolság
ból ránk tekintő szemei azt 
mondják nekünk: Ne csüg- 

i gedj magyar népem! Pusztító 
csaták viharában éltem én is 
s hogy annyi évszázad után 
ma 900 év után is kard van 
a kezetekben s a nemzet 
büszkesége ismét a magyar 
katona nem lehet ok a csüg- 
gedésre. Igen, újból harcol a 
magyar, szörnyű küzdelem 
közepette áll fegyverrel a ke
zében a magyar honvéd a 
Kárpátok keleti lejtőjén s míg 
odafesziti mellét a keleti 
rémnek s egy tapodtat sem 
enged, csakis saját testén ke
resztül, addig idehaza is, mint 
egykoron, amikor a török 
rabszíjra fűzte az asszonyokat 
és gyermekeket, az a nyugati 
civilizáció ontja borzalmait 
ártatlan magyar véreinkre, 
akinek védelmében annyit vér
zett a magyar.

A Magyar Megújulás Párt
A Magyar Megujúlás Pártjának 

pécsi pártszervezői június hó 
25 én, vasárnap hivatalos látoga 
tást tettek Mohácson. A népes 
küldöttség dr Rihmer Béla 
pécsi pártvezető, dr Pozsgay 
Miklós propagandavezető és 
Borbély /ános szervezési vezető 
vezetésével látogatást tettek w7éz 
Szönyi Alajos polgármesternél 
és a Magyar Élet Párt mohácsi 
vezetőinél.

Dr Rihmer Béla pártvezető 
meleg szeretettel köszöntötte 
Mohács város polgármesterét. 
Tudjuk és érezzük — mondotta 
— hogy az a szellemiség, ami 
a párt vezérétől vitéz Imrédy Bélá
tól, Mohács város illusztris dísz
polgárától árad nemcsak ma, 
hanem már a múltban is kisu
gárzott Mohács fele s amikor 
ma az a célunk, hogy minden 
becsületesen gondolkozó ma
gyar embert összefogjunk a 
végső győzelem érdekében e 
munkában Mohács város társa
dalmának jóindulatával is talál
kozni fogunk.

Vitéz Szönyi Alajos polgár
mester válaszában hangsúlyozta, 
hogy minden olyan megmozdu
lást, amely a magyar erők össze
fogását szolgálja örömmel és 
készséggel támogat s ez a tá
mogatás jelen esetben nem jelent 
nehézséget, mert Imrédy
Béla a maga becsületes, vallásos 
és puritán egyéniségével, elvei 
mellett való végső kitartásban

Nyugat ismét megtagadta 
I az európai sorsközösséget s 

szövetséget kötött a keleti 
barbársággal, hogy megtörje 
azt a magyar erőt, amely most 
is, mint annyiszor ezer éven 
át vállalja elhivatottságát s 
ismét mellét szegzi neki a keleti 
veszedelemnek. — Semmiből 
teremtettük azt az erőt, ame
lyet ma a magyar honvéd 
képvisel s a nemzet egyete
mének forró szeretete száll az 
acélsisakos magyar honvéd 
fele s kérő Imával fordulunk 
az Egek Urához acélozza 
meg izmait, hogy bizton szo
ríthassa a fegyvert s rajta 
keresztül óvja és védje Szűz 
Máriás lobogóval harcban 
álló nemzetet, mert megbün- 
hödt, már e nép a múltat és 
jövendőt.

pécsi szervezői Mohácson.
hitet tett minden magyar ember 
előtt becsületes kizárólag a ma
gyarság felemelését szolgáló 
céljairól s ma amikor sohasem 
volt fontosabb és életbevágóbb 
minden jó szándékú magyar 
összefogása örömmel köszönti a 
Magyar Megujúlás pártja párt
vezérének pécsi képviselőit.

Dr Rihmer Béla köszönetét 
mondva vitéz Szönyi Alajos 
szavaiért a Magyar Élet Párt 
képviseletében megjelent Kontra 
Miklós dr választókerületi társ
elnököt és dr Szkladányi László 
városi vezetőt üdvözölte, hang
súlyozván, hogy súlyt he
lyezett a mai találkozóra, mert 
biztosan hiszi és reméli, hogy 
azok a tárgyalások, amelyek a 
két párt között folynak az egy
ség megteremtése céljából a végső 
győzelem érdekében eredménye
sek lesznek, mert ezen egységre 
ma feltétlenül szükség van a 
magyarság mai élethalál harcá
ban, ahol el kell némulniok a 
személyi ellentéteknek.

A polgármesternél tett látoga- 
lás után a pécsi vendégek a 
Magyar Megujúlás Pártnak Vö
rösmarty utcai párthelyiségében 
tettek látogatást. Itt a megjelen
teket dr Rihmer Béla pécsi párt
vezető a Hiszekegy elmondása 
után üdvözölte ismertetve azokat 
a törekvéseket, amik a pártot és 
annak vezérét vezérlik. Ilyenkor 
amikor mindenütt a magyar föl
dektől a természeti erők az életet 

adó vetést kalászba szökkentik 
a magyar gondoskodás a hónap 
utolsó napjait a honvédnek szen
teli Több mint ezer esztendeje 
állította ide az Isten a magyart, 
hogy területi integritásának vé
delmén túl a keresztény nyuga 
tót védje. Mohi, Mohács. Máj- 
tényt sík, Nándorfehérvár, Sziget
vár, Drégely, Arad, Világos, 
Gorlice, Doberdó, Kolomea, 
Korotojak s mindenütt amerre 
csak magyar fiúk jártak elhullaj- 
tott magyar vér hirdeti elhiva
tottságunkat. Köszöntjük e vér
rel áztatott földről a legelső 
magyar embert, szeretett Kor
mányzó Urunkat, aki parancsot 
adott a magyar honvédnek a 
keleti rém elleni küzdelemre. — 
A döntések ideje közeleg, sőt 
nap nap után éljük a döntések 
óráit. Valamennyien érezzük, 
hogy a hősi áldozat és férfias 
bátorság vívja végső döntő küz
delmét az anyaggal szemben.

