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Atlanti Charta!
Megszokhattuk már a de

mokrata sajtótól, hogy előre 
h< ■! nti a nagy eseményeket, 
min egy esetben stratégiai 
titkokat, amik aztán rend
ez rint visszafele sültek el. 
Eznttal azonban még is olyan 
^diszkréció történt, ami még 
ma is foglalkoztatja nemcsak 
a világsajtót, hanem a kül
politikai berkekben is kínos 
feltűnést keltett, ami végül is 
arra vezetett, hogy Washing
tonban tárgyaló Éden angol 
külügyminiszter kénytelen volt 
minden közösséget az angol 
vezető lappal a Timesse) meg
tagadni Az történt ugyanis, 
hogy Edén amerikai útját 
megelőzve kikiirtölte Edén 
amerikai utjának célját, ami 
nem más. mint Angliának az 
Atlanti Chartában vállalt kö
telezettségei alól való felmen
tésének ügye, mert a Times 
szerint: Nagybritania megadja 
a szovjetuniónak a jogot, 
állapítsa meg ő maga saját 
biztonsagának feltételeit és 
szükségleteit.

Az Atlanti Charta, amelynek 
szóhalmazata ugyan éppen 
annyit ér, mint Wilson 14 
pontja, amely Trianonra és 
Wersallesre vezetett mégis 
csak a demokrata államok 
papírba lefektetett háborüs 
okmánya, melyben a népek 
szabadságáért emeltek fegy
vert. s ime a szerencsétlen 
Lengyelország keleti határai
nak kérdése kirobbantotta a 
nagy válságot. Sikorszky és 
árnyékkormánya csomagolnak 
Londonban Ki hitte volna, 
hogy a danzigi korridor miatt 
'zerencsétlen háborüba zavart 
országnak nemcsak összeom
lását nem tudta megakadá
lyozni, hanem még feltámadá
sának reménységét sem tudja 
biztosítani az a hatalom, 
amelynek bujtogatása miatt 
lépett harcba Németország 
ellen.

Churchill már európai ta
nácsról beszélt, amelyben fel
sőbb törvényszék is működne 
s amelynek döntéseit egy 

rendőri csapat hajtana végre 
Lehet így is nevezni Európa 
bolsev izálásat s Sztálin hor
dáit rendőrcsapatnak nevezni, 
meithiszen mindegy, hogy 
Anglia Európát saját egyen
súlyi helyzete miatt Ameri
kával szemben akarja e át
engedni a Szovjetnek, vagy 
a Szovjettel szemben meg
nyilvánuló szinpátiája miatt, 
ez az európai nepek szemé
ben egészen tizedrangii kér
dés. mert e nemzetnek életé
ről van szó.

S míg Tnegeren tül es

Levente ifjúvezetók között.
Csütörtökön, március 18 án 

zárult az a jóisikerült levente 
ifjúvezető képző tanfolyam, amely 
Mohácson a Leventeházban Ba 
rarya és Somogy vármegyék 1! 
járásának 264 leventéje' egyesi 
tette, hogy a március hó 1 én 
kezdődő komoly katonai fegye 
lemmel vezeti ifjúvezető kép/ő 
tanfolyam végén, mint ifjúveze 
tők odahaza községükben, falu
jukban megállhassák helyüket 
leventabajtársaik előtt

264 fiúnak elhelyezése, ellátása 
a mai nehéz közellátási helyzet 
ben nem volt könnyű feladat s 
a tanfolyam vezetőségét a mo
hácsi járás és város levente
parancsnokával az élen illeti 
elismerés, hogy a leventék a 
csaknem három hetes tanfolyam 
alatt pompás ellátásban része
sültek. Reggelire feketekávé, tíz
óraira szalámi, sajt, kolbász stb., 
ebédre pl. húsleves, babfőzelék 
párolt marhahússal, vagy marha 
gúlyás burgonyával és túrós 
tészta s b, vacsorára bableves 
szalonnával, vagy paprikásbur
gonya, babgulyás stb. étlap sze 
rinti változatos és bőséges el
látásban részesültek a fiuk

A Leventeház pompásan ki
állotta a próbát, mert minden 
zökkenő nélkül sikerűit elhelyezni 
a fiúkat s csak most látszott 
meg óriási jelen'ősége a fürdő és 
tuss berendezésnek, amikor min 
den reggel 264 fiú tökéletes 
frisseségben hagyhatta el a zu
hanyozókat, fürdőket A napirend 
szigorú, katonai pontosságot 
követelő volt minden egyes 
leventétől. Ébresztő / órakor, 
i/2 9 órakor ima zászlófelvonás, 
majd 1 óráig foglalkozás, aztán 
ebéd, majd ebédszünet. 3 órától 
ismét foglalkozás •/« 7-ig. -Mlán 
vacsora pihenő, jegyzetkészítés 
tábortűz, ima, takarodó. A fog - 

innen folyik a sótét kocka
játék Európa népei felett smár 
ügy beszélnek népek és or
szágok sorsáról, mintha a 
győzelem kezükbe lenne, 
azalatt Hitler vezér és kan
cellár legutóbbi beszéde Euró
pa népeiben megerősítette azt 
a tudatot, hogy csak saját 
magukban bízhatnak serinek a 
halálos veszélynek a felisme
rése mindjobban megerősíti 
Európa népeiben azt a fana
tizmust, amely ezt a halálos 
veszélyt most mindörökre el
akarja távolítani Európától.

la kozás magában foglalta úgy
szólván az egész levente próbák 
elnéle'i és gyakorlati részét. — 
Elsősegélytől a térképig, harcá 
szattól az erkölcsi oktatásig. A 
csütörtökön a meghívott városi 
vezetőség és v-déki járási pa
rancsnokok jelenlétébeu egész nap 
mint oktalasfolyt le, amelynek 
keretében megmutrtták a tanfolya
mot végző leventék, hogy a Mo
hácson eltötött időt komoly el
mélyült foglalkozással töltötték 
ei s az itt nyert tudásukkal meg 
fogják állni a helyüket ott, ahol 
majd, mint Ifjú vezetők fognak 
működni.

