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Az ezredéves emiékmü.
Körülötte hatalmas bonjba- 

kráterek, földig rombolt há
zak, megrongált középépületek, 
szétrombolt kulturális emlékek. 
S maga az emlékmű meg
csonkítva, megbecstelenítve.

A nemzet kegyelete, büszke
sége,faji elhivatottsága állította 
oda e remekművet a főváros 
legszebb terére. Égbenyuló 
hatalmas arányai hirdették 
magyarnak és külföldinek égy- 
ar.nt az ezeréves múltat) az 
élniakarást s a magyar büsz
keséget és öntudatot, tíz a 
szobormű szimbóluma volt a 
nemzetnek s ha akár, mirit a 
nemzet nagy ünnepeinek részt
vevője, akár pedig mint csendes 
vándor haladtunk el előtte 
nem lehetett nem megállói s 
leemelt kalappal, áhitatos lé
lekkel emlékezni a sok szen
vedéssel telitett múltra s kérni 
az Istent, hogy tartsa meg e 
népet a jövőben is.

Most e szobrot, a nemzet 
szentélyét sem kímélte meg 
az esztelen nyugati gangszt^riz- 
mus. Hatalmas királycsoporto- 
zatainak egy része porbahult s 
megmaradt alakjait eltorzította 
a terrorbombázó néger piló
tája. Kérdezhetnőnk százszor 
és ezerszer, vájjon ez is hadi- 
cél-e, de már megszokhattuk 
immáron saját bőrünkön a 
nyugati „kúltur világ felsza
badító" harcának „népboldo- 
gító“ módszereit. Itt már nincs 
többé helye panasznak és 
méltatlankodásnak.

Úgysem használ. Minden 
háborúnak — akármennyire 
furcsának is hangzik — kell 
lennie morális értékének is. 
S amikor lelki szemeinkkel 
megállunk a megcsonkított 
ezredéves emlékmű előtt szi
vünk dobánásán keresztül 
lelkűnkben átéljük az ezeréves 
múlt minden szenvedését.

Óh hányszor gázoltak így 
bele szentélyeinkbe, hányszor 
vágták rajtunk végig brutáli
san azok a külturnemzetek, 
amelyek legfeljebb csak kö
szönettel és hálával emleget
hették volna a magyart. — 

Hányszor mondották ki a 
halálos ítéletet e felett a ro
kontalan nemzet felett s min
den balszerencse viszály dacára 
élünk s ennek a világrengető 
szörnyű küzdelem utolsó hó
napjaiban, amikor a háború 
apokaliptikus szörnyei mind 
borzalmasabban rontanak 
mindennek neki, ami Isten és 
ember előtt szép és jó volt 
fegyverrel a kezünkben elhi
vatottságunk biztosságában 
vívjunk a magunk harcát.

Hiába döntötték romokba az 
ezredéves emlékmű egy részét,

Mohács engesztelési és felajánlási napja.
Szent Péter és Pál napján mély 

áhítattól átérzett, lélekemelő ün
nepségek között folyt le Mohács 
engesztelési ünnepsége

A háború hatodikesztendejéhez 
közeledünk, magyar hazánk pedig 
a háborús pusztítások és terror
támadások kellős közepébe jutott 
Az engesztelés gondolata az | 
egész országra kiterjedő nagy 
mozgalommá lett, melybe Péter 
és Pál napján a mohácsi hívek 
is teljes számban, buzgó lélekkel 
bekapcsolódtak. Kettős cél lebe
gett e napon minden hívő em
ber szeme előtt: 1, hogy elkö
vetett bűneinkért megengeszteljük 
megkérleljük a jó Istent; 2, hogy 
a további szenvedésekhez erőt 
gyüjtsünk, hogy Isten akaratán , 
megnyugodva tudjuk azokat j 
elviselni.

Az ünnepségek központja volt 
a fogadalmi templomban megtar
tott egész napos szentségimádás. 
A 9 órai szentmisén kitett Oltári • 
szentség előtt a hitbuzgalmi 
egyesületek tagjai és a hívek I 
sokasága egész nap megkérlelő 
szentségimádást végzett,

A 9 órai szentmisén Tihanyi 
/ános apátplébános tartott szent - 
beszédet. Beszédének alapgondo
lata ez volt: Lehet e egyáltalán a 

j bűnökért elégtételt adni és lehet-e 
mások bűneiért a jó Istent meg- ■ 
engesztelni ? Az utóbbi kérdésre < 
szent Margit életéből vett példá
val felelt, aki István herceg és 
écesatyja, IV. Béla között kitört 
és a 4 évig tartó háborúskodás 
idején hazája iránti szeretetból 
súlyos vezeklést vállalt magára 
mindaddig, míg bátyja, István 
herceg édesatyjával ki nem békült. 
Engesztelésének eredménye volt | 
nemcsak kibékülésük, hanem j 
az Isteni áldás is, mely a kibé- i 

hiába söprik el akár a föld 
színéről is, annak minden 
kockája szívünkben, lelkűnk
ben van felépítve s a magyar 
szív és lélek ma erősebb mint 
valaha, mert tudja, hogy 
harca igazságos harc, amely
nek kimenetele a győzelmes 
élet lesz. Akkor szivünkben, 
lelkűnkben lévő erővel újból 
felépítjük az ezredéves emlék
művet, amelynek avatásán 
felemelkedett lélekkel rakjuk 
le az új ezer esztendő dicső
séges alapjait.

külést követő években hazánkra 
áradt

Városunknak is érdeke, hogy 
iit is legyenek istennek tetsző 
lelkek, akiknek könyörgésére és 
közbenjárására a jó Isten távol 
tartja tőlünk a nagyobb csapá
sokat és megpróbáltatásokat.

A 10 órai szentmise előtt dr 
Erdey Ferenc egyetemi m. tanár, 
a Központi Papnevelő Intézet 
lelki igazgatója, az engesztelési 
mozgalom országos szervezője 
mondott szentbeszédet.