Hogy ma itt vagyunk Mohács 
városában ne hígyje senki, hogy 
nem az a cél vezet bennünket, 
hogy minden magyar erőt egy 
cél szolgálatba állítsunk s e cél 
a végső győzelem. A magyar 
jelen és magyar jövő szükséges
ségét hirdetjük, amelyet vitéz 
Imrédy Béla már miniszterelnök
sége alatt keresett s hogy az 
nem sikerült, nem az ő hibája, 
nem a mellette állók hibája, ha
nem annak a kisebb, de bűnös 
társaságnak, amely az ellenzéki 
sorba taszította öt éven át azt a 
magyar államférfit, akit ma a 
magyar élet nem nélkülözhet. 
Vitéz Imrédy Béla politikai múlt
jának ismertetése után dr Rihmer 
Béla így folytatta ismertetését. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy 
ma nem korteskedésről lehet 
szó, hanem vizsgálnunk kell 
azokat a magyar sorskérdéseket, 
amelyek megoldása nélkül nem 
lehet új magyar életet kezdeni 
s nem vívhatjuk meg azt a küz
delmet, amely Európa testén a 
végső kifejlés órájában jogossn 
megilleti, majd a magyarságot.

V7/éz Imrédy Béla fanatikus 
hittel vállalta ezt a magyar misz- 
sziót az ellenzéki sors keserű 
esztendeiben is s mindenkor han
goztatta függetlenül attól, ura
lomra jutunk e vagy sem kitar
tunk eszméink és elveink mel
lett s éltetője leszünk a megúj- 
hodó magyar életnek. Világosan 
látta 1944. márciusa előtt azt a 
hatalmas kanyart, amely nemcsak 
balraátot csinált a szegedi gon
dolattól, hanem a vörös vonalra 
lépett — s az ország egy bor
zalmas puccs szélén állott. Az 
ellenséges erők pedig készen 
állottak a betörésre, hogy az
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olasz Badoglio árulásánál még 
súlyosabb árulásba zuhanjon a 
nemzet. Vele együtt minden jó
zanul gondolkodó magyar tudta, 
hogy az események nem alakul
hattak másként, mint ahogy az 
utolsó pillanatban hála Isten 
alakultak.

A német birodalom, amely a 
háború hatodik évének küszöbén 
olyan erőt ti^d még felmutatni, 
mint amit mo^t Nyugaton mutat, 
nem vesztheti el ezt a háborút.

El kell, hogy hallgassanak 
azok a kicsinyhitüek is, aki ma 
már csak titokban ugyan, de 
nem hisznek a tengelyhatalmak 
győzelmében. libben a mérhetetlen 
nagy küzdelemben elsőrangúan 
fontos feladatunk a honvédségi 
széliem minél mélyebb felszínre 
hozása és kimunkálása. A szo
ciális problémák közül sürgősen 
és haladéktalahul meg kell oi 
dani a hadisegély revízióját s a 
frontot járt katonák támogatását 
a zsidó vagyonok szétosztásánál. 
Az egyéni becsület, tudás mellett 
a nemzet szolgálatáért tett áldó 
zatos lelkekért minden áldozatot 
meg kell hozni a nemzetnek. 
Akik hazajönnek a háború pusz 
tító füzéből nem szociális ala
mizsnát kérnek, hanem komoly 
támogatást. A hadisegéiy intéz
ményét ki kell terjeszteni a leg
messzebbmenőn a bombakáro
sultakra is.

A munkáskérdésben első he
lyen áll a hadiüzemi munkásság 
sorsának könnyebbététele, akik 
nem használhatják ki a háborús 
konjukturát s állandó életvesze 
delemben végzik munkájukat. 
Az iparos és kereskedőréteg 
helyzetének megjavítása érdeké
ben különös hangsúlyt keil kap
nia a tisztes munkának és szak
képzettségnek különösen a zsidó 
ipari üzemek és kereskedések 
felszámolásánál. A zsidó vagyo
nok elleni mohóságot le kell 
törni s nem lehet hitbizományo- 
kat teremteni. E vagyonból tar
talékolni kell azoknak, akik 
ma életük állandó kockáztatásá
val a Kárpátok lejtőin védik a 
magyar otthont. A tisztviselők 
anyagi helyzetének javítása ma 
nem párt, nem kormányzati ha
nem egyenesen magyar kérdés, 
mert ez a társadalmi osztály a 
munkásság után az első, akit a 
legsúlyosabban érint a háború.

Azt a színjátékot, hólapdázást, 
ami a múltban az országgyűlés 
mindkét házában az arisztokrati
kus, feudális és csáklyás kö
rök részéről megnyilvánult gyö
kerében meg kell szüntetni az 
egykamarás országgyűlés beho
zatalával s a nemzetszervezet fel
állításával. Nem politikai pártok 
hanem szakmák szervezetén ke
resztül döntsék el azt a kérdést, 
ki képviselje ennek vagy annak 
csoportnak érdekeit s ne kocs
mai hangulattófl fütött képviselő
választások döntsék el, kik hiva
tottak a nemzet különböző ér
dekeinek képviseletére a magyar 
parlamentben.

A zsidókérdés nincs megoldva 
a gettóval. Ez á fizikai elhatárolt- 
ság nem jelenti még a zsidó- 
szeliemiségnek a magyarság 
életéből való végleges kiküszö
bölését, mert az Aladárokon ke
resztül még ma is a zs. vita
minnal töltött fluidum elárasztja 
a zsidó mételytől gyökeresen 
megszabadulni akaró magyar 

í életet Nem lehet eléggé szigo- 
I ruan eljárni mindazokkal szem- 
! ben, akik hamis humanitásból 

kiindulva zsidó vagyonokat rej 
i tegetnek s akik a letünőben lévő 

zsidó liberális koreszmével még 
ma is szellemi közösséget vál
lalnak osztozzanak abban a sors
ban, amit mi a zsidóságnak 

j szánunk.
A magyar kormányzat ma az 

ország két pártjára támaszkodik, 
tagjai e két pártból kerültek ki. 

