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Előfizetési 4re:
Negyedévre 2 pengő

■
iján.ai 20 fillér,

Különös véletlene a sors
nak, hogy az első magyar 
hadsereg áprilisi, a román- 
arcvonal megszilárdulását 
eredményező lendületes táma
dását ugyanaz a vitéz Lakatos 
Géza vezérezredes vezette, 
aki ma miniszterelnökként 
vállalta a román árulás miatt 
súlyosabbá vált magyar hely
zet sikeres megoldását.

Akkor a magyar honvéd 
fegyverének és elszántságának 
köszönhette Románia, hogy 
súlyos katonai helyzete nem 
fejlődött tragédiává, Ma 
ugyanezek a románok elle
nünk fordították fegyvereiket 
és csupán határvédő csapa
taink s ezeken belül különö
sen a székely nemzetőrség 
önfeláldozó magatartásának 
köszönhetjük, hogy a várat
lanul bekövetkezett helyzet 
nem járt súlyosabb következ
ményekkel. E csapatok s a 
székely nemzetőrség önfelál
dozó tagjai harcaikban azt a 
hitet sugározták, amely vitéz 
Lakatos Géza miniszterelnök 
rádióbeszédében is megnyil
vánult. A kormány elnöke 
katona, aki az arcvonalon 
tizenhárom hónap alatt egé
szen közelről látta, mire képes 
a magyar honvéd s aki a 
katona tárgyilagosságával 
tudja felmérni azokat az erő
ket, amelyek mellettünk és 
ellenünk állnak. Nehéz órák
ban vette át az ország veze
tését s nem is áltatta nemzetét 
akkor, amikor rámutatott a 
reánk váró nehézségekre, de 
mégis a katonaember egysze
rűségével és határozottságá
val bizakodó volt ez a beszéd, 
amely óvott bennünket csüg- 
gedéstől, az oktalan rémület
től, amire nincs is okunk, 
hiszen a maihoz hasonló ve
szélyekkel számtalanszor szem
benézett már a magyar pem- 
zet, ezeréves történelmünk 
során.

Katasztrofálissá csak az 
lehet számunkra, ha a kis 
hitüek, gyámoltalanok, bom
lasztó sopánkodása nyomán 

a nemzet elveszti önbizalmát 
és hitét s ennek következté
ben az ország belső rendje 
— amelynek minden körül
mények között fenn kell ma
radnia — megbomlik. Éles 
szavakkal bélyegezte meg a 
miniszterelnök a konjuktura 
lovagokat, a sétálók tömegeit, 
a hangosan mulatozókat, 
akiknek eddig még nem szó
lalt meg a lelkiismeretük.

S akiknél egy kis kényel
metlenség egyenesen kétség
beesést okoz, s nem gondol
ják meg, hogy a fronton küz
dő ezreink sokszor boldogok 
lennének, ha csak egy órára 
is olyan kényelemben pihen
hetnének meg, mint az ott
honiak, vagy egy kanálnyit 
is szürcsölhetnének abból a

A ferencrendi zárda ünnepe.
Ezüst miséjét tartotta P. Unyi Bernardin zárdafönök.

Szeptember 8 án volt 25 éve, 
hogy alig a kommun bukása után 

I 1919-ben Vácon pappá szentelték 
P. Unyi Bernardint, a mohácsi 
ferencrendi zárda agilis s köz
szeretetben álló zárdafőnökét. 
Első szentmiséjét Bácsban mon
dotta s első működési helye 

| Baján volt, ahol öt és fél évig 
' teljesített eredményekben gazdag 
i szolgálatot. Ezen munkásságá

nak a elismeréséül felettes ható
sága az Egyesült Államokba 
küldötte ki. az ottani magyarok 
lelkipásztornak.

A fiatal szerzetes székhelye 
New Yorkban volt, ahonnan 
végiglátogatta a 68 plébániát s 
másfélévi amerikai tartózkodása 
papi működésében legmélyebb 
nyomokat hagyta lelkében. Mint 
mondotta az amerikai magyarság 
semmit sem veszített ősi tradi- 
dóiból, hazafias érzéseiből. Szinte 
megrendültén ment egyik plébá
niáról a másikra, ahol minden 
minden templom, oltár, szobor, 

■ egyházi egyesület a magyar szen
tekről, Szt Istvánról, Szt Lászlóról, 
Szt Imréről, Kapisztrán Szt János
ról, Szt Erzsébetről, Szt Margitról 
nyert elnevezést.Templomait, isko
láit, egy létéit az amerikai magyarság 
saját áldozatkészségéből emelte s 
egy egy hazafias ünnepségen fel
csillant a könny papés hívő szemé
ben egyaránt. Másfélévi amerikai 
tartózkodás után Budapesten a 
budai rendházban működött, 
ahon nan Szolnokra került. Szol 

| békebeli ellátásból, amely 
| egyeseknek itthon még min

dig rendelkezésükre áll.
Pedig áldozatkész szellem

mel csodákat művelhetünk és 
szilárdmeggyőződése a mi
niszterelnöknek, hogy nem
csak a harc terén, de idehaza 
is a lelkes áldozatkész szel
lem kialakítása igenis lehet
séges s az még mindig nem 
késett el. De ezt akarnunk 
kell s elszánt akarattal bebi
zonyítani a magyarság kül
detését, mert ezeréves fenn
állásunk nem a véletlen műve 
s jobb jövőbe vetett remé
nyünk, minden téren való 
áldozatos munkásságunk meg 
kell, hogy hozza az igazság 
győzelmét.

l nokon 6 évig működött s mint 
j lapszerkesztő, legényegyleti elnök 
; a város kulturális életében is 

tevékeny részt vállalt és Zadravecz 
püspökkel számos misszióutat 
tett Budapesten, Debrecenben, 
Makón, Kalocsán, Halason és 
sok más helyen. Szolnokról 
Pécsre helyezték, majd egy évi 
pécsi működés után 1934 ben 

j került Mohácsra a mohácsi zárda 
élére, ahol 1938 ig működött. 
Ezidőre esik a mohácsi püspök- 

I templom restaurálási munkálata.
Mohácsról Nyíregyházára helyez
ték, ott az új rendház és kápolna 
felszerelésével bízták meg. Nyír
egyházán épúgy, mint Mohácson 
áldozatos szeretettel támogatták 
munkáját a hívek. Nyíregyházáról 
Kassara került, ahonnan 1940 ben 
ismét Mohácsra helyezték s azóta 
mint a mohácsi zárda főnöke 
végzi áldásos munkáját. Ezen 
esztendőkre esik a Mohácsi 
Ferencesek története című mun
kájának megjelenése, valamint 
ezidőben jelent meg egy angol 
és egy német fordítása is. Mo
hácsi működése alatt a hívek, 
főleg a külvárosi hívek szeretete 
és áldozatkészsége kísérte építő 
munkájában s minden, akár egy
házi, akár jótékonysági megmoz
dulás meghirdetése úgy a sokac, 
mint a magyar hívek áldozat
készségével és segíteni akarásával 
találkozott.