Nézzük a 3 szenvedőt a Gol
gotán: a bal lator haldoklik, 
kínlódik, vicsorog, szitkozódik, 
elhanyatlik, összecsuklik, de po
gány marad. Saját életének ál
dozata, de nem jut el a bünbá- 
nat alázatára. A jobb lator ugyan
úgy szenved és végső perceit 
éli, de meglágyul, bünbánatra 
alázkodik, mikor maga mellett 
látja az emberiség áldozatát 
szenvedni. Ez a részvét Krisztus 
iránt, ez a hajlékonyság az Ő 
Szive iránt elég arra, hogy 
Krisztus megirgalmazzon neki 
és üdvösséget adjon. Elítélte u. 
is önmagát és hajlandó vezekelni, 
bünbánatot tart: engesztel. De 
nézzük a harmadik szenvedőt: 
Krisztust, aki ugyanazt szenvedi, 
mint a többi, csak a lelki világa 
egészen más: a mennyei Atyá 
nak és az emberiségnek hatal
mas közős ügye: az elbukás és 
kiengesztelés, a bűn és mégis 
az üdvösség, az engesztelés 
isteni tervei és ennek végtelenül 
gazdag isteni jósága járja át 
a lelkek-szivét

Krisztus az Igaz vezekel, en
gesztel — a bűnösökért; mint 
testvérünk — testvérei vétkeiért, 
mint atyánk (hiszen fiacskáinak 
hív bennünket a szeretet mele 

gében) - gyermekeiért, mint 
gyermek — az emberek szülei
nek vétkeiért. . . Amikor engesz
tel, felhasittatja a Szivét. . A 
mi számunkra mindebből : csak 
a pogánynak maradt szenvedés 
nem lehet engesztelés. De a 

I szenvedéseink súlya alatt elju
tunk a bünbánathoz, amikor, 
mint a jobb lator lelke lelkünk 
érzékenyebb lesz a haldokló 
Krisztus szenvedései iránt, jóság
gal telik meg iránta és bünbá
natra lágyul. Ehhez most már, 
ami már magába véve is kez
detleges engesztelés, csak egy 
kis szív kell, csak egy kis sze
retettől felhasitott, megsebzett 

| keresztény lelkűiét kell, hogy 
I beálljunk Krisztus mellé ember

társainkért engesztelési vállalni. 
Mint testvérek a testvéreinkért, 
szülők a gyermekeinkért, gyer
mekek a szüléinkért, magyarok 
a magyarok bűneiért. E kemény 
dőngő napok érzékennyé tesz
nek bennünket arra, hogy meg- 
érezzük, hogy ez az engesztelés 
Istennek és a magyarságnak fel
fogni is alig lehető nagy ügye 
és jövőnk záloga.

Délután 3 órakor litánia volt, 
mely után az iskolás gyermekek 
végeztek szentségimádást. Este 
7 órakor újra szentbeszédet mon
dott dr. Erdey Ferenc az engesz
telés vezetője.

Ezután Mohács megyei város 
nevében vitéz Szönyi Alajos pol
gármester engesztelési és felaján
lási imát mondott:

Jóságos Mennyei Atyánk! íme 
térdreborulva járulunk ma szent 
színed elé, hogy Téged, akit oly 
sokszor meggondolatlanul és 
hálátlanul megbántottunk, a mai 
alkalommal megengeszteljünk és 
megkérleljünk.

Csak félve, földre szegzett 
szemekkel merünk feléd köze
ledni, de a Te jóságod, irgalmad 
mégis bizalmat keit bennünk és 
reményt ébreszt szívünkben arra, 
hogy nem taszítasz el magadtól, 

I hanem meghallgatod alazatos 
[ kérésünket, elfogadod engesz- 

telésünket és megbocsájtasz ne
künk.

Meg akarunk engesztelni min
denekelőtt azzal, hogy az összes 

j hibákat, bűnöket elismerjük, meg
bánjuk és azokért elégtételt adunk

Meg akarunk engesztelni avval 
1 is, hogy minden gondolatunkkal 
] keressük az alkalmat, hogy jóvá- 

tegyük hibáinkat,hogy jóvátegyük 
azokat különösen avval, hogy 
kerüljük a káromlást s helyette 

. Téged dicsérünk és áldunk, hogy 
j nem leszünk restek, hanem lelki 
I összeszedeítséggel eljárunk az 
. istentiszteletekre, hogy az enge- 
1 detlenség helyett a szófogadás
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erényét gyakoroljuk, a gyűiöikö j Tilos pár11e 1 vénvcknek vagy jelmondatoknak
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nvtlvnnnc tarervaura valn masnlasa.dés helyett a szeretetet ápoljuk, 
a paráznaság helyett a tisztaság 
erényét gyakoroljuk, hogy nem 
nyúlunk idegen jószág után és 
nem tiporjuk össze felebarátunk 
legnagyobb lencsét, a becsületet.

Meg akaruók engesztelni avval 
is, hogy bűneinkért vezeklést vál
lalunk, hogy készséggel böjtölünk 
lemondunk, ^ágyainkat megfé
kezzük, önmérséklést gyakoro
lunk és nem engedjük meg, hogy 
a test elnyomja a lelket, hanem 
azon leszünk,! hogy a lélek ural
kodjék a test és annak indulatai 
felett.

Meg akarunk engesztelni végül 
avval is, hogy I almaimat keresünk 
a jótékonysági gyakorlására, fele
barátunk megsegítésére, az özve
gyek, árvák, betegek, kibombázott 
szegény magyar testvéreink meg- 
vigasztalására i és támogatására.

Tudjuk jól, | hogy nem érde
meltük meg azt a sok jót, amely- 
iyel elhalmozt^l, tudjuk, hogy Te 
adod nekünk naponta az életerőt, 
az egészséget,l jólétet, ételt, italt, 
a napsugár melegét, az Ég szép 
kék övezetét, a rét virágait, a 
mező termését a fák gyümölcseit, 
a madarak szép dalat s noha 
látod, hogyi mily hálátlanok 
vagyunk, mégi^ teleszórod a fákat 
virágokkal, aj levegőt illattal, az 
Eget csillagokkal, hogy minket 
boldogokká tegyél.

Oh Jóságos' Mennyei Atyánk! 
Fogadd jóindulatú atyai szere
tettel ezen maji engesztelésünket 
és engedd még egyúttal azt is, 
hogy azon jeiajániást, melyet 
tavaly ősszel a terménybetakarí
tási hálaadó istentiszteleten elvé
geztünk, — amikor az Úr Jézus 
Szentséges Szívének oltalmába 
ajánlottuk magunkat 
ezen felajánlásunkat ma igaz 
bizalommal éb gyermeki szere
tettel megismételhessük.

Világosan latjuk, hogy eddig 
egyedül a Te atyai jóságod óvott 
meg a nagyjobb csapásoktól, 
hogy Te védő karodat kiterjesz
tetted városunk fölé s megvédtél 
az ellenség támadásaival szemben.