I A heszületes magyar tömegek 
I kezét keressük bármilyen pártál

lást! is legyen az, ha közösséget I 
| vall eszméinkkel, követeljük azon- , 

bán azoknak a politikusoknak 
magyar politikai életből való 
végleges kizárását, akik okozói 
s tétlen szemtanúi voltak a ma
gyar életnek csaknem végzetessé 
válható balra eltolódásának. 
Rendszerváltozást kívánunk, de 
nem hataloméhesség. hanem ha
talomképesség irányítja munkán
kat. Kívánjuk a többi jobboldali 
pártokkal is a közös munkát, de 
előbb mutassák meg értékeiket 
de ne terrorral és fenyegetéssel 
hanem alkotó munkával. Közös 
nagy magyar egységben akarunk 
találkozni a s aki azt az egysé
get nem akarja, arra előbb utóbb 
ráfogjuk kényszeríteni.

Ez a becsületesség és őszin
teség nyilvánul meg a nemzeti
ségi kérdés terén is. A háború 
hatodik esztendejének küszöbén 
nem szabad, hogy hasadás áll
jon be a német magyar nemzet 
életében e kérdés terén sem. 
Mindig gondoljunk e téren arra 
mi lett volna e nemzettel, ha 
ma orosz katona járna Tisza 
partján, mert hogy az angol és 
amerikai katona nem védte volna 
meg keleti határainkat a keleti 
rémmel szemben az nem lehet 
kétséges egy józan gondolkodású 
magyar ember eiőtt sem, legfel
jebb Tito bandái segítettek volna a 
„felszabadításban" Sztálin hordá
inak. Ma e kérdésben is minden 
erőnket a közös győzelem szol
gálatába kell állítani. Tisztában 
kell lennünk, hogy új Európa 
születik ma szörnyű vérben s 
ezen új Európában csak azok a 
nemzetek állhatják majd meg 
helyüket, amelyek a szociális 
igazság jegyében tudják megol
dani létfontosságú problémáikat. 
Igen, szükség van arra a csodá
latos foradalomra, amelyet Imrédy 
Béla mondott már sok évvel 
ezelőtt,

arra a forradalomra 
amely nem lázit, és izgat, 
hanem a fegyelem, a 
rend, a felelősség és 
munka forradalma. 
Erre a munkára hívjuk 
ma fel Mohács patinás 
múltú városának minden 
polgárát szakmai, fele
kezeti és pártpolitikai kü
lönbség nélkül, mert ősi 
földön uj magyar életet 
akarunk.

Dr Rjhmer Béla hatalmas, 
nagyszerű ismertetőjét a megje
lentek lelkesen megtapsolták 
majd Borbély János pártszervező 
szervezeti beszámolót adott s 
ezzel a megbeszélés véget ért.

Értesüléseink szerint vitéz 
Imrédy Béla julius 9 én Pécsett 
tart nagyszabású beszédet, 
amelyre Mohácsról is sokan be
jelentették részvételüket.

Ünnepélyes keretek között adta át Mohács város 
polgármestere a Nemzetvédelmi kereszteket.

A Kormányzó Úr születésünne- [ 
pén a városháza polgármesteri j 
szobájában gyűltek egybe azok a , 
kitüntetettek, akiket a Kormányzó | 
a Nemzetvédelmi Kereszttel 
tüntetett ki az utóbbi időkben 
s a kitüntetéseket a Nemzetvé
delmi kereszt Nagybizottsága 
Mohács város polgármesterének 
küldötte meg átadás végett

A kitüntetteket nevezetesen 
Balatoni Mihályt, Báli Mátyást, 
Csomay Istvánt, dr Faltay /á- 
nőst, Fridrich Oszkárt, Horváth 
Miklóst, lánosi Sebők Józsefet, 
Kulacsi Elemért, Légrádi lánost, 
Lenkei Jánost, Ruff Istvánt, 
dr Schmidt Miklóst, Varga 
lánost, Vörös Jánost, vitéz 
Szőnyi Alajos polgármester kö
szöntötte Nehéz időkben a 
nemzetért tett példás szolgála
tokért és tántoríthatatlan ma 
gyár magatartásért adta e kitün
tetést a Főméltóságu Ur — 
mondotta vitéz Szőnyi polgár-

A mohácsi polgári iskola évkönyvéből.
A mohácsi állami polgári fiú- 

és leányiskola az 1943/44 ik is
kola évvel, működésének 49-ik 
évét töltötte be. Az immáron 
félévszázados iskola ez évben is 
erőteljesen szolgálta Mohács és 
vidéke iparos, kisiparos és föld
művelő társadalma ifjúságának 
szellemi, hazafias és vallásos 
nevelését.

A tanári testület 13 tanárral 
és négy hitoktatóval látta el a 
tanmenetet. Az iskola évben 418 
tanuló nyert osztályzatot, akik 
közűi 99 volt magántanuló. Az 
osztályozott nyilvános tanulók 
közül rom. katholikus 271, 
görögkatolikus 1, református 27, 
ág. h. evangélikus 5, 14 egyéb 
vallásu volt. Magyar anyanyelvű 
292, német 24, sokac 2. A szü
lők foglalkozása szerint kisipa
ros 98, közlekedési segédsze
mélyzet 40, kisbirtokos és kis
bérlő 33, kiskereskedő 26, ipari 
napszámos 16, kisbirtokos nap 
számos 15, köztisztviselő 11, 
földműves napszámos 9 volt stb 
A statisztikai adatok szerint 
tehát a kisiparos és kisbirtokos, 
és közlekedési segédszemélyzeti 
családokból került ki az intézet 
növendékeinek legnagyobb része. 
Az iskola székhelyén lakott 245, 
a vármegyében 66, Budapesten 
6, Bácsbodrog vármegyében 2, 
Tolna vármegyében 2 Pest Pilis- 
Solt vármegyében 1 szülő. Szü
lőknél lakott 258, kosztadóknál 
60 növendék, mig Föherceglakról 
Lánycsókról, Sátorhelyről és 
Kölkedről 1 5 növendék járt be 
iparvasuton, kerékpáron, illetve 
gyalog.