— Tudom — mondotta P, Unyi 
| Bernardin — hogy ez az áldó 

zatkészség és szeretet az Istennek 
szól és a háború hatodik eszten
dejében a Magyarok Istene nem 
is fogja elhagyni ezt a nemzetet 
és segítségével megérjük azt a 
boldogabb Magyar Jövőt, amelyért 
ma minden igaz magyar imádkozik

A 25 éves jubileumát ünneplő 
P. Unyi Bernardint szeptember 
7-én délután 6 órakor keresték 
fel hívei, akik gyönyörű kivitelű 
aranyozott ezüst kehellyel aján
dékozták meg. A hívek nevében 
Schmidt Lajos köszöntötte.

A róm. kát. Egyházközség ne
vében Tihanyi /ános köszöntötte.

A harmadik rend nevében 
Staub Ádám gimnáziumi hittanár 
mondott szívhez szóló szavakat.

A gyermekek üdvözletét Vándor 
Gáza, Csúcs Mártika és Zsolt 
Erzsiké tolmácsolták.

Az ezüstmise bemutatása szep
tember 8-án délelőtt fél 8 órakor 
a zárdatemplomban volt, amelyet 
a hívek zsúfolásig megtöltöttek 
A misén a Kis Szent Teréz ének
kar Benedek József karnagy veze
tése mellett énekelt.

Mohács város közgyűlése.
Mohács megyei város kép

viselőtestülete szeptember hó 6. 
napján tartott közgyűlést.

Jóváhagyó határozatok bemu
tatása és elfogadása után /ánity 
Antal felszólalásában sürgeti a 
tagosítási birtokbahelyezést, meri 
az őszi szántást a gazdatársada
lom nem végzi el, minthogy azt 
már az új tagon kívánja elvégezni.

Vitéz Szönyi Alajos polgár
mester válaszában közölte, hogy' 
a tagosítási munkálatok felülbí
rálásán jelenleg öt felülvizsgáló 
mérnök dolgozik. A tagosítást 
vezető bírótól olyan információt 
kapott, hogy a birtokbahelyezés 
előreláthatólag szeptember 20-án 
megtörténik.

Tudomásul vette a képviselő
testület, hogy Fábián Péterné 
időközben nyugalomba helyezett 
városi szülésznőt fegyelmi ügyé
ben a fegyelmi bíróság 200 P-re 
büntette meg. A város háztartási 
és egyéb alapjainak 1943. évi 
zárszámadásának egyhangú el
fogadása után elhatározta a kép
viselőtestület a városi tűzoltóság 
létszámának egy segédfelügyelői 
és három tűzoltó állással való gya
rapítását, miután a mohácsi járás 
és a pécsváradi járás sok községét 
nagyobb tüzek esetén a Mohács 
városi tűzoltóság tartozik segít
ségben részesíteni. A képviselő
testület egyben a három tűzoltó 
illetményének a vármegye részé
ről való megtérítését kéri.

A légoltalmi szükségletekkel 
kapcsolatos kiadásoknál mutat
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kozó 72000 P hiány biztosítására I 
fedezetet jelölt ki a képviselő- j 
testűiét. A légoltalmi munkálatok 
közül legjelentősebb a város 
három különböző területén épülő 
s a béke években is tűzrendé
szed szempontból fontossággal 
bíró összesen 300 köbméter víz 
befogadására szolgáló víztároló 
medencék. Elhatározta a képvi
selőtestület a tűzoltólaktanyánál 
modern szertár, istálló, műhelyek, 
kocsiszínek építését összesen a 
már megszavazott 88000 pengő 
hitel beszámításával 358000 P-s 
költséggel s a kiadásokra egy
ben kijelölte a fedezetet is. az
zal, hogy a kiadásokhoz a köz
ségek illetőleg a vármegye 40° „■ 
kai járuljon hozzá, /ánity Antal 
felszólalásában ellenzi a laktanya 
bővítési munkálatait, mert sze
rinte az túlsókba kerül és semmi 
célját nem látja a jelenlegi háborús 
légitevékenység következtében.

Stollár Ferenc felszólalásában 
kifejti, hogy nem képezheti vita 
tárgyát, hogy a tűzoltóságot bő- I 
viteni kell miután azonban a 
mohácsi tűzoltóság egyben a 
járás tűzvédelmét is szolgálja, kívá
natosnak tartja, hogy a költsé
gekhez nemcsak az érdekelt köz
ségek, hanem Baranyavarmegye 
közönsége is járuljon hozzá.

Vitéz Szőnyi Alajos polgár
mester válaszában kifejtette hogy 
nem helyes várospolitika az, amely 
tőkegyűjtésre törekszik s a város 
fejlődése csak örvendetes lehet 
s ezen beruházás a pótadó eme 
lése nélkül történhet meg.

A városi szeretetház gondozó 
nővéreinek eddigi 60 P tiszte 
letdíját havi 80 P re emelte fel, 
majd elhatározta, hogy megiratja 
Mohács város történetét s a ku
tató munkára 3000 pengőt sza
vazott meg a képviselőtestület.