Engedd háti meg, mennyei jó 
Atyánk, hogy az előbbi engesz
telő vallomásunk után most már 
bizalommal i folyamodhassunk 
Hozzád és aljzattal kérhessük a 
Te oltalmadat és irgalmadat, kér
hessük különösen azt, hogy légy 
védője a jövőben is édes magyar 
hazánk, szent Egyházunk, szeretett 
városunk és féltett otthonunknak, 
hogy áldva magasztalhassuk a Te 
szent fölségedet mindörökké.

Ámen.
Az engesztelés jegyében elmúlt 

nap sokáig élő emléket hagy 
minden mohácsi hívő lelkében.

hogy

— Beszüntették az „E“ betűs 
gépkocsik és „E" betű nélküli 
motorkerékpárok forgalmát. (MTI) 
A hivatalos lap vasárnapi száma 
közli a kereskedelem és közle
kedésügyi miniszter rendeletét 
az „E“ betűs személygépkocsik 
és az ,.E“ betű nélküli motor
kerékpárok leállításáról. A rende
let alpján az „E“ betűs személy
gépkocsik és az „E“ betünélküli 
motórkerékpárok július 4 én 24 
óra után közúti forgalomban nem 
vehetnek részt. A kormány újabb 
rendelettel fo^ja szabályozni a 
gépjármű forgalmat

nyilvános tárgyakra való másolása.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: 

A mai súlyos időkben, amikor 
a háború egyéb megpróbáltatásai 
mellett terrorbombázók szórnak 
pusztulást otthonainkra, minden
kivel szemben parancsoló köve
telmény: a legteljesebb fegyel- 
mezettség.

Amint a fegyelmezett, maga
tartás a legfontosabb védeszköze 
a polgári lakosságnak a légol
talom körében, ugyanúgy a leg
nagyobb fegyelemre van ma 
szükség a munka terén, a fo 
gyasztási javakkal való takaré 
koskodás tekintetében és általá
ban a polgári élet minden vo 
vatkozásában.

Vannak azonban, akik a mai 
történelmi idők parancsát még 
mindig nem értették meg. Ezért 
találkozunk azzal a jelenséggel 
— mint a fegyelmezetlenségnek, 
sőt mondhatnók a komolytalan
ságnak tipikus példáival, — hogy 
egyesek házak falára, kerítésekre 
és minden elképzelhető épít
ményre és tárgyra jelszavakat, 
jelvényeket mázoltak. Ez az el
járás — a mai időkhöz nem 
méltó komolytalanságról nem 
is beszélve — egyenesen vagyon 
rongálást is jelent, mert hiszen 
a mázoláshoz rendszerint olyan 
festékanyagot használnak, hogy a 
feliratok eltávolítása során maguk 
az építmények is rongálódnak. A 
feliratok eltávolítása viszont szük
séges, hiszen ezek a mázolmá- 
nyok sértik minden jóízlésü em-

I
Gépelt másolati lapokat adtak 

az emberek hónapokkal ezelőtt 
, kézről kézre, kivonatot, melyet 

ki Budapestről hozott, ki Szeged
ről, ki Egerből, Kolozsvárról vagy 
Sopronból. És e lapok megállí
tottak mindenkit, csak úgy falták 
az emberek a sorokat, eltöpreng
tek rajta, elolvasták ötször, tízszer 
és napokig, hetekig, a gyengébb 
idegzetűek hónapokig hatása alatt 
állottak, sőt állanak még ma is. 
És senki sem vette észre, hogy 
amint okoskodó arccal, a jövőt 
kutató sejtelmes pillantások kísé
retében felhívta rá barátja figyel
mét, milyen teljes dimenziója 
eleven tanúja önmaga hiszékeny
ségének és gyarlóságának.

Igaz ugyan, hogy e lapokon 
jövendölések voltak, amelyek a 
húsúnkba vágtak: a háború 
kimenetelével és pusztításaival 
foglalkoznak, de az is igaz, hogy 
minden kritika nélkül, vakon 
elhitték az emberek! Most aztán, 
hogy leleplezték e jóslatokat, 
mint egy zsidó könyvkiadó csa
lását, fényesen látjuk, milyen 
bosszantó vígjátékot űztek az 
emberek érzékeny idegeivel... E 
jelenséggel kapcsolatban eszem- 
bejut Ráth Vég István egyik 
könyve: Az emberi butaság 
kultúrtörténete, mert az egész 
jelenség mint egy ragyogó mozaik
szem, ebbe kívánkozik. Hogy az 
egyszerűbb emberek nem kriti
zálták, kevésbé lehet rossz néven 
venni. Az embernek azonban 
kedve támad, hogy azoknak a 
gyarlóságán harsogva kacagjon, 
akik a tudományos felsőbbség 
előkelő vasaltságát úgy viselték 
szegény > tanulatlan* embertársaik 
előtt, mint hajavesztett asszony 

I

bernek a rendhez és tisztaság
hoz szokott érzékét

A kormány e jelenségekkel 
szemben elég hosszú ideig türel
met tanúsított, abban a remény
ben, hogy ez a komolytalan el
járás önmagától megszűnik. A 
kormánynak ez a reménye nem 
vált be, most tehát a jogszabály 
kényszerítő erejével fogja az 
egyeseket a szükséges fegyelem 
hez és rendhez szoktatni.

A hivatalos lap vasárnapi száma 
közölte a minisztérium 2380 1944. 
ME. számú rendeletét, amely 
megtiltja pártpolitika vonatko
zású szövegnek, jelvénynek áb 
rának vagy rajznak építményekre 
(házak falára, kerítésre, üzleti ki
rakatra, stb) az úttestre, a járó 
művekre, vagy általában a köz
szemlének kitett tárgyakra való 
ráfestését, vagy más módon tör
ténő rávezetését.

A rendelet kötelességévé teszi 
az ingatlan tulajdonosának vagy 
az ingatlan kezelésével megbízott 
személynek (házfeiügyelőnék stb) 
azt, hogy az építményre a tilalom 
ellenére ráfestett szöveget, vagy 
ábrát haladéktalanul távolítsa el.