A nyilvános osztályozott ta
nulók közül kitünőrendü 6, 
jelesrendü 6 jórendü 104, elég- 
ségesrendü 77, túlnyomóan elég
séges 64, elégtelen egy tárgyból 
23, elégtelen két tárgyból 25, 
elégtelen 3—4 tárgyból 9, elég- 
télén négynél több tárgyból l 
tanuló. A magántanulók közül 
jórendü 21, elégségesrendü 23, 
túlnyomóan elégséges 19, elég
telen egy tárgyból 17, elégtelen 
két tárgyból 13, elégtelen 3—4 

’ mester — s most, amikor e 
I kereszteket a legfelsőbb hely 
j megbízásából átnyújtom fogad- 
1 ják nemcsak mint kitüntetést 

hanem mint újabb kötelezettsé
gek velejáróját. Most amikor 
ismét szükség van a bátor kiál
lásra, a maradéktalan áldozatos 
hazafiságra serkentse Önöket 
további munkájukban az a tu
dat, hogy a nemzetvédelnr ke
reszt tulajdonosai ezen uj köte
lezettségeiknek is maradéktala
nul eleget kívánnak és fognak 
tenni — A köszöntő után 
vitéz Szőnyi Alajos átadta a 
kitüntetteknek a nemzetvédelmi 
keresztet, majd a megjelentek 
letették a fogadalmat.

Egyidejűleg kitüntetett Diik 
/ános, Puppi András, néhai 
Pavkovics Antal és ifj. Keresztes 
FischerFerenc részére megküldött 
kereszteket apolgármesteri hivatal 
továbbította az érdekelteknek.

I tárgyból 5, elégtelen 4-nél több 
tárgyból 1 növendék

Az 1942 43 tanévben végzett 
; növendékek a fiuknál 4 gimná

ziumba, 3 lyceumba, 3 katona- 
I iskolába, 8 ipariiskolába, 7 gaz

dasági iskolába ment 8 iparos, 
4 kereskedőtanoncnak mén t, mig 
otthon a gazdaságban 7 helyez-

I kedett el. A lányoknál gimná
ziumban 6, lyceumban 4 óvó- 

: nőképzőintézetbe 1, kereskedelmi 
középiskolába 3, ipariiskolába 2

i tanuló ment, 6 iparostanon cnak, 
j 2 irodai alkalmazást vállalt és 
I 14 maradt otthon a háztartásban.

1920 21. iskolaévtől kezdőd ően 
az iskola növendékeinek létszáma 
egy-két évet leszámítva általában 

j a 400 körül mozgott. így 1920 
21-ben 408, 1921/22 ben 297,
1922 23 -ban 316, 1923 24 ben

j 343, 1924 25 ben 362, 1925 26 
bán 382, 1926 27-ben 355, 1927 
28-ban 301, 1928'29 ben 275,
1929/30 bán 275, 1930 31-ben
300, 1931/32-ben 340, 1932 33-
bán 375, 1933/34 ben 413, 1934/ 
35-ben 402, 1935/36 ben 410,
1936 37-ben 395, 1937,38-ban
369, 1938 39 ben 388, 1939/40- 
ben 424, 1940/41-ben 418, 1941 
42 ben 400, 1942/43 bán 335,
1943/44-ben 417 volt a növedé- 
kék száma.

Az 1943/44. tanév csonka év 
volt, miután a tanítást november 
3-ával kezdte az intézet és már
cius 29 ével fejezte be. Ehhez 
járult még az is, hogy katonai 
beszállásolás következtében 1944 
január hó 7—15 ig, majd ismét 
január 31-től március 29-ig a 
városi gimnáziumban a délutáni 
órákban 14—18 óráig tanítottak 
a polgári iskola tanárai. Az 5 
hónapos tanév és a 3 hónapon 
át tartott 40 perces tanórák igen 
nagy feladat elé állították mind a 
tanároK tanítói, mind a növen
dékek tanulói munkáját. Ennek 
dacára a tanévi anyag legnagyobb 
részét elvégezték A rövid tan
évre tekintettel elmaradt össze
foglaló és megerősítő munkát az 
intézet igazgatósága az elkövet
kezendő tanév elején kívánja 
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pótolni, hogy a további ismere- I 
leket szilárd alapokra építhessék.

A háborús nehézségek külö- ' 
nősen kijutottak a mohácsi pol
gári iskolának s hogy ennek 
dacára, minden nehézséget le
küzdve az intézet működése 
még sem állt meg s a rendkívüli 
nehézségek dacára kielégítő ered
ményt értek el az elsősorban 
Kecskés Lajos igazgató és fárad
hatatlan tanári karának érdeme, 
másodsorban pedig köszönet és 
elismerés illeti Hites Ferenc 
gimnáziumi igazgatót azért a 
szíves, bajtársi vendégszeretetért, 
amellyel a székházából aráhyiag 
hosszú időre kiszorult intézetnek 
otthont nyújtott s ennek követ
keztében a nehézségeket a! lég- 
kissebbre csökkentve az adott 
viszonyok között a legeredmé
nyesebb munkát végezhette az 
intézet igazgatója és tanári tes 
tűlete.

Kövessünk el mindent a gabona
termés megóvása érdekében

Az országot mindig sűrűbben i 
és nagyobb mértékben érik ellen I 
séges légitámadások. Ezek a tá- i 
madások nagy mértékben vpszé- j 
lyeztetik a lábonálló, learatott 
(keresztbe rakott, összehordott) 
gabonanemüt. A fokozódó ve 
szélyre való tekintettel megelőző 
intézkedéseket kell végrehajtani, 
hogy a betakarítási idő alatt a 
várható veszélyt minél kisebb 
mértékűre lehessen csökkenieni.

A lábonálló gabonát már viasz- 
árésben kell levágni. Abban 
az esetben, ha bármilyen okból 
az egész táblát viaszérésben ide
jében learatni nem lehet, a ga
bonából keskeny keresztcsikokat 
kell kikaszálni és ezeket rögtön 
felszántani.

A hatóság már megtette 
az intézkedéseket, a termé
nyek védelmére ésazara- 
tas kezdetétől állandó 
tüzfigyelő szolgálat tar
tósat rendelte el. A tüz
figyelő szolgálaton kívül 
tüzoltókészültségi szolgá
latot kell tartani aratási 
betakarítási és cséplési 
munkálatok tartama 
alatt.

Ellenséges légitevékenységnek 
észlelése esetén végig kell kutatni 
a város azon részeit, ahol leara
tott mezőgazdasági termény ke
resztekben vagy asztagban fek
szik és a környéket átkutatva az 
esetleg ott talált gyujtólapokat, 
gyujtócsöveket és más egyéb 
ellenséges gyujtóanyagokat üres 
vederben kell összeszedni. A 
vedrekben levő lapokra földet 
kell szórni, összegyűjtésük után 
pedig azokat tűzbiztos helyen 
el kell égetni.