Miután dr Németh János városi 
főorvos a Horthy Miklós úti 
dr Vida Lajos féle házba költözik, 
dr Németh /ános lakását mint 
természetbeni lakás! Mudrány 
István gimnáziumi tanárnak,
Mudrány Istvánnak pedig a
Koronába volt lakását, szintén 
mint természetbeni lakást Har 1 
/női Ojwgy gimnáziumi tanárnak 
adta ki. Mohács város óvodái
nak Mohács város iskolánkiviiíi 
népművelési bizottságának 1945. 
évi költségvetésének elfogadása 
után elhatározta a képviselőtes
tület, hogy a pécsi egyetemi 
Kisebbségi intézet eddigi évi 
200 P-s segélyét 400 P re emeli, 
a Dolgozo Leányok mohácsi 
szervezetének évi 150 P-s segélyt 
szavaz meg. Személyi ügyek le- I 
tárgyalása és elfogadása után a 
közgyűlés véget ért

— Legalább 8 óra a hivatali 
munkáidé. A renokivüli nehéz 
időkre tekintettel a miniszterta
nács elrendelte, hogy a hivatali 
munkaidőt a szokásos hivatali 
órákra vaió tekintet nélkül 8 
órában, sőt szükség esetében 
ezt meghaladó tartamban is 
megiehet állapítani. Az egyes 
hivatalokban a muitban szokásos 
hétvégi pihenőket (Wikend) a 
minisztertanács határozata értel
mében haladéktalanul meg kell 
szüntetni. Szükség esetében a 
hivatalos munkaidőn kívül is 
ügyeletes szolgálatot kell rend
szeresíteni, végül az esetleg még 
szabadságon levő alkalmazotta
kat szolgálattetelre haladéktala
nul be kell rendelni.

Ellenséges légitámadás étre a
Az angolszász légiterrornak I 

újabb halálos áldazatai vannak 
Baranyában. Eőherceglakról ér- I 
kezelt jelentés szerint szeptem
ber 1 én pénteken délelőtt két 
ellenséges vadászgép a baranya- 
vári cukorgyár előtt alacsony 
repülésben a főhercegi uradalom
nak Pélmonostorról Főherceg
lakra vezető, tisztán gazdasági 
célt szolgáló, kisvasútjára csapott 
le és azt gépágyúval és robbanó
töltényekkel többizben végig
pásztázta

A kisvasút munkásokkal és 
tisztviselőkkel volt tele. A kis
vasút mozdonyát a lövedékek 
azonnal súlyosan megrongálták 
és Gleich András mozdony vezető 
azonnal meghalt, míg Gettó 
Ádám fűtő súlyosan megsebesült, 
később sebesülésébe bele is halt. 
Az utasok közül Kovacsevics I

Mohács megyi város 1943 évi 
zárszámadása.

Elkészült Mohács megyei város
1943. évi zárszámadása. Az elmúlt
1943. év még nehezebb volt a 
gazdálkodás szempontjából, mint 
a megelőző, mert a háborús 
viszonyok még erősebben érez 
tették hatásukat a háztartás vite
lében. A háborús helyzet úiabb 
és újabb feladatok megoldását 
rótta ki a közigazgatásra, úgy, 
hogy már már a teljesítőképesség 
halárait is túlhaladták a kivána! 
mák. A költségvetés pénzügyi 
egyensúlya a fokozódó áremel 
kedések és bérrendezések miatt 
már már úgylátszott, hogy a 80 i 
e,0 os póladóból fenn nem tart I 
ható, amikor a m. kir. kormány : 
gyors intézkedésekkel országos ' 
érvényű rendeleteket adott kt, s | 
a városok segítségére sietett. A I 
kiadott rendeletek a városnak i 
csaknem összes jövedeiemfor- | 
rásait érintették, amennyiben [ 
jelentős mértékben emelték a 
váios főjövedelmeit képező adók 
és szolgáltatások díjtételeit s ez 
áliai a város háztartásának pénz
ügyi egyensúlyát megszilárdítot
ták. Ezek a jövedelmi többletek 
lehetővé tették, hogy a munkabér 
és anyagár különbözeteket a pót- | 
adó emelése nélkül fedezhessék 
s a költségvetési évet hiány 
nélkül jelentős felesleggel zárhatta 
a város.

A képviselőtestület az 1943. 
évi háztartási költségvetés hiá
nyainak fedezésére a pótadó 
kulcsát 80%-ban, míg az általá
nos kereseti adó kulcsát 50/0-ban 
állapította meg. A 80%-os pót- 
adó kulcsot úgy sikerült fenn
tartani, hogy a m. kir. belügy
miniszter az államsegély összegét 
135 000 pengőre felemelte, emel
lett a város képviselőtestületének 
a miniszterközi tárgyalás ered
ményeképpen fel kellett emelnie 
a kereseti adó kulcsát 5 °/0-ról 
6%-ra. A költségvetés a követ
kező végösszegekkel nyert jóvá
hagyást: szükségleti főösszeg 
1,591.138 pengő, fedezeti főösszeg 
1,367 557 pengő. Az elmúlt év 
folyamán is hozott a képviselő
testület olyan határozatokat, I 
amelyek az eredeti költségvetésen 
túlmenően póthiteleket szavaztak 
meg, emiatt két ízben kellett pót
költségvetést készíteni. Az első 
számú pótköltségvetésben, amely

főhercegi uradalmi kis?asutat. I
István uradalmi (elkönyvelő, - 
Deutschmann Ferencné és Linder 
Ferencné haltak meg, míg a 
súlyosan sebesült Halbich Mária 
később halt bele sérüléseibe. 
Súlyosan sebesült még Kluszko 
Károly. A terrortámadás után a 
két ellenséges vadászgép teljes 
gázzal elrepült.

A légiterror áldozatainak hoz
zátartozói iránt legleljesebb rész
vét nyilvánult meg. Az uradalmi 
alkalmazottakat a főhercegi ura
dalom saját halottainak tekintette 
és Főherceglakon az uradalmi 
tisztikar és alkalmazottak jelen 
létében eltemetett Gleich András 
mozdonyvezető sírja felett Riikv 
István főhercegi uradalmi jószág
igazgató mondott búcsúbeszédet 
s mind a kötelességteljesítés hősi 
halottiát búcsúztatta Gleich And
rás mozdony vezetőt.

csupán a karácsonyi segélyeket 
tartalmazta 91.117 pengő póthi
telről történt gondoskodás, míg 
a második számú pótköltségvetés 
tartalmazza tulajdonképpen az 
időközben szükségessé vált hitel
rendezéseket és összesen 477.524 
pengő szükséglet fedezéséről 
gondoskodott. Mindkét pótkölt
ségvetést a felettes hatóságok 
még december hó elején jóvá
hagyták s így ezeknek nagy részét 
még az év vége előtt végre lehe
tett hajtani, kivéve egyes beru
házási tételeket, melyek anyag- | 
hiány miatt megmaradtak, ezeket 
a képviselőtestület átvinni ren
delte a következő évi kezelésbe.