A rendelet végül hat hópapig 
terjedhető elzárással rendeli bün
tetni azt, aki a tilalmat megszegi, 
továbbá azt az ingatlantulajdo
nost, vagy házfelügyelőt stb , aki 
a tilalom ellenére az építményre 
feslett szöveget, ábrát stb. hala
déktalanul nem távolítja el.
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Néhány őszinte szó!
a parókát, mert hiszen regetegen 
hittek e ♦ jóslatokban* olyanok, 
akik például Isten szavát az 
ember eredetéről vagy a keresz
tény hit nagyszerű titkairól fabu 
Iának mosolyogták vagy együgyű 
regéknek a komoly mrgánkínyi- 
latkoztatásokat, amilyen például 
Alacoque szt. Margitnak adott 
kinyilatkoztatás, a lourdi jelenés 
vagy akár a Fatima vagy akár 
Emmerich szt. Katalin látomása 
a Gonosz erejéről az Úr 1940— 
50-es esztendeiben ...

Arról van ugyanis szó — amint 
a Nemzeti Újság július 2-i száma 
leleplezi —a »negyven szentéletű 
szerzetes és apáca jövendölései* 
koholt cím alatt terjesztett röpirat 
közönséges csalás, a könyv, 
amelyre hivatkozik: selejtes pam
flet, ez a nagy lelkesedés pedig 
körülötte: sajnálatos háborús 
hisztéria! A könyv kiadója: 
Goldschmied Sándor zsidó nyom
dája, az összegyűjtőnek feltünte
tett >Csizmadiai I. nyergesújfalui 
plébános* is szemenszedett hami
sítás ; Nyergesújfalunak ilyen nevű 
plébánosa azelőtt sem volt és 
azóta sincs.

A könyvecske belső ellenmon
dásainak kimutatására pedig a 
háborús papírhiány miatt nem 
térhetünk ki. Mindenes etre saját
ságos, hogy vannak emberek, 
akiknek sok kérdésben még 
Isten szava sem eléggé biztos 
és az Egyháztól is jóvágyott 
komoly szentek nyilatkozatai is 
sötét hiszékenység és öncsalás, 
amivel foglalkozni is méltatlan
♦ tanult* emberhez, ugyanezek a
♦ tanult* és művelt emberek _
baj idején — még az annyiszor 
iemosolygott »szenté!etű apácák*

nevében űzött piszkos csalás 
fekete butaság és hisztéria sötét' 
ségébe is húnyt szemmel ugra. 
nak fejest... _ v,

I

5zínhóz
Julius 4 én kedden a város 

fölött átvonult vihar következté
ben villanyvilágítás nélkül ma
radt a színház, igy szerdán este 
nyitotta meg a mohácsi szini- 
évadoi a Pécsi Nemzeti Színház 
kitűnő társulat a „Tábornokné" 
c. nagyoperettel. A címszerepben 
Horváth M'ci mutatkozott be 
egészen Fedák szerűen, kellemes 
partnere volt Deák Ferenc, Nagy 
Anni igen bajosan játszott, szép 
toilettieivel feltűnt. Márffi Vera 
szépen átélte szerepét, ugyan
úgy színpátikus Bicskey Károly. 
Régi kedves ismerősünk Csonka 
Endre ismét remekeit, kitűnő 
partnere akadt a csupa tűz Far
kas Anni személyében A kelle
mes hangú Varga Jenőt és 
Hollósi Pált kell még megdicsérni. 
A zenekar Szathmáry Endre ve
zénylete mellett nagyszerű mun
kát végzett.

Csütörtökön, julius ő án a jó- 
zenéjü, mulatságos operett Fe
kete Péter aratott ugyancsak 
telt ház mellett teljes sikert. — 
Zách János, Kosztolányi Bronisz- 
láv, Keleti Aranka és Nagy Anni 
együttes sok sok derűt csalt hall
gatóik arcára, méltó partnerük 
volt Décsi Györgyi, Hollósi Pál 
és Varga Jenő. Várkonyi Gyula 
és Keleti Aranka táncbetétei 
frenetikus sikert arattak. A zene
kar kitűnő volt.

A falu légoltalma.
A falvakat — elsősorban a 

tisztán mezőgazdasági jellegűe
ket — a légitámadások kevésbbé 
fenyegetik. Ez a feltevés azonban 
nem jelenti azt, hogy a falvakat 
nem érheti a légitámadás, hanem 
csupán azt fejezi ki, hogy a fal
vak elleni légitámadásnak kisebb 
a valószínűsége. A veszély a fal
vakra vonatkozóan is fennáll 
bizonyos mértékig, mert kimon
dottan megfélemlítő támadást 
végző, vagy kiszabott céljukat a 
iégvédelem beavatkozása miatt 
el nem érő repülők válogatás 
nélkül szórják le bombáikat min
denütt, ahol lakott lerüietet lát
nak.

A falvaknak a légitámadás 
elleni védekezésre tehát hason
lóan fel kell készülniük, mint a 
városoknak, vagy a nagyobb és 
hadiszempontból fontos céltár
gyat magukba foglaló községek
nek. A felkészülés mértéke azon
ban a dolog természete folytán 
lényegesebben egyszerűbb, mint 
a légitámadás állandó és való
színűbb veszélyének kitett egyéb 
helyiségekben.

A mostani előadás célja: is
mertetni mindazokat a tennivaló
kat, amelyeket falvakban légitá
madás alatt végrehajtani célszerű 
egyrészt azért, mert, hogy az 
esetleg bekövetkező légitámadás 
ne érje váratlanul a falusi lakos
ságot, másrészt, hogy a károk 
minél kisebb mértékre legyenek 
szoríthatók. Megjegyezzük, hogy 
falu elnevezés alatt csak az úgy
nevezett kisközségeket értjük: 
légoltalmi kifejezéssel élve azo
kat, amelyek a >D« osztályba 
sorolnak.
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A falvak a légitámadás közele
déséről és a veszély bekövetke
zéséről éppúgy a műsorszóró 
rádió útján értesülnek, mint a 
városok és nagyobb községek. 
Felmerül itt mindjárt az a kérdés, 
hogy a veszély jelentkezésekor 
végrehajtsák-e a nyilvános Riasz
tást a falvakban vagy pedig ne? 
Kérdés, hogy feltétlenül szpksé- 
ges-e például harangfélreve^éssel 
tudtára adni a lakosságnak a 
égitámadás közeledését. Ennek 

az igen fontos kérdésnek eldön
tésére általános szabályt felállítani 
nem lehet. Legjobb, ha a helyi 
légoltalmi parancsnok a község 
vezetőivel történt megállapodás 
aiapján dönti el, hogy riasszák-e 
nyilvánosan a falut? A mérlege
lésnél szerepet játszik az is, hogy 
nappali vagy éjszakai támadásról 
van e szó. Kétségkívül az a leg
jobb, ha a fontosabb céltárgyak 
pl. ipartelepek, vasúti csomó
pontok közelében fekvő vagy az 
ellenséges repülőgépek szokásos 
felvonulási útjába eső falvakat 
nappal nyilvánosan riasztják, 
éjjel azonban a riasztás ezekben 
a falvakban is elhagyható. A 
kisebb hegyek vagy dojnbok 
közé épített, minden céltárgytól 
lávol eső jelentéktelen falvak 
riasztását sem nappal, sem éjjel 
nem tartjuk szükségesnek. 1