A tűzveszély csökkentése cél
jából a keresztekbe rakott mező
gazdasági terményt olyképpen 
kell csoportosítani, hogy lehető
leg tíz keresztnél több egy cso
portba ne kerüljön. Az egyes 
csoportok között lehetőleg 20 
m. távolságnak kell lenni. A 
keresztek összerakása után a le
aratott föld tarlóját azonnal le 
kell buktatni. Ha ezt azonnal el
végezni nem lehet, a kereszteket 
vagy keresztcsoportokat körül 
kell szántani.

Szálas mezőgazdasági terményt 

engedély nélkül belső területen 
csépelni, behordani nem szabad. 
Behordásra, cséplésre engedélyt 
az elsőfokú tüzrendészeti ható
ságtól kell kérni. Mezőgazdasági 
terményt épülettől legalább 100 
m, illetőleg 2000 keresztnél ki
sebb mennyiségű termény be- 
hordása esetén legalább 50 m 
távolságra kell elhelyezni. Vasút
tól legalább 100 m, állami és 
törvényhatósági úttól legalább 
10 m, utcától és szomszédos 
kerítéstől legalább 5 m távolsá
got keli szabadon hagyni. Ameny- 
nyiben valaki ezen tűztávolságo
kat nem tartja be, úgy a ható
ság azt alkalmas helyre hordát 
halja ki, ha a tulajdonos a ha
tóság felhívásának a kitűzött 
határidőben nem tesz eleget.

Minden gazda köteles gon
doskodni arról, hogy a szérűn 
terményeinek behordása alatt 
terményei mellett állandóan víz
zel teit kád, vagy hordó és 
ugyancsak vízzel telt legalább 2 
veder, valamint egy csáklya áll
jon rendelkezésre.

A cséplést tanácsos közvetle 
nül kocsiról végeztetni, mert az 
összehordott kazlak, asztagok | 
nagyobb veszélyt rejtenek ma- I 
gukban. Ezúton is felhívjuk a : 
gazdaközónség figyelmét a fo- I 
kozott veszélyre való tekintettel, 
hogy mindent kövessen el hogy 
az aratás és cséplés minél eiőbb 
befejeződhessen

Színház
Mint már elmúlt heti számunkban 
jeleztük a Pécsi Nemzeti Színház 
július hóban megkezdi mohácsi 
vendégjátékát.

A társulat dr. Székely György 
igazgató vezetésével július 4-én, 
kedden érkezik Mohácsra s az 
első megnyitó előadást 4 én, 
kedden este 7 órai kezdettel 
tartja a színkörben. Színre kerül 
Vándor Kálmán és Tóth Miklós 
nagyoperettje, a Tábornokáé 
Budai Dénes zenéjével, Deák 
Ferenc rendezésében.

Az első hét műsora a követ
kező: Kedden 4 én és szerdán 
5 én Tábornokáé nagyoperett, 
csütörtökön 6 án és pénteken 7-én 
Somogyi-Eisemann Fekete Péter 
című operett, szombat 8-án és 
hétfőn 10-én este Kerecsendi Kiss 
Márton híres színműve Az Első 
kerül bemutatásra. Vasárnap d. 
u. 4 órai kezdettel Tábornokáé, 
vasárnap este Fekete Péter. A 
vasárnapi előadások bérletszünet
ben mennek. Kedden 11-én és 
szerdán 12-én Lehár Ferenc 
kitűnő operettje Luxemburg grófja 
kerül bemutatásra dr. Székely 
György rendezésében. Csütörtö
kön 13 én és pénteken 14-én 
Dario Nicodémi kitűnő vígjátéka 
a Tacskó kerül színre Zách János 
rendezésében. A színházi zenekart 
Szathmáry Endre vezényli.

A hétköznapi előadások a meg
nyitó előadást is beleértve, bér
letben mennek.

Felkéri a Színpártoló Egyesület 
tagjait, hogy a hátralékos tagdí
jakat mielőbb rendezze . Minden 
színházi ügyben részletes felvilá
gosítást ad a színházi titkár, 
Vékes István a színházi pénztárnál 
hétfőn este 6—8-ig.

Az új színié vad kezdetén sze
retettel köszöntjük a Pécsi Nem
zeti Színház kitűnő együttesét s 
annak lelkes igazgatóját, dr.

Székely Györgyöt s hisszük és | 
reméljük, hogy Mohács város j 
falai között eltöltendő hetek úgy 
a színtársulat minden tagjának, 
mint Mohács város színpártoló 
közönségének kellemes estéket 
fognak jelenteni.

Bútorozott szobát 
keresnek a színtársulat tagjai. 
Akinek kiadó bútorozott szobája 
van, jelentse a

Kiadóhivatalban.

Honvédüzenet. Szabó /ános 
honvéd B. 381 tábori számon 
küldi szerető csókjait feleségé- i 
nek, két kis családjának, szülei
nek és bátyjának. Egészséges 
melyet szeretteinek is kíván. 
Üdvözli rokonait és összes mo- ' 
hácsi ismerőseit.

— Nemzetvédelmi kérészi ado
mányozása. A Kormányzó úr , 
Darabos /ános ny. csendőral- | 
hadnagynak a Nemzetvédelmi 
Keresztet adományozta.

flranymise. Dr Heckenberger 
Konrád tb. kanonok, kormány- ! 
főtanácsos, felsőházi tag, lány- | 
csóki plébános az Isten és az I 
Egyház szolgálatában eltöltött 50 1 
esztendő után vasárnap, junius 1 
25 én tartotta csendes visszavo- ! 
nultságban aranymiséjét Mária- 
gyűdön. Az aranymisés Hecken
berger Konrád dr.-t jubileuma 
alkalmából sokan keresték fel 
szerencseki vánataikkal.