Az 1943. évi zárszámadásban 
tényleges bevételre előírtak 
1,913.723 P 89 fillért az előirány
zóit 2 160 198 pengővel szemben, 
végeredményben tehát 246 474 P | 
11 fillérrel kevesebbet, mint I 
amennyi elő volt irányozva. A ' 
póthitelekkel emelt költségvetési j 
szükségleti főösszeg 2 159 779 P | 
volt, amellyel szemben 1,701.252 I 
P 27 fillért írtak elő, vagyis vég
eredményben 398 526 P 73 fillér
rel kevesebbet, mint amennyi elő 
volt irányozva. Ez az összeg I 
részben tényleges megtakarítások- : 
ból, részben pedig a felhaszná- l 
latlanul megmaradt beruházási I 
hitelekből tevődött össze. Ezen 
utóbbi címen 291.103 pengő 
hitelmaradványt rendelt átvinni 
a képviselőtestület az 1944. évre, 
amely összeget a folyó évi költ
ségvetés miniszterközi tárgyalása 
során be is állította. Ezé* után 
megállapítható, hogy a tényleges 
megtakarítások összege 107.423 
pengőt tesz ki. A bevételi hát
ralékoknál az elmúlt évi 99.453 
P 9 fillérrel szemben úgyszólván 
alig volt eltolódás, ezen a címen 
az év végén 95 650 P 27 fillért 
mutattak ki. Terhelő hátralékról 
1943. év végén 5.962 P 26 fillér 
kiadási túlfizetést mutattak ki, 
míg 1943. év végén ilyen címen 
2 838 P 21 fillér jelentkezett. A 
zárszámadási eredmények a fen
tiek előrebocsájtása után tehát a 
következők: Összes bevétel
2,502309 P 40 f, összes kiadás 
2,344.761 P 5 fillér, pénztári 
maradvány 157.548 P 35 fillér, 
bevételi hátralék 95 650 P 27 f, 
kiadási túlfizetés 2.838 P 21 fillér, 

tiszta cselekvő hátralék 98488 P 
48 fillér, értékbevétel 273 283 P 
10 fillér, értékkiadás 273 283 P 
10 fillér, értékmaradvány — p 
értékpapírbevétel 80 760 P 27 f ’ 
ériékpapírkiadás — P, értékpapír 
maradvány 80 760 P 27 fillér. A 
háztartási alap 1943 évi zárszá 
madás tiszta vagyona (feles'ege) 
tehát: pénztári maradvány 157 548 
P 35 fillér, tiszta cselekvő hátra
léka 9S48S P 48 fillér. Tiszta 
vagyon 356 036 P 83 f és ezen
kívül 80.760 P 27 f értékpapír
állomány.

Az önálló vagyonkezelésű in
tézmények közül a viliamosmű 
1943 évi nyeresége 46 868 P 
66 fillér. A dunai átkelési üzem, 
jóllehet az előző évihez képest a 
forgalom emelkedett, veszteséggel 
zárta az elmúlt évet és az ütem 
1943. évi vesztesége 2 032 P 3 f. 
A közmunkaalap tiszta vagyona 
46 947 P 26 fillér. Törzsvagyon
alap tiszta vagyona 5 206 P 49 f. 
A gimnáziumi tanulóotthon hét 
éve áll fenn már jelentősen bőví
tett keretekben. Az intézet fenn
tartását próbárateszi a megnehe
zült élelmezési körülményen kö
zött évről évre növekvő számban, 
de alacsony tartásdíjjal a V K M 
által a Horthy Miklós ösztöndíj
alap terhére beutalt tanulók 
elhelyezése. Ennek dacára az 
ellátás megfelelő volt Tanulmányi 
szellemi és erkölcsi nevetés ered
ményével a fe'sőbb hatóságok 
meg voltak elégedve. A tanuló
otthon nagy keresettsége miatt 
további bővítésre szorulna, de 
ez a háború tartama alatt nem 
lehetséges, működését az előző 
évi 76 os létszámmal folytatja 
Vagyona 24 500 pengő 57 f liér. 
Teher összesen 21 749 P 77 fill. 
Zárszámadási tiszta vagyon lehat 
2.750 P 75 fillér. A Magyar 
Norma aiap zárszámadási tiszta 
vagyona 1.400 P 50 fillér A 
leventealap zárszámadási tiszta 
vagyona 98 086 P 34 f. A Köz
ellátási alap zárszámadási tiszta 
vagyona 2627 pengő.

A város tiszta vagyona 1943. 
december 31 én 3,265 403 P 43 f.

Ahonnét a terronámadólt 
Magyarország föle repülnek.
A «Légoltalmi Közlemények* 

legújabb számában Laczházijenő 
vk. alezredes értékes tanulmányt 
tett közzé azokról a lehetőségek
ről, amelyeken belül az ellensé
ges légihaderő támadásainak ki 
vagyunk téve s azokról a mód
szerekről, amelyekkel azok a 
támadást ellenünic végrehajtják.

Az angolszász légierőket 3 
nagy csoportra osztja. Az egyik 
a nyugati, a másik a déli, a har
madik pedig a távolkeleti had
színtérén teremtette meg támadó 
bázisait. Mint negyedik csoport 
csatlakozik hozzájuk a szovjet 
légihaderő. Bennünket közvetle
nül csupán a szovjet és a déli 
angolszász légierő érdekelnek, 
minthogy az Angliában levő 
bázisok túlságosan messze esnek.

A déli harctéren állomásozó 
angolszász légierők repüiőrajai 
Dél Olaszországban, Szicíliában, 
Szardíniában, Korzikán, Máltán, 
Tuniszban, Líbiában és Marok
kóban vannak. Legközelebb a 
foggiai és littoriai repülőaiapok 
vannak hozzánk, körülbelül 6— 
800 kilométer, azaz 2—3 repülő
óra távolságban. A cikkíró becs
lés e szerint a déli angolszász 
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.epűlőerők 4—5 hadseregből 
összefoglalt 10—12 repülő had- > 
osztá'y- Talán harmincad része 
angol éjjeli bombázógép, míg 
túlnyomó többsége amerikai 
négymotoros nappali bombázó. 
A déli angolszász légierő tevé
kenységi területe az olasz, a dél
francia, valamint a déiorosz had 
színtérre és Közép Európára terjed 
y beleértve Sziléziát és Dél- 
Xémetországot is. Ezek a felada
tok rendkívüli mértékben igénybe 
veszik az ellenséges légierőnek 
ezt a csoportját, tehát egy egy 
bevetés a repülőszeinélyzetet 
meglehetősen kimeríti s henten- 
ként 2—3 komoly bevetésnél 
többet fizikailag, idegileg a sze
mélyzet nem bír ki Igen nagy I 
hányada a repülőgépeknek a 
személyzettel együtt elvész, meg
sérül vagy megsebesül úgy. 
hozy minden bevetés után a 
kötelékeket újra kell szervezni s 
az újra szervezett kötelékek sze- ! 
méiyzetének össze is kell szoknia.