Mégis feltehető, hogy legalább 
is a nappal bekövetkező légi
támadás esetén a falvak legna
gyobb részét nyilvánosan is 
riasztani fogják, fel kell sorol
nunk azokat a tennivalókat,! ame
lyeket a falvakban végre kell 
hajtani. Az első ezek közül a 
tömegmegmozdulások levezetése. 
Nem jó ugyanis, ha a támadás 
alatt a falvakban nagyobb tömeg
megmozdulás játszódik le szabad 
területen, pl. vásár, hetipiac) kör
menet, templomból történj tö
meges távozás, sportesemény, 
stb. Az ilyen tömegmegmozdulás 
észlelése ugyanis könnyen arra 
csábítja a megfélemlítő támadást 
végző repülőgépeket, hogy a 
tömeget géppuskával tojjék vagy 
közéjük bombát dobjanak. Lég
védelmi riadókor tehát ezeket a 
tömegeket azonnal szét kell osz
latni és a lakóházakba vagy 
egyéb épületekbe beküldeni. 
Egyébként is az a helyes, ha a 
falusi lakosság a légitámadás alatt 
a házakban, a házak belsejében 
vagy óvóhelyen tartózkodik, nem I 
pedig a szabadban. A lakóházak 
belsejében a géppuskatüz, az 
esetleg ledobott bombák repeszei 
és légnyomás ellen védve van, 
míg a szabadban ugyanezek az 
életét veszélyeztetik. Különösen 
ajánlatos menedéket keresni a 
a lakóházakban akkor, ha a 
repülőgépzúgást hallani lehet. 
Addig azonban a kertben, udva
ron tovább lehet végezni a 
munkát.

Különös gondot kell fordítani 
az elsötétítés maradéktalan végre
hajtására. Tény ugyanis az, hogy 
a falusi lakosság ebben a kér
désben nem eléggé lelkiismeretes. 
Ismételt ellenőrzések alkalmával 
megállapítást nyert már ez, sőt 
előtt ellenséges repülőgépek 
pilótái is egyöntetűen azt állí
tották, hogy a falvakat éppen az 
elsötétítés helytelen végrehajtása 
miatt jól felismerték. Egyet ne 
felejtsünk el: támadás elérésében 
megzavart repülő bombáit oda 
szórja le, ahol fényt lát. Elegendő 
tehát egyetlen kivilágított ablak 
s az egész falu elpusztulhat.

Légitámadáskor a háziállatok 
védelmét is elő kell készíteni. 
Elsősorban az legyen a törek- 
ves“P'c> hogy lábasjószágaikat 
Yeszély, főképen tűz esetén az 
istállókból könnyen ki tudjuk 
vezetni. A lovakatfelkantározzuk, 
a tehenekre, borjúkra kötőféket 
ijesztünk, hogy szükség esetén 
az istállóból történő kivezetésük 
ne ütküzzék nagyobb akadályokba 
A szabadban legelő gulyákat, 
méneseket, nyájakat célszerűbb 
kisebb csoportokba szétosztani 
és ezeket a kisebb csoportokat 
erdőbe vagy fák alá behajtani, 
hogy a megfigyelés elől rejtve 
legyenek. Előfordult már, hogy 
a repülök géppuskatüzzel gulyá 
kát, csordákat, nyájakat is meg 
támadtak.

A lakóház körül a tűzoltásra 
vonatkozó megelőző intézkedé
seket hajtjuk végre Megnézzük, 
van-e minden vizes edényben 
víztartalék és amennyiben ez 
hiányoznék, az edényeket feltölt
jük. Előkészítjük a kézifecsken
dőket, a tüzhorgot, a szikracsapót, 
a létrát vagy legalább is meg
győződünk arról, hogy ezek az 

| eszközök készenlétben vannak e. 
i Célszerű az ablakokat is kinyitni, 

mert ezáltal az ablaktöréseknek 
I elejét vehetjük.

Magán a községházán légvé
delmi riadókor különösebb intéz
kedni való nincsen. A légoltalmi 
parancsnok vagy helyettese 
amúgy is ott vannak vagy beér
keznek, ilyenkor a kárfigyelő a 
templomtoronyban állandóan fent 
van. Adott esetben a légoltalmi 
parancsnokot a károkról értesíti. 
A légoltalmi parancsnok vagy 
helyettese kinyittatja a tűzoltó
szint, meggyőződik arról, hogy 
az ott levő tüzoltófecskendök 
rendben vannak-e, megnézik a 
lajtokat, fel vannak-e töltve víz
zel és küldönc utján gondosko
dik arról, hogy a tüzoltószerek 
vontatásához szükséges előfoga- 
tokát a soronlevő gazdák készít
sék elő Ha a helyi légoltalmi 
parancsnok úgy látja jónak, el
rendelheti azt is, hogy a légvé
delmi riadó jelzésekor az önkéntes 
vagy köteles tűzoltók vagy azok
nak egy kijelölt csoportja a köz
ségházára azonnal vonuljon.

Folytatjuk.

HÍREK
— Honvédüzenet. Lajtos Imre 

őrvezető örömmel venné olyan 
leánnyal a levelezést, akinek 
nincs senkije a fronton. Tábori 
posta száma B. 743.

— Jogi doktoravatás. Paschke 
Sándort, dr Paschke Ferenc Mo
hács megyei városi tiszti ügyész 
fiát, a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetem jogtudományi 
fakultásán június hó 24 én a 
jogtudományok doktorává avat
ták.

— Eljegyzés. Dobszay Gizellát 
eljegyezte Móricz Gyula m. kir. 
zászlós.

— Államsegély. A mohácsi 
vizicserkészek az Országos Sport
központtól vizitelepük fejleszté
sére 7500 P államsegélyt kaptak. 
A jelentős államsegély vizicser- 
készeink értékes munkásságának 
elismerése a felettes Sportható
ságtól.