— Esküvő. Junius 28 án a 
belvárosi templomban esküdött 
örök hűséget T7íür Miklós vá
rosi tisztviselő Balázs Máriának. 
Az ifjú párt Patócs [ózsef hitta 
nár adta össze, akikhez szívhez 
szóló beszédet intézett, — s 
úgy a Leányclub, mint a mohácsi 
vizicserkészek nevében is kö
szöntötte az ifjúpárt, akit a meg
jelentek, a Leányclub és vizi
cserkészek szeretettel vettek 
körül.

— Megérkeztek a fogadalmi 
templom új mozaik ablakai. A 
belvárosi plébániától nyert érte
süléseink szerint a fogadalmi 
templom 4 új mozaik ablaka 

( megérkezett. A 4 ablakból 3 a 
I Szt. László kápolnába kerül. Az 
. első Szt. László csodálatos víz- 
i fakasztását, a második Szent 

Lászlót, a keresztes hadak vezérét, 
I a harmadik pedig a Tordai hasa- 

dék csodáját ábrázolja. Az elsőt 
Tasnády László hősi halála em- 

I lékére a Tasnády család, a máso
dikat ifj. Hainess Elemér hősi 
halála emlékére a Hainess család, 
a harmadikat pedig Német Lőrinc 

[ hősi halála emlékére a Német- 
i család állíttatta. A negyedik ablak 

Szt. Cecíliát ábrázolja, ami a 
kórusra kerül s azt a vármegye 

: állította. Ezen ablakok a többivel 
együtt biztos helyre helyeztettek 
a háború befejeztéig.

Cukorjegyek új megtéritési 
díjai. A Közellátási miniszter új 
rendelete értelmében az újabban 
félévre kiadott cukorjegyek egy- 
egy hónapra szóló szelvényeire 

i a havi cukorfejadago-t egyszerre 
kell kiszolgáltatni. A cukorjegyek 
közül térítési díj címen a havi 

■ 104 dekás cukorjegyért 60 fillért, 
a havi 52 és a havi 32 dekás 
cukorjegyekért 36 fillért kell fi- 

’ zetni darabonként.

— áthelyezés. A m. kir Be
lügyminiszter Iby Adolf számel
lenőrt Zomborból Mohács me
gyei városhoz számvevőségi fő
nökhelyettesnek helyezte át, il
letve nevezte ki.

— Minden leszerelt tűzharcos 
lépjen be a Magyar Tűzharcos 
Szövetségbe. (MTI). A honvé
delmi miniszter felhívta a csa
patok, intézetek stb parancsno
kait, hogy a leszerelés alkalmával 
minden tűzharcost figyelmeztese- 
nek a Magyar Tűzharcos Szövet
ségbe mint egyedüli érdekképvise
leti szervbe való belépésre. Minden 
leszerelt tűzharcosnak saját jól
felfogott érdeke, hogy tagja le
gyen ennek az érdekképviseteti 
szervnek, amely a polgári élet
ben tűzharcos vonatkozásban 
ügyeit támogatja.

Felhívás a nyári sertés
hizlalásra vállalkozó gazdákhoz. 
MTI. Az Allatforgalmi Központ 
felhívja mindazokat a hizlaló 
gazdákat, akik hajlandók legalább 
10 sertésüket két és fél mázsa 
takarmány kiutalása mellett az 
Allatforgalmi Központnál nyári 
hizlalásra lekötni, szándékukat 
jelentsék be Egy drb. sertés 
után 100 kgr. árpa, 100 kgr. 
májusi morzsolt kukorica, to
vábbá 50 kgr. korpa utalható ki. 
A mennyiség az aláirt szerződés 
elfogadásakor a hizlaló gazda 
rendelkezésére áll. Az Allatfor
galmi Központ csak olyan hiz- 
lalási ajánlatokat fogad el, amely
ben a hizlalók kötelezik magu
kat, hogy f. évi julius 1-től 
legkésőbb szeptember 1 -ig le
galább 14o kg-os hízott sertést 
Budapestre szállítanak. A hizla
lásra vállalkozó gazdák serté
seiket vagy közvetlenül az Allat
forgalmi Központ cimére (Buda
pest, Paulich u. 8 II. em) vagy 
a jogosított kereskedők utján 
jelenthetik be.

— 10 hónapos gyermeknek 
már jár kenyerjegy. MTI a 
kormány rendelete értelmében 
gyermekek részére ezentúl szüle
tésüktől számított 10 hónap 
első napjától kezdve lehet ke
nyérjegyet igényelni. A gyerme
keket a 12 életévük betöltését 
követő hónap első napjától 
kezdve annak az évnek végéig, 
amelyben 18 életévüket betöltik, 
a testi munkások részére meg
állapított kenyérfejadaggal kell 
ellátni.

— Iparosok figyelmébe! A 
A következő anyagok kerülnek ki
osztásra: táblaüveg, kertészüveg, 
cérna, szíjgyártóbőr, vaslemez, 
horganyzott vaslemez, sodrony
szeg. vashuzal, butorrugó, hul
ladékbőr és vargafonái. Útalvá- 
nyok az ipartestület irodájában 
átvehetők. Keréksinvas és patkó- 
vasjegyek Mohács és Körzeti 
vaselosztó bizottságoknál mig az 
ehhez szükséges ellenőrző bé
lyegeket a kovácsiparosok igé
nyelhetik az ipartestülettől.

— Eljárás indul a hanyag be- 
SZOlgáliatÓk ellen. A harmadik 
csoportba tartozó gazdálkodók 
közül igen sokan terményeik 

| nagy részét piacon és egyéb 
módon értékesítették s ennek 
következtében beszolgáltatási kö
telezettségüknek nem tudtak ele
get tenni. Minthogy sokesetben 

| vétkes mulasztás látszik fenfo- 
rogni a Közellátási hivatal ezen 
gazdák ellen a büntető eljárást 
haladéktalanul megindítja.
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— áramszünet. Vasárnap, július 
2-án reggel 4—6 óráig áram
szünet lesz.