Ilyen körülmények között a 
cikkíró számítása szerint 10 — 14 
naponként, vagyis havonta két 
szer számolhatunk komolyabb j 
támadásokkal. — Ezeknek sűrű
södését vagy ritkulását természe
tesen az általános hadihelyzet 
befolyásolja. A háború lüktető I 
menetére való tekintettel lehetet- I 
ienség volna a közelebbi jövőre i 
jóslásokba bocsájtkozni, ennél- ; 
fogva csupán annyit állapíthatunk 
meg, hogy a magyar légitérre, 
mely körüibeiü! egytized része 
az angolszász déli haderő feladat
körébe tartozó légitérnek, csak 
abban az esetben fognak sűrű
södni vagy súlyosbodni a légi
támadások, ha a hadműveletek 
iránya közvetlenül Magyarország, 
illetve olyan területekre irányul, 
amelyekhez a felvonulási útvo 
nalak Magyarországon át vezet- I 
nek.

Egy 1000 négymotoros gép 
bő! álló kötelék kb. 3—5000 db 
500 fontos bombát hoz magával, 
amelyeknek azonban normális 
esetben legfeljebb egyharmada 
szokott a kiszemelt térre hullani. 
A bombaszőnyeg akkor hatásos, 
ha a bombák legalább 20 méte
res távolságon beliül hullanak 
egymástól. Tehát egy 1000 négy
motoros gépből álló ellenséges 
kötelék (feltételezve a hozott 
bombák egyharmadának célba- 
találását) egy támadás alkalmával 
egy 200 méter széles és 1000 
méter hosszú vagy 400 méter 
széles és 500 méter hosszú, 
vagy 200 db 100x100 méter 
kiterjedésű bombszőnyeget tud 
lefektetni. Ez a bombamennyiség 
elegendő egy-egy nagyobb ipar- | 
telep, vagy 5—10 kisebb ipartelep 
vagy sorházépitkezésben épült 
200 közepes ház lerombolásához. 
A tapasztalat szerint ilyen táma
dásnál 50—150 halottnál, ugyan
annyi sebesültnél, valamint 2 — 
5000 hajléktalannál többet nem 
kell feltételezni és az anyagi kár 
is aránylag gyorsan pótolható. 
Ennek a pusztításnak az ára 
viszont az, hogy 40—50 gép 
nem tér vissza, ami körülbelül 
3—400 fő személyzet végleges 
kiesését jelenti. Ilyen körűimé- 
n>ek között az ellenséges repülő 
gépszemélyzet és a gépanyag kb. 
20—25 bevetés alatt, azaz három 
hónaponként teljesen elhasz
nálódik.

A múzeiiiii anyagából.
,,Mlgos Uraságnak parancso- 

lattyábúl az Cigányok ki 
veretessenek"

„Anno 1775. D.e 11. Aug. 
Sessio tartatott, , . , mely alkat* 
matossággal Tettes Nemes Vár
megyének el végzésiből az Vá
rosnak Instantiájára, Mlgos lEa- 
Ságnak parancsolattyábúl az Vá
rosi Magistratus el végezte, hogy 
Mohács mező Várassábúl az 
Czigányok ki veretessenek, az 
Mellyek is mainapon Minyájan 
ki küldettek Szaiko Petin kívül 
ki kézi Munkájával felesigivel 
edgyüt kenyérit keresi, az kinek 
is háza Tettes Nemes Várme
gyének Conscriptiojában Sah 
Nvo be vagyon írva, és magais 
az Contribuensek közé Számlálva, 
a kt eddig is mnden adót Város 
Cassájában fizetett annak okáér 
meg maradott, de az is oly 
Conditio alat, hogy Semmi némű 
Czigányt házához sem éczakai 
Szállásra, sem pediglen lakóul, 
vagy Zellérül be fogadni ne 
merészellyen, és hogy ha Város
ban olyas idegen Czigányokat 
látna vagy tapasztalna, a vagy 
pediglen az ki veretett C’igá 
nyokat közül az Várasban csa
vargat látna az oliyanokat azon
nal az Nemes Magistratusnak be 
jelenteni tartozik, ha pediglen 
házánál hálóul Szállásra vagy 
Zeilérül be fogadna, és az Csa
vargókat az Magistratusnak be 
nem jelenti maga említett Szaiko 
Peti is, házát meg becsüvén az 
Városbul ki fog küldetni.

(Egykorú jegyzőkönyvből — 
Conscriptio összeírást, contrilu- 
ens adófizetőt, conditio feltétéit i 
jelent. Zellér=zseilér)

(Folyt, köv.)

— Egyházmegyei hírek. Virág \ 
Ferenc dr megyéspüspök az | 
üresedésben levő tolnai plébá- I 
niára Bock József németbólyi | 
esperes plébánost nevezte ki. Az ! 
új tolnai plébános neve és sze
mélyisége nagy tiszteletben áll , 
Mohácson és környéken is, 
hosszabb időn át káplánkodott 
Mohácson is. Kiváló szónoki j 
képességeivel gyakran szerepelt , 
mohácsi .egyházi ünnepségeken 
is. A németbólyi plébániát 1922. 
óta gondozza. 1926—1936-ig a 
németbólyi esperesi kerület tan- j 
felügyelője és jegyzője 1936 tói j 
a kerület esperese volt, Plébániá
ját és kerületét mintaszerű gon- j 
dossággal vezette. Németbólyban 
életrehívta a polgáriiskolát. Min 
den munkaterületén a magyar 
kultúrának a hazafias érzésnek 
fáradhatatlan apostola volt. — i

A megyéspüspök továbbá Dér 
István káplánt Nagydorogról | 
Mohács belvárosba, Kaufmann 
Ferenc káplánt Püspökszenter 
zsébetről Lánycsókra, Dévényi 
Endre káplánt Lánycsókról Du 
naszekcsőre, dr Hegyi László 
káplánt Dunaföldvár belvárosból 
Nagynyárádra helyezte át.