— Halálozás. Bánhidi József | 
életének 49-ik évében július hó i 
1-én elhúnyt. Temetése július hó 
3-án volt a mohácsi róm. kát. 
temetőben nagy részvét mellett. 
Halálát özvegye, gyermekei és 
kiterjedt rokonság gyászolják

Erdorf József majsi kántor
tanító életének 2S ik évében, 
hosszú szenvedés után elhúnyt. 
Temetése július hó 5 én volt a 
mohácsi római katolikus temető
ben nagy részvét mellett. Halálát 
édesanyja özv. Erdorf lózsefné 
sz. Lucius Ágnes, testvére és 
kiterjedt rokonság gyászolják.

Körjegyzői kinevezés?~.Anr 
kir. Belügyminiszter Pék Márton 
sombereki segédjegyzőt som
berek! körjegyzővé nevezte ki.

Gyökeresen megjavítják a 
munkásság szociális helyzetét. 
(MTI) A Sztójay kormány be- 
mutatásakoramunkásságszociális j 
helyzetének gyökeres javítását 
helyezte kilátásba. VTtóz Jaross 
Andor késziti elő a társadalmi 
biztosítás teljes reformálását és 
addig is, amíg ez megvalósulhat, 
a legutóbbi minisztertanács el
határozta, hogy az öregségi és 
rokkantsági biztosításban az 
az öregségi korhatárt 65 évről 
60 évre szállítja le. öt évvel le
szállították a korhatárt a bányász 
nyugbér biztosításában is. En
nélfogva a földalatt dolgozó bá
nyász 55 éves korában nyujdíjra 
jogosult. Július elsején hatályba 
lépő rendelet a háztartási alkal
mazottak öregség, rokkantság, j 
özvegység éz árvaság esetére 
szóló kötelező biztosítását írja 
elő. Az ismertetett rendelkezések
kel folytatja a kormány annak a ■ 
szociális intézkedéseknek soro
zatát, amelyek családtagok nélkül | 
is kétmillió javát szolgálja.

Lopás. Honvédtörvényszék j 
elé kerülő lopás foglalkoztatja a [ 
mohácsi m. kir. rendőrkapitány
ságot. Balatinácz János, Németh \ 
/ózsef, Hegedűs Nándor az Alt 
Gyula Bőrgyár alkalmazottai 161 
kgr. talpbőrt és 24 drb kikészí
tett sertésbőrt toptak el, aminek 
egyrészét eladták, — s az érté
kesített bőr árát maguk között 
felosztották. A megindult erélyes 
nyomozás alapján sikerült az 
ellopott bőrmenyiségből 91 kg. 
talpbőrt és a kikészített disznó
bőröket valamint a befolyt pénz
mennyiség legnagyobb részét is 
megmenteni. A tetteseken kivül 
többen, mint bűnpártolók is ér
dekelve vannak az ügyben akik 
azonban nem állanak az Alt 
Bőrgyár alkalmazásában. Mind 
a tettesek, mind a bűnpártolók 
ellen az eljárás megindul és a 
tetteseket előzetes letartóztatásba 
helyezték.

— Tanfolyamok munkaügyi 
választmányok tagjai részére. 
Az Iparügyi miniszter rendelete 
érteimében az üzemekben létre
hozzák a munkaügyi választ
mányt. A munkások és al
kalmazottak oldaláról résztvevő, 
úgynevezett választott tagok és 
póttagok számára július első 
felétől kezdődőleg mindenfelé 
gyorstanfolyamot rendez a Ma
gyar Dolgozók Országos Hivatás
szervezete. A tanfolyam tárgya a 
magyar munkajog, nevezetesen 
az alkalmazottakra és munkásokra 
vonatkozó legfontosabb törvé
nyek, rendeietek ismertetése, 
munkabér, munkaidő, túlmunka, 
fizetéses szabadság és munka 
viszony egyéb kérdései terén.

A Hivatásszervezet által rende
zendő tanfolyamokon nemcsak 
szervezeti tagok vehetnek részt, 
hanem minden további kötele
zettség nélkül résztvehet bármely 
üzemben dolgozó, akármilyen 
politikai pártállásu munkaügyi 
választmányi tag, illetve póttag. 
A tanfolyamon való részvétel 
ingyenes, a beiratkozási díj 2 P. 
amely a kezdéskor fizetendő. — 
A tanfolyam célja az, hogy 
felkészült, tájékozott és a jog
szabályokban járatos személyek- 
működjenek a munkaügyi vá
lasztmányokban. Önkéntes jelent
kezés július 9-ig. Érdeklődők 
forduljanak bizalommal a Hiva
tásszervezet titkárságához. Buda
pest, V., Kálmán u. 10 szemé
lyesen, vagy levelezőlap útján.

— Rövidzárlat és a színház. 
Kaptuk az alábbi levelet. Igen 
Tisztelt Főszerkesztő Ur! Július 
hó 4 én átvonult vihar dacára, 
Mohács Színpártoló közönsége 
megtöltötte a színházat, hogy 
részese legyen a pécsi színtár
sulat évadnyitó előadásának. — 
Ennek dacára >,'49 óra fele a 
színház igazgatója mégis kény
telen volt a közönséget elküldeni, 
mert a színház előtti vezetéket 
a vihar megrongálta s nem sikerült 
a városi villamosmű egyik szere
lőjét sem megtalálni. Furcsának 
találjuk ezt az állapotot, hogy a 
hivatalos órákon túl ne lehessen 
ilyen fontos kultúrintézmény ré
szére biztosítani a világítást. — 
Ugyanígy megrongálódhatott 
volna a városnak egyéb fontos 
üzeme is s éppen ezért szüksé
gesnek látszik e téren is az ügye
leti szolgálatnak bevezetése, ami 
egyáltalán nem jelentené azt, 
hogy a szolgálatos szerelő tét
lenül várja az esetleges zavarokat, 
hanem az erre illetékes szerv 
tudjon a szerelő tartózkodási 
helyéről s odaküldhesse, ahol 
munkájára szükség van. Tiszte
lettel : Több színházlátogató — 
(Illetékesek figyelmébe ajánljuk. 
A Szerk.J

— Lopás. Sasadi Lujza pécsi 
testnevelési tanárnő aranykarkötő
jét ismeretlen tettes főherceglaki 
lakásának szekrényéből ellopta. 
A nyomozás megindult.