— Be kell szolgáltatni az 
•sszes tejet. Minthogy több 
gazdálkodó a hatóságilag meg
állapított árnál magasabban adta 
el a tejet Mohács város polgár
mestere elrendelte, hogy a gaz
dálkodók saját szükségletükön 
felül megmaradó tejet mind kö
telesek beszolgáltatni a tejcsar
noknak.
- Aratási és cséptési mun

kák vállalása. Az aratás és csép- 
lés zavartalan és gyors befeje
zése érdekében a város polgár
mestere felhívja a mezőgazdasági 
munkával foglalkozó munkavál
lalókat, hogy úgy mint az el
múlt évben, az idén is vállalja
nak aratási és cséplési munkát. 
Azok a mezőgazdasági munká
sok és aratók akik a tavalyi év
ben aratási és cséplési munkára 
vállalkoztak, de az idén nem 
vállaltak ilyen munkát, személy 
szerint lesznek felelősségre vonva 
és a lefolytatandó eljárás során 
súlyos büntetésben részesülnek. 
A mezőgazdasági munkásság el
sőrendű és jól felfogott érdeke 
is az, hogy az aratási és csép
lési munkában részt vegyen, 
mert így vámőrlési tanúsítványt 
kaphat, illetőleg vámőrlési jogo
sultságot szerez, s ennek elő
nyeit a munkásság igen jól is
meri. Azok akik, még eddig 
nen szerződtek el 24 óra alatt 
kötelesek a városháza 27. sz. 
szobájában jelentkezni.

— Megjelent a cséplési és 
őrlési rendelet. A hivatalos lap 
szerdai száma közli a közellátás- 
ügyi miniszter rendeletét a gabona 
cséplésről, őrlésről, valamint a 
gabona, kukorica, rizs, hüvelye
sek, a seprőcirok, mag, mák és 
ezek őrleményei és hántolási 
termékeik forgalmának szabályo
zásáról. A rendelet értelmében a 
felsorolt termények megvásárlá
sának és felhasználásának irányí
tása, forgalmának ellenőrzése 
továbbra is a Gabonaforgalmi 
Központ ügykörébe tartoznak. 
A rendelet részletesen intézkedik 
a gabona csépléséről az arató 
és cséplőrésznek természetben 
való kiszolgáltatásáról. A gabo
náról kiadott arató és cséplőrész 
továbbra is beszámit a gazdál
kodó beszolgáltatás! kötelességé
nek teljesítésébe. Arató vagy 
cséplőrész címén zabot termé
szetben ebben az évben sem 
lehet kiszolgáltatni. Ezen a címen 
a gazdálkodó zabtermésének 15% 
át köteles beszolgáltatni. Abban 
az esetben ha a gazdálkodó az 
arató és cséplőmunkásokkal az 
arató és cséplőrésznek pénzben 
való megváltására szerződést nem 
kötött a zabból ki nem szolgál
tatható arató és cséplő rész, 
helyette más megfelelő értékű 
gabonafélét vagy egyéb terményt 
kell kiszolgáltatni. A cséplőgép 
felelős vezetőjének a munkavál
laló részére a szerződés szerint 
járó részt természetben ki kell 
szolgáltatni. A bércséplő kenyér
gabona bér keresetéből 10 má
zsát, valamint árpa gépkereseté
ből szintén 14 mázsát tarthat 
meg háztartási szükségletére. A 
rendelet a továbbiakban intéz
kedik arról is, hogy a haszon
bérlő a bérbeadónak beszámítás 
mellett bizonyos mennyiségű 
kenyérgabonát és hizlaló takar

mányt szolgáltathat ki A gabona 
felhasználásra vonatkozóan úgy 
intézkedik a rendelet, hogy a 
beszolgáltatási kötelességen felül 
visszamaradó mennyiséget saját 
háztartási szükségleteire felhasz
nálhatja. Vámőrlési tanúsítvány 
ellenében minden vámőrlésre 
jogosult augusztus 1. — decem
ber 31-ig terjedő időben a ház
tartásában élő minden személy 
részére fejenként 1 mázsa a ke
nyérgabonát őrölhet megl Joga 
van a gazdálkodónak rozsot 
cserélni búzáért mégpedig oly 
módon, hogy a háztartásához 
minden vámőrlésre jogosult sze
mély után egy mázsa rozsot egy 
mázsa búzára cserélhet.

SPORT.
MIE-PCSE 6:0 (2:0] 

Elsöprő győzelem.
Mohács. Barátságos. Vez.: Varga.

A visszavágó barátságos mér
kőzésen Mohács nem várt hatal
mas arányú győzelmet aratott a 
rivális Pélmonoslor feiett. A 
győzelem akár kétszámjegyű is 
lehetett volna, ha a csatársor 
jobban igyekezett volna. Az első 
félidőben gyors és szép játék 
volt, amelyet a közönség gyakran 
megtapsolt. Ekkor még egyen
rangú ellenfél volt az NB III as 
csapat, de a tervszerűbben játszó 
hazai csapat Német és Molnár II. 
góljával biztosítja a félidő előnyét. 
Szünet után eleinte még tűrhető 
játék folyik, de a vendégs zereplő 
Werner két gólja után a PCSE 
teljesen összeesik. Ezután az 
MTE nagyrészt cicázik és iskola
játékot mutat be. Közben Vollárt 
kiállítják, majd a pélmonostoriak 
egy két játékosa sérülés miatt 
elhagyja a pályát. A hátralevő 
időben, nem komoly játékban 
Verner további góljaival beállítja 
a végeredményt. A nagy kon- 
ditio fölényben levő mohácsi 
csapat dicséretet érdemel nagy 
győzelméért, amelyből kiemelke
dett Temesi nagyszerű játéka. A 
vendégek legjobbja a centerhalf 
volt. A játékvezetőn az első 
komoly mérkőzés vezetése foly
tán meglátszott, hogy kissé lám
palázas.

Dunaföldvár LE—MLE 5:0 (2:0)
Dunaföldváron lejátszott had 

test kerületi bajnoki mérkőzésen 
leventéink szerencsétlen küzde
lemben súlyos vereséget szen
vedtek és kiestek a további 
küzdelemből. A gyenge szerep
lés oka a 17 órai állandó utazás 
utáni azonnali játék, amelynek 
fáradság okozta nyomai a mér
kőzés folyamán állandóan kiüt
köztek és így leventéink nem 
tudtak ellentáilni az otthoniak 
rohamainak.

Nyilttér.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak akik boldogult 

férjem elhunytéval anyagilag igye
keztek gondjaimat és bánatomat 
enyhíteni ezúton mondok szívből 
köszönetét.