— Tanári kinevezés. A m. kir. 
Vallás és közoktatásügyi minisz- I 
tér Ratoch Róza okleveles polg- 
gári iskolai tanárt a németbólyi 
állami polgári fiú- és leányisko 
lába állami polgári iskolai helyet
tes tanárrá kinevezte.

— Honvédüzenetek. Berta 
József tizedes, Heil Zoltán tize
des Kiing Ferenc, Rickert Lajos, 
Galambhegyi Mátyás, Krémer 
/ános honvédek Mohácsról, 
Erdösi Ferenc, Babos /ózsef hon
védek Kölkedről, Rátái Lajos 
honvéd Németbólyról, Klement 
József honvéd Pécsről, Ács 
Sándor, Kormán József honvédek 
Pécsváradról, Pécsik György 
honvéd Csúzáról,/zzfttfsz Ráírnia 
honvéd M íriagyűdről, K'eiter 
Kálmán honvéd Budapestről, 
Pálfi Ádárn honvéd Puspökmá 
rokról üzen k összes hozzátar
tozó,knak, rokoiaikmk és isme
rős ^nek, jól vannak egészsé
gesek, sok levelet várnak. Tábori 
postaszámuk : D. 490.

Dr Szlávi Kornél főhadnagy 
szeretettel köszönti hozzátarto
zóit s minden ismerősét, sok 
levelet vár. Tábori postaszámi: 
C 534.

— Tanítói kinevezés. Az egy
házmegyei hatóság Heim Lászlót 
a mohács szigeti belsőrihai taní
tói állásra helyettes tanítói mi
nőségben kinevezte.

— Névváltoztatás. Dr Reck 
Antal a mohácsi választókerület 
országgyűlési képviselője családi 
nevét belügyminiszteri engedély- 
lyel Nagyszékelyi-Keck névre 
változtatta.

Menetrend változás. Szép 
tember 7-től kezdődőleg a vo
natok Mohácsról indulnak 4 óra 
17 és 16 óra 30 perckor. Érkez
nek 9 óra 20 és 21 óra 15 
perckor.

— flz elsötétítés új rendje. 
(MTI) A m, kir honvédelmi mi
niszter szeptember hó 4 tői újra 
szabályozta az elsötétítés idő
pontját. A rendelet értelmében 
mind a magánvilágítás elsötétí
tése, mind a közvilágítási lámpák 
csökkentett fénnyel való világí
tása, mind a járművek fénytom- 
tompitóval való közlekedése 
azonos Időpontban kezdődik és 
azonos ideig tart. Az új elsöté- 
títési időpontok s azok tartama 
a következő: 1944. szeptember 
4-től szeptember 10 ig 20 óra 
30 perckor kezdődik és 5 óra 
30 percig tart. Szeptember 11-től
24 ig az elsötétítés 20 órakor 
kezdődik és 6 óráig tart. Szep
tember 25 tői október hó 1-ig 
19 óra 45 perckor kezdődik 6 
óráig tart. Az elsötétítésre vo
natkozó egyéb rendelkezések 
változatlanok maradnak.

— Megtörténtek a Színigazga
tói kinevezései*. A vallás és köz
oktatásügyi miniszter 1944—45 i 
sziniévadra kiadta az új szín
igazgatói engedélyeket. Pécs, 
Kaposvár és Mohács m. városok 
területére dr Székely György ka
pott engedélyt, míg Ritalapi 
Hlatky Lászlót ismét az ország 
járó kamaraszínház vezetésével 
bízták meg az ország egész te
rületére Budapest és Kolozsvár 
kivételével, kamarajátékszerü elő
adások megtartására, egy egy 
előadáshelyen legfeljebb 25 napi 
időiartamra. Károlyi Vilmos a 
Déry né játékszín vezetésére ka
pott megbízatást az ország 
egész területére Budapest és 
Kolozsvár kivételével főleg zenés 
és énekes játékok, valamint 
egyes prózai előadások tartására, 
egy egy állomáshelyen legfeljebb
25 napi időtartammal.

— Iparosok figyelmébe. Az 
| ipartestület értesíti tagjait, hogy 

a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra: fodrászoknak mosó 
és beretvaszappan; üvegeseknek 
táblaüveg; cipészeknek vargafo
nál; lakatosoknak rudvas és vas
lemez; bádogosoknak horgany
zott és vaslemez; kárpitosoknak 
bútorrugó; ácsasztalososnak 
szeg. Utalványok átvehetők az 
ipartestületnél.

- Zsidó üzletek áruinak és 
berendezéseinek átvétele. A 
zsidóüzletek árúkészleteinek és 
berendezéseinek — a rőfös üz
letek kivételével — keresztény 
kereskedők részére leendő áta
dása és hasznosítása tárgyában 
kormányrendelet jelent meg és 
szeptember 30 ig rendeli el ezen 
üzletek átadását. A rendelet sze
rint csak az egész árúkészletre, 
vagy üzletiberendezésre tarthat
nak igényt oly kereskedők, akik
nek már iparengedélyük van. A 
készleteket és berendezést a 
pénzügyi hatóság vezetésével 
szakértő bizottság fogja felbe
csülni s ennek megtörténte után 
az arra igényt tartó kereskedő
nek tulajdonába adni

— Halálos autószerencséltenség 
Bár községben. Ifj. Mutschen- 
bacher lenő szekszárdi cement
gyáros fia Bár község határában 
halálos autószerencsétlenség ál
dozata lett. A szerencsétlenül 
járt fiatalember Mateosz teher- 