— Szigorúan megbüntetik, aki 
lelőtt repülőgépből valamit elvisz. 
Mint hivatalos helyről közlik a 
lezuhant géproncsokhoz nyúlni 
és azokból bármilyen felszerelést, 
vagy alkatrészt elvinni szigorúan 
tilos. A Büntetőtörvénykönyv 
333. § 5. pontja szerint repülő
gépekről ledobott tárgyaknak, 
valamint a gép személyzeti és 
egyéb felszerelési tárgyainak jog
talan eltulajdonítása lopás bűn
tettének minősül és 5 évig ter
jedő börtönnel, súyosibb eset
ben 10 évig terjedhető fegyház- 
zal büntethető. Ugyanígy bün
tetik azokat is, akik tudomással 
bírnak arról, hogy valaki kény
szerleszállást végzett saját, vagy 
ellenséges repülőgép felszerelési 
tárgyait, vagy ejtőernyővel ki
ugrottak holmijait rejtegeti és 
arról a hatóságot nem értesíti.

— Csökkentik a petrőleum- 
fejadagot. MTI. Az iparügyi 
miniszter legújabb rendelete 
értelmében az egyes hónapra 
megállapított kilógramm mennyi
ség 1944 évi július hónaptól 
kezdve az eddig kiszolgálatatott 
7Oü/o helyett 40° a-ban lesz ki
szolgáltatható.
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— Kerlálezzák a magánépít- 
kaztst. (MTI) A Budapesi Köz
löny szerdai számában megjelent 
rendelet korlátozza a magán- 
épíikezéseket Eszerint magán
építkezést megkezdeni, továbbá 
a rendelet hatálybalépésének napja 
előtt megkezdett magánépitke- 
zést folytatni csak az ipari Anyag
hivatalnak a rendelet hatályba
lépése után kiadott engedélye 
alapján szabad A 100 négyzet
méter területet és az 500 köb
métert meg nem haladó olyan 
magánépítkezést, amelynél az alap 
falazás a talajszintig már elké
szült, augusztus hó 15-ig 
külön engedély nélkül szabad 
folytatni. Juliús 20 napjáig a 
polgármesteri hivatalban min
denki köteles bejelentei készletét, 
ha az kisméretű és nagyméretű 
falazó téglából legalább 1000— 
1000 drb, üreges vagy födém 
téglából legalább 500—500 drb, 
burkoló téglából, radiál kémény
téglából, hornyolt tetőcserépből, 
hódfarkú tetőcserépből, 6 cmes 
válaszfal téglából, 10 cm.es 
válaszfal téglából, keramit téglá
ból legalább Í000—1000 darab, 
asbest palából, cellulose palából 
legalább 100—[100 drb, bitume
nes fedéllemezt)ől, bőrfedéllemez- 
bői, csutkás és parafás falszigetelő 
lemezből, kátrányos fedéllemez
ből, kátrányos csupaszlemezből, 
csutkás és parafás kátrányos szi
getelőlemezből legalább 5—5 
tekerc s. bitumenből legalább 20 
kgr. A bejelentésben közölni kell 
a bejelentő nevét és cégét, lak
helyét, az építőanyag tárolási 
helyét, az építőanyag tulajdonosá
nak nevét és cégét, lakhelyét és 
telephelyét.

— Részlet a cséplés és 
őrlési rendeletből, a gaz
dálkodó természetbeni bér címén 
mezőgazdasági munkásoknak 
vagy vámőrlésre jogosult kisipa
rosoknak is kiszolgáltathat ke- 
kenyérgabonát. A kiszolgáltatott 
kenyérgabona azonban nem szá
mit be a beszolgáltatási köteles
ségteljesítésbe. Ebben az évben 
vásárolhat gazdakönyvvel ellátott 
gazdálkodó a közellátási kor
mánybiztos által kiállított vásár
lási engedéllyel beszámítás mel
lett árpát és kukoricát. A szántó
földi, kert és szőlőgazdaságban 
alkalmazott konvenciós cselédek 
és sommások részére ellátásuk 
biztosítása céljából kenyérgabona 
kiutalását kérheti a munkaadó. 
Kenyérgabona kiutalását kérheti 
az a szőlőbirtokos is, aki szőlő
jének megművelését saját testi 
munkájával látja el és más ke
reseti forrással nem rendelkezik. 
A rendelet továbbiakban részle
tesen felsorolj^ a vámőrlésre 
jogosultakat és szabályozza a 
vámőrlést. 100 kiló búza után 
80 kiló liszt és 20 kiló egységes 
búzakorpát kell kiszolgáltatni. 
A kenyérgabona vámöriési díját 
természetben kell fizetni. A liszt- 
szállítására vonatkozóan a ré
gebbi rendeletek továbbra is ér
vényben maradnak. Úgyszintén 
nem változik a kenyér és liszt 
fajedag, sem pedig a pótfejadag,

— Üzletek új zárérája. A 
Baross Szövetség közli, hogy az 
élelmiszer- és fűszer vegyeske- 
kereskedések zárórájában változás 
nincsen. A többi üzletek július 
10-től reggel S—1-ig, délután 
J » 3—5 óráig, szombaton egyfoly
tában 8—2 óráig tartanak nyitva!

— Szántóföldek pihentetése. 
Mohács város polgármestere fi
gyelmezteti a gazdaközönséget, 
hogy a búza, zab és árpa leara- 
tása után maradt tarlóföldbe 
semmiféle növényt vetni szabad, 
azt a földet pihentetni kell. A 
tagosítás már hosszú idő óta 
tart és ennek következtében a 
föld annyira ki van zsarolva és 
használva, hogy a búza, zab és 
árpa után vetett növény [érmés- 
hozama nem fedezné a belefek
tetett munkát. A tagosítás ez 
évben befejeződik és a birtok- 
bahelyezés megtörténte után az 
új gazda is a saját jól felfogott 
érdekében a fenti rendelkezést 
tartsa be.