Mohács, 1944. június hő.
özv. Csobánc! Kálmánná.

Fridrich Oszkár

Felelóiizerkesztó:
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
LaptuI a)dono« ía kiadó
FRIDRICH OSZKÁR

A pécsi kir. törvényszék elnökétől. 
1944. El. XV. D. 80/13. szám.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. Igazságiigyminiszter úrnak 

6.807 1944.1. M. VII. számú rendeletével 
a felügyeletem alatt álló mohácsi kir. 
járásbíróságnál rendszeresített egy hor- 
vát és egy szerb nyelvű tolmácsi állásra 
a 36.000 1942. I. M. számú rendelet 9. 
§-a alapján pályázatot hirdetek.

A pályázat határideje 2 (kettő) hét 
attól a naptól számítva, amikor ez a 
hirdetmény a Budapesti Közlönyben 
megjelenik.

A m. kir. Igazságügyminiszter úrhoz 
címzett pályázati kérvényt a pécsi kir. 
törvényszék elnökénél kell benyújtani. 
A pályázati kérvényhez mellékelni kell 
a folyamodó rövid életrajzát, továbbá 
személyi viszonyait és tanulmányait 
(elméleti és gyakorlati képzettségét) 
igazoló bizonyítványait, az esetleges 
kamarai tagságáról szóló igazolványát, 
erkölcsi bizonyítványát, végül a 7.720 
1939. M. E. számú rendelet 1. és 3. 
§-ában meghatározott módon annak 
igazolását, hogy a folyamodó nem esik 
az 1939 : IV t. c. 1. §-ának hatodik 
bekezdésében és 6. §-ában meghatáro
zott korlátozás alá.

A pályázati kérvényben meg kell 
jelölni a folyamodó teljes nevét, szüle
tési helyét és idejét, vallását, polgári 
állását vagy foglalkozását, állandó lakó
helyét, lakásának pontos címét, végzett 
tanulmányait, elméleti és gyakorlati 
képzettségét és arra a nyelvre vonat
kozó esetleges tudományos vagy iro
dalmi munkáit, amelyre tolmácsi kine
vezését kéri, nyilatkoznia kell továbbá 
afelöl, hogy nem áll-e a tolmácsi kine
vezést kizáró együttalkalmazást kizáró 
viszonyban.

Ténylegesen működő állandó bírósági 
tolmácsnak más bíróság mellé szervezett 
állásra való kinevezését kérő pályáza
tában csak a korábbi kinevezési okira
tának számára kell utalnia és az előbbi 
bekezdésben meghatározott személyi 
viszonyaiban időközben beállott válto
zásokat kell előadnia, illetőleg igazolnia, 
kinevezése esetére azonban korábbi 
állandó bírósági tolmácsi állásáról le 
kell mondania.

Állandó bíróság* tolmáccsá csak azt 
lehet kinevezni, aki az 1883:1. t.-c.
1. §-ának a. és b. pontjában megsza
bott kellékeknek megfelel, középiskolai 
érettségi vizsgát tett vagy ezzel egyenlő 
értékű más képzettséget szerzett,továbbá 
a 36 000 1942. I. M. számú rendelettel 
szabályozott vagy a korábban hatályban 
volt jogszabályoknak megfelelő tolmácsi 
vizsgát is letette és nem esik a jelen 
hirdetmény következő bekezdésében írt 
tilalom alá.

Állandó bírósági tolmács nem lehet:
1., aki valamely kir. bíróságnál vagy 

kir, ügyészségnél tényleges szolgálatot 
teljesít;

2., akit állandó bírósági tolmácsi ál
lásától fegyelmi utón elmozdítottak 
vagy aki előzőleg viselt tolmácsi állásá
ról oly időben mondott le, amikor 
ellene fegyelmi eljárás volt folyamatban;

3., akit az 1939 IV. t.-c. vagy egyéb 
jogszabály rendelkezései értelmében 
nem lehet tolmáccsá kinevezni.

Az együttalkalmazást kizáró rokoni 
vagy sógori viszony miatt a tolmács 
csak annál a bíróságnál nem tölthet be 
állandó tolmácsi állást, amely bíróság
nál vagy amely bíróság mellett működő 
kir. ügyészségnél, vagy amely bíróság 
kerületébe tartozó olyan kir. itélöbíró, 
illetőleg kir. ügyész van alkalmazva, 
akivel a tolmács az 1891 . XVII. t.-c 
41. §-ában vagy az 1925: Vili. t.-c. 31. 
§ ának második bekezdésében megha
tározott rokoni vagy sógori viszonyban 
áll.

A 36.000 1942. 1. M. számú rendelet
2. §-a második bekezdése alá eső sze
mélyeket tolmácsi vizsga letétele nélkül 
is ki lehet nevezni állandó bírósági 
tolmáccsá.

Jogvégzett személyek másokkal szem
ben egyenlő feltételek mellett előnyben 
részesülnek.

Pécs, 1944. évi június hó 23. napján.

Kiss s, k. 
______________ kir. törvényszéki elnök, 

vnyomdája, Mohács.

Hivatalos gabonaárak 
1944 június hóban:

Búza 44.75
Rozs 41.75
Takarmányárpa 40.75
Sörárpa 44.75
Zab 44 75
Morzsolt tengeri 36—
Bab, fehér 80—

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

Tangó-, Gombos- 
és szájharmonikát 
egyéb hangszereket, 
alkatrészeket, 
húrokat

csak MOHAI...
vegyen.

Szent htván u. 49.

Kerékpár
jó gumikkal eladó.

Kazinczi utca 7.

ELADÓ a Király út 34. számú

ház.
Bővebbet a tulajdonosnál.

ELADÓ

egy nyolcrekeszes nyűlketrec
Mohács, Kossuth Lajos u. 48 sz.

ELADÓ

2 db villanymotor
az egyik 4 % Hp., a másik 7 */s 
Hp. Megtekinthető: Indóház U. I.

Fatelepen.

ÍDolyzsók
kapható:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

ZRÍNYI UTCA 17. számú
Iiáz eladó.

Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ 

lúnius 30—július 1-2-3 

Megálmodtalak
lúlius hó 4—5

Letört bilincsek
a Mohácsi Hírlapban.