, autóval haladt Szekszárd felé, 
amikor szemközt valószínűleg 
szabálytalanul hajtó autó rontott 

l beléjük. Ifj. Mutschenbacher Jenő 
menekülni akarván, kiugrott a 
kocsiból, azonban a két kocsi 
összelapította. A tragikus sorsú 
fiatalember holttestét hazaszállí
tották és a családi sírboltban he- 

i lyezték örök nyugalomra.
— Beszüntették a bárok és 

mulatók üzemeit. (MTI) A m. 
kir. belügyminiszter legújabb 
rendelete szerint a mulatók, bá
rok kötelesek rendőrhatósági 
engedély alapján folytatott üze
müket további rendelkezésig 1944 
évi szeptember hó 5 napjától 
kezdődően szüneteltetni. Egyben 
elrendelte a belügyminiszter a 
zenélés korlátozását, mely szerint 
vendéglőkben, kávéházakban, 
korcsmákban és más hasonló 
üzemekben (cukrászdákban stb.) 
zenét szolgáltatni tilos. A ven 
déglátó üzem zárthelyen is csak 
oly módon szolgálhat zenét, hogy 
az a nyilvános közlekedésre 
szánt helyen feltűnően hallható 
ne legyen. A zenélésben bármi- 
lyennemü gépzene (Rádió, gra
mofon) egy tekintet alá esik

— fl vidéki kenyérváltójegye
ket az egész ország területén 
be kell váltani. (MTI) a közel
látási hatóságokhoz az utóbbi 
időben számos panasz érkezett, 
hogy a vidéken kiadott új acél
szürke színű állam kenyérváltó- 
jegyeket a budapesti vendéglátó 
ipari üzemek nem váltják be, il 
letőleg azokra a budapesti pékek 
és üzletek kenyeret nem szolgál
tatnak ki. Illetékes helyről közük, 
hogy a beváltás szempontjából 
váltójegyek szine nem jön figye
lembe és az új mintájú kenyér
váltó jegyeket akárhol adták is 
ki azokat, tehát, akár piros, akár 
acélszürke színűek, az egész or
szág területén bárhol be lehet 
váltani és azokat a vendéglátó 
iparosok és a kenyér árúsitásá- 
val foglalkozó üzletek kötelesek 
elfogadni.



MOHÁCSI HÍRLAP ________________ __________ 1944 szeptember 1q

— államsegély. Az m. kir. 
kultuszminiszter a mohácsi ipa
ros tanonciskola költségeinek 
részbeni fedezetére 3500 P állam
segélyt utalt ki.

— Országos vásár Mohácson. 
Szeptember hó 11-én, hétfőn or
szágos vásár lesz, melyre vész
mentes helyről mindennemű állat 
felhajtható.
- Járadékkölcsönt kaphatnak a 

hadirokkantak és hadiözvegyek. 
(MTI) A legújabb honvédelmi 
miniszteri rendelet lehetővé teszi, 
hegy az I, II, III járadékosztályú 
hadirokkanlak, hadiözvegyek gaz
dasági erősödésüket szolgáló 
beruházási célra nagyobb járadék- 
kölcsönt vehetnek fel, melyeket 
a járadékkal törlesztenek. Az 5, 

illetve 10 ezer pengőt is meg
haladó járadékkölcsön tíz év alatt 
fizetendő vissza. 45 évesnél fiata
labb hadirokkantak házasodás 
céljára is kaphatnak járadékköl- 
csont.

— Megszüntetik a zsidók gaz
dálkodási lehetőségét. (MTI) A 
kormány legújabb rendelete értel
mében a zsidók haszonbérleti 
szerződését vagy más haszon
jogát megszüntetik. Ha zsidó és 
keresztény együtt bérelt ingatlant, 
ez esetben a zsidók joga meg
szűnik a keresztény társbérlő 
javára, azonban a bérleti szerző
dés fennmarad, kivéve ha a köz
igazgatási bizottság gazdasági 
albizottsága ez év szeptember 
30. napjáig kifogást nem emel 
azért, mert a körülményekből 
megállapítja, hogy a keresztény 
haszonbérlőtárs gazdálkodást tu
lajdonképen a zsidó haszonbérlő 
társra támaszkodva folytatta. Ha 
zsidó javára áll fenn haszonélve
zet, ez a haszonélvezet szintén 
megszűnik. De ha zsidó haszon
élvezeti jog alapján keresztény 
személlyel kötött haszonbérleti 
szerződést, ez a szerződés fenn
marad, ha csak az ingatlan tulaj
donosa a szerződést a gazdasági 
év végéig fel nem bontja. Köte
les azonban az ingatlantulajdo
nos gondoskodni arról, hogy az 
új gazdasági évben vagy ő vegye 
át a gazdálkodást vagy az általa 
választott haszonbérlő. Zsidó 
bérlő tulajdonában lévő élő és 
holt felszerelést a pénzügyigaz
gatóság közbenjöttével kell érté
kesíteni. A rendeletet megfelelően 
kell alkalmazni erdőgazdasagi 
ingatlanokra is, valamint fakiter
melésre nézve zsidó javára fenn
álló jogokra is.

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papírkereskedésében 

(Dolyzsák 
kapható;

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

IIIItOl.tSSSJLÚiX
a Mohácsi Hírlapban.

— Felhívás a gazdatársadalom
hoz. (MTI) Minthogy a háborús 
események következtében 1944— 
45. gazdasági évben a szuper
foszfát és pétisó egészen jelen
téktelen mennyiségben, úgyszól
ván csak állami ellenőrzés mel
lett való kísérletek céljára áll 
rendelkezésre, a földművelésügyi 
minisztérium felhívja a gazdákat 
arra, hogy az elmaradó műtrá
gyázást más alkalmas módon 
igyekezzenek ellensúlyozni. A 
műtrágya pótlása végett is első
sorban az istaTótrágya helyes 
kezelésére és okszerű felhaszná
lására törekedjék. A műtrágya 
hiánya mellett fokozott jelentő
sége van a talajgazdagíló és 
nitrogéngyüjtő pillangós virágú 
növényeket. Ezért kívánatos az 
eddiginél nagyobb arányú ter
mesztése, nemkülönben a vetés
pótló okszerű alkalmazása.

anyakönyvi bejegyzések
1944. szeptember 1-től, 1944. 
szeptember 8-ig.

Születések: Sírok Ilona, Rupp 
Éva, Oreskó Katalin, Sólymos 
János, Takács Gábor Sándor 
Ferenc, Sasvári Attila Károly, 
Békés Eteika ilona Erzsébet, 
Gulyás Mária, Gilián Anna Mária, 
Filla Márta Éva, Szűcs Erzsébet.

Házasságkötés: nem volt 
Halálozások: Kiss Jánosné 

41 éves, Gettó Ádám 41 éves, 
Jankovics Mária 17 éves, Ritzl 
János 87 éves, Marocsai Béni 
87 éves.