— Fizetéses szabadság kiter
jesztése. Az Iparügyi miniszter 
rendeletileg a fizetéses szabad
ságra vonatkozó rendelkezéseket 
kiterjesztette a csupán egy vágy
két alkalmazottat fogla'koztató 
kisiparos vagy kiskereskedő al
kalmazottakra is. Ezek az alkal
mazottak első ízben abban az 
esetben kapnak fizetéses szabad
ságot, ha 1944 év folyamán egy 
évi folytonos szolgálatot töltöt
tek be. A fizetéses szabadság 
legrövidebb tartamának növeke 
dése szempontjából ezeknél az 
alkalmazottaknál is az 1937 ja
nuár 1 töl eltelt szolgá'ati időt 
kell számításba venni. A rende
let a fizetéses szabadságra járó 
illetményre vonatkozólag alap
elvül kimondja, hogy a szabad
ság idejére általában ugyanazt 
az illetményt kell megfizetni, 
amelyet akkor kellett volna ha 
az alkalmazott a szokásos mun
káját teljesítette volna. Az egyévi 
szolgálat folytonossága hat hó
napos katonai szolgálat teljesíté
sével megszakad. (MTI)

— Anyakönyvi bejegyzések
1944 június 25 tői július Óig.

Születések: KalmárGizella Ildikó, 
Simon László, Simonyi Sándor, 
Storch János, Hunyor Gyula, 
Bartos Klára Sarolta, Kolompár 
Anna, Hirmann Péter Pál, Csontos 
Erzsébet, Cseh István, Milics 
Magdolna, Regős Éva Ágnes, 
Bokodi Emőke Mária, Milhoffer 
Mária Sarolta, Lipozser.csics 
Emma Mária, Minta1 István, 
Benedek István.

Házasságkötések: Vidák Mátyás 
és Kollár Ágnes, Thür Miklós és 
Herner Balázs Mária, Kovács 
Mihály és Gál Katalin.

Halálozások: Lasztóczi Lász- 
Ióné 42 éves, özv. Becker Fü- 
löpné 69 éves, Herner Boldi- 
zsárné 86 éves, Alabert Mihály 
8 éves, özv. Schüszler Józsefné 
60 éves, Bubreg Antal 86 éves, 
Fritsch Antal 61 éves, Kolompár 
Anna 6 napos, Redl János 49 
éves, Bánhidi József 49 éves, 
Tóth János 69 éves, Farkas 
Mária 30 éves, Kiss Katalin 20 
éves, Márcz János 52 éves, özv. 

Jónás Jánosné 91 éves.

SPORTHÍREK:
Péter-Pál napján az MTE nek 

egy kombinált csapata Német- 
bólyra rándult át és ott 5:1 ará
nyú győzelmet aratott.

A PISE a második osztályozó 
mérkőzését is megnyerte a 
Nagyatádi LE ellen és igy 9:4 
összesített gólarányai jogot nyert 
az NB Hi ba való szereplésre.

Dunatóldvár levente csapata a 
hadtest eldöntő során Pécsett a 
Pécsi LE t megérdemelten 2:1 
arányban legyőzte.

Az MIÉ vezetősége tárgyalás
ban áll Bezdán és DVAC vezető
ségével Mohácson tartandó ba
rátságos mérkőzések ügyében

Felelóinerkeiitö:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonoi ét kiadó 

FRIDRICH OSZKÁR
— ■ ■ j ,«if iiiiiiinTwimriwn urn—

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halot

tunk
BAKKIDI JÓZSEF 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorúk 
és virágok küldésével, részvét
nyilvánításukkal, vagy bármily 
módon mély fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is hálás 
köszönetét mondunk.

Mohács, 1944 július hó.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottunk

EROORF JÓZSEF
' majsi kántortanító

temetésén való megjelenésükkel, 
vagy részvétkifejezessel. koszorú 
és virág küldésével ’ájdaimunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton is halas szívből jövő 
köszönetünket.

Külön is köszönetét mondunk 
a majsi énekkar tagjainak a 
tetnetesen való megjelenésükért.

Az engesztelő szentmise 17-én, 
hétfőn 1 ., S órakor lesz a mohácsi 
püspöktemplomban.

> Mohács, 1944 július hó. .
A gyászoló család.

KERESEK

14—15 éves kislányt 
gyermekek mellééskönnyebb 
házi munkára.

Kossuth Lajos utca 55.

Egy SACHS-motor eladó 2 db villanymotor 
Szentháromság utca 17.

Minden mennyiségű 
gyümölcsöt, meggyet 
és hullott almát 
legmagasabb napi áron vásárolok: 
Balázs gyümölcsnagykereskedő 
______________Garay utca 3.________

TEiuzemi 
munkásokat

vagy
gyakornokokat
kellő fizetés ellenében 
és ellátással felvesz: 

Tejgazdasági Vállalat 
Németbóiy.

TANONCOT
a férfifodrászatra azonnal felvesz 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Füzes László

UJL1Í1 > WliJJN
a Mohácsi Hírlapban.

Hivatalos gabonaárak 
1944 július hóban:

Búza 40.- p
Rozs 37.- p
Takarmányárpa 36.- p
Sörárpa 40.— p
Zab 40- p
Morzsolt tengeri 36— P
Bab, fehér 80.- p

HIRDETMÉNY.

Felhívom mindazokat, akik dr 
Xrausz Győző volt mohácsi kir, 
közjegyzőnek, akár hagyatéktár
gyalási, akár pedig egyéb köz
jegyzői ténykedésből származó 
költségekkel adósai, tartozásukat 
különbeni végrehajtás terhe mel
lett 1944. évi július hó 15. napjáig 
hivatalos helyiségemben (Kossuth 
Lajos u. 62 sz.) kifizetni szíves
kedjenek.

dr Szkladányi László
kirendelt kir. közjegyzöhelyettes.

hirdetmény.
Az Erdő és Legelöközbirtokossá- 

gek vezetősége ez utón is értesíti 
tagjait, hogy a folyó osztalék 
kifizetését az aratási és cséplési 
munkákra való tekintettel folyó 
hó 9-től szeptember hó 2-ig 
beszünteti. Felkéri tehát a tago- 
gokat, hogy ezen idő alatt osz
talék felvétele végett ne jeleikez- 
zenek, mert az kifizetve nem lesz.

Mohács, 1944. július hó 6 án.

VEZETŐSÉG

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

cS.k MOHAI...
vegyen.

Szent István u. 49.

ELADÓ 

az egyik 4 1 2 Hp., a másik 7 >/2
Hp. Megtekinthető: IndÓháZ U. 1.

Fatelepen.

CDolyzsák
kapható: 

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedő, Mohács

ZRÍNYI UTCA 17. számú

ház eladó.
Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Július 7-8—9—10

HETEN MINT
A GONOSZOK
FIGYELEM! Július 10-től 
július 25-ig nyári szünet!

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács,