SPORT'.
Elmaradt az MTE vasárnapi 

szigetvári bajnoki mérkőzés uta
zási nehézségek miatt. A mér
kőzés elhalasztását kérte a szö
vetségtől a vezetőség, de abba 
nem egyeztek bele és ezért a 2 
pontot a SzZMSE kapta.

Vasárnap pedig az újonc 
Vasasi LE ellen játsza bajnoki 
mérkőzését Mohács annak ott
honában, ahol az MTE nek biz
tosan győzni kell még tartalé
kos csapatával is.

Uszóverseny.
fiz MTE úszószakosztálya aug. 

27-én rendezte a partfürdő előtti 
Dunarészben imár hagyományos 
úszóversenyét. Eredmények az 
alábbiak:
100. m. gyermek mellúszás: (5 ind)
1. Neumajer (MTE). 2 Varga L. 
(MTE) 3. Csanak (Cs). Hát
úszás (4 ind ) 1. Geőcze (MTE)
2. Neumajer (MTE). 3. Pazar 
(MTE). Gyorsúszás (5 ind) 1. 
Jahoda (MTE). 2. Gyimesi (Cs).
3. Nádi (Cs).

Hiúsági mellúszás (4 ind.)
1. Puppi II. (MTE) 2. Viola Tasi 
(Cs). 3 Pálos (MTE). Hátúszás 
(5 ind) 1. Gátszegi (Cs). 2. 
Demhardt (Cs). 3. Tóth (MTE). 
Gyorsúszás (5 ind) 1. Viola 
Tasi (Cs). 2 Mink II. (MTE). 3. 
Puppi II (MTE).

Felnőttek mellúszás (5 ind.)
1. Nyárai (MTE). 2. Bánhidi (Cs). 
Gyorsúszás (5 ind) 1. Molnár
L. (MTE). 2. Burján I. (Cs). 3. 
Csapó (Cs). 400 es gyorsúszás 
(5 ind.l 1. Viola Tasi (Cs). 2. 
Puppi 11. (MTE). 3. Bánhidi (Cs).

A verseny után Faragó Gábor 
az MTE ü. v. elnöke kiosztotta 
a díjakat a versenyzők között. 
Az úszóverseny megrendezésé
nek nagy munkásságát Radnóti 
jenö végezte.

Felelő sszerkesztő: 

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
Laptulaldonoi és kiadó 

FR!DRICH OSZKÁR 

ORAT? I

__ fitt A Rí 
PERJÉSIHEZ i 
M E N J E

Szoba-konyhás szabadlakást 
keres 3 felnőtt vagy kevés bútorral 

Cím a kiadóhivatalban.

Lakatossegédet
azonnali belépésre fölvesz 

_ _ _  Első Mohácsi Gőztéglagyár. 
jaEunrey'mm naa iiib■mii i—niiwi* 
Értesítem
a nagyérdemű vásár'óközönséget, 
hogy Vörösmarty u. 7. szám alatt 

hatósági lisztjeik beválthatók 
Szíves pártfogást kér: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mogyorósi János

Jó munkás
úri fodrászsegédet 

felvesz: Baracskai József fodrász 
______ _____________ Mohács.

Szigeti tanyám előtt az 513-as és 514-es 
dűlőkbe tagosított 30 ezer négyszögöl 
földemet haszonbére vagy feles
bérbe kiadom.

Érdeklődni lehet: 
Lőrinci Standoménál 

Mohács, Szentháromság u. 44.

Mohács megyei város hegyközsége. 
60,1944 szám.

Hirdetmény.
Mohács megyei város hegy

községe folyó évi szeptember hó 
25-én, határozatképtelenség ese
tén folyó évi október hó l én 
délelőtt 10 órakor a városi 
székház kisközgyűlési termében 
közgyűlést tart a következő 

tárgysorozattal:
1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1945 évi költségvetés 

letárgyalása.
3. Esetleges indítványok, 

melyre a hegyközség tagjait tisz
telettel meghívom.

Mohács, 1944 szept. hó 5 én. 
Dr Beck Alajos 

 hegyközségi elnök.

BOR 
vásárlására 
és közvetítésére 
megbízást vállalok.

Geng Lajos
borközvetítő

Horthy Miklós út 16.

ELADÓ

1 db villanymotor
7>/2 Hp,
Megtekinthető; Indúház Utca I.

Fatelepen.

Hivatalos gabonaárak
1944 szeptamber hóban:

Búza 40 30 p
Rozs 37 30 p
Takarmányárpa 3630 p
Sörárpa 40.30 P
Zab 40.30 P
Új morzsolt tengeri 28.10 p
Csöves tengeri 20 80 P
Bab, fehér 80 60 P

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 

önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

MOHÁCS.

flngóranyul és birkagyapjú
fonását vállalom

Szentháromság utca 5
Jó házból való fiú
TANONCNAK
fizetéssel felvétetik.

Mester és Barabás 
fűszer- és csemegekereskede 

Mohács.

Különbejáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

Üzletág helyezés.
Értesítem a tiszteit vevőközön 

séget, hogy 

lisztüzletemet
Horthy Miklós út 29. szám alól 
Szentháromság utca 12. sz. alá 
(volt Weiler ház) helyeztem át.

További szíves pártfogást kér: 
özv. Pazaurek Ferencné 

lisztkereskedő.

Hirdetmény.
A mohácsi belvárosi róm. kai. 

plébánia nyilvános árverésen
1944. október hó 1-től hat évre 
bérbeadja mohács-szigeti élesdi 
országútmenti tagosított 

102 katasztrális holdat 
kitevő tanyáját, amelyen bő lakás, 
20 jószág részére istálló, hatal
mas góré és alatta kifutós sertés
ólak vannak.

Félévi bérnek megfelelő bizto
sítékkal rendelkező érdeklődők a 
mohácsi belvárosi plébánia iro 
dájában a szeptember 17-én dél
előtt 11 órakor tartandó nyilt 
árverésen résztvehetnek. Bánat
pénz 500 pengő. Az ajánlatot 
felerészben búzában és morzsolt 
tengeriben kell megtenni.

A szerződési feltételek a plé
bánia irodájában bármely nap 
déli 12 óráig betekinthetők.

Tihanyi lános
apát-plébános.

OMNIA^ILMSZINHÁZ
,---------------------------------------------- 1

Szeptember 9—10—11

AKKOR... I
Szeptember 12—13

Leányintezet hősei
Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