A mintaoktatás befejeztével a 
11 könnyű hadosztály levente 
parancsnoka, aki Pécsről eljött a 
mintaoktatás megtekintésére, lel
kes szívhez szóló beszédben 
buzdította a tanfolyamot sikerrel 
elvégzett leventéket a mai levente 
ifjúságra háruló kötelességekre, 
amely kötelességek vállalásá
ban a leventeifjúvezetőknek két
szeres munkát kell vállalniok s 
eredményes munkájukra Isten 
áldását kérte a tanfolyam vezetői 
nek pedig az eredményért elisme 
rését fejezte ki.

A tanfolyam utolsó záró moz 
zanata megható kedves jelenetek 
között játszódott le, amikor vitéz 
Marosy Oyula Mohács város 
és járás leventeparancsnoka 
úgyis mint a tábor parancsnoka 
búcsúzott a fiúktól, akik három
hetes tanfolyam alatt szívéhez 
nőttek s all járásból össze 
sereglett fiúknak szigorú, de 
kedves parancsnoka volt s a 
búcsúzáskor felharsant .Szebb 
jövőt" kiáltás ismét új remény
ségeket, új rügyeket fakasztott a 
a magyar ifjúság fejlődő fáján 
Adja Isten, hogy minéi több 
ilyen lelkes ifjú vezetője legyen 

i a magyar leventemozgalomnak.

Nagy böjti elöadas a 
Legényegyletben.
A Mohácsi Katolikus Legény- 

egylet március hó 14 én, vasár
nap tartotta idei nagyböjt- soro
zatának első előadását, melyen 
Tihanyi /ános apát plébános 
tartotta a megnyitó beszédet s 
abban a munka nemesség, jogai
ról beszélt. Beszédében rámuta
tott arra, hogy nemcsak a harc
téri érdemekért jár nemesi, vagy 
lovagi cím, hanem a munka 
mezején hosszú éveken át vég
zett becsületes és eredményes 
küzdelemért is. Ezért az eszmé
ért küzd a legényegyleti köz
pont hivatalos lapja az „Ujne- 
messég."

A megnyitó beszédet követte 
Kresz /ános szavalata a „Már
ciusi zsoltár' ról. Drlos Géza 
zigányzene kísérete mellett ma
gyar dalokat adott elő. Mohos 
józsef tanító rendezésében pedig 
a legényegvleti ifjúság Muhary : 
Csoda című drámáját adta e ő. 
A színdarabban szerepeltek : 
Dallos Géza, Kedves Mária, 
Lesching József, Petre József, 
Hornung Kató, Feth János, Kér 
sits és Kresz István, Ackermann K.

A drámát Kövesi lói séf gitnn. 
tanár ünnepi beszéde követte.

Beszédében fejtegette azokat 
az okokat, melyek nem engedik, 
hogy a Krisztustól örökségképen 
az emberiségre hagyott béke 
megvalósuljon. Az őskeresztény
ség nagy lelki egységében ez a 
béke szabadságot, egyenlőséget 
és testvériséget adott az emberi
ségnek. Amilyen mértékben tá
volodtak az államok és az egyedek 
ettől a kereszténységtől, oly 
mértékben szaporodtak a súrló
dások az államok és a társadalmi 
osztályok között. A hóditó poli
tika és az osztályharc gazdasági 
és világnézeti világháborúba 
sodorták az emberiséget. Utalt 
a Szentatya szavaira, hogy az 
anyagi és szellemi értékek siral
masabb pusztulását már régen 
megelőzte a lelkek siralmasabb 
pusztu ásra A bombák már csak 
rendeltetésüket vesztett, mert 
kongó te np'omokat találtuk.

Féő, hogy a politikusok a 
háború után megint nem tudják 
megvalósítani a békét, mert lel
kűk távol áll a keresztény sza
badság, egyenlőiég és testvériség 
szellemétől. Itt utal a francia 
forradalom kudarcára, mely szin
tén e hármas jelszóval indult 
meg és minden lelkesedés mel
lett sem hozhatott a márciusi 
szabadságharcok véráldozatával 
megbékélést

Ilyen körülmények között 
reánk, magyarokra nagy hivatás
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vár • A háborúban „emberségről 
formát, vitézségről példát' adva 
védenünk kell őseink példája 
szerint a keresztény eszménye 
két

A béke idejére meg kell való
sítanunk a keresztény eszmények 
országát a szentisváni jMagyar- 
országot. Vitéz Bédy Alajos sza 
vai szerint nemzetek ide fog- 
rak zarándokolni, hogy tanu’ja 
nak tőlünk totális háborúk után 
végre totális kereszténységet 
fejezte be Kövesi Iózsef mély 
gondolatokban gazdag előadását.

A Baross Szövetség 
előadássorozata befejeződött.

Megemlékeztünk arról, hogy a 
Baross Szövetség, tagjai és az 
érdeklődők számára tartott elő
adások mily nagy érdeklődést 
noztak Ez a siker az utolsó 
előadásokon még csak fokozó
dott, amikor dr Vétek Oiörgti 
pécsi kereskedelmi és iparkamarai 
főtitkár tartotta meg március hó 
11 én előadását A kamarai főtit
kár széles látókörrel rajzolta meg 
a magyar kereskedelem mai hely 
zetét és a maga közvetlen mo 
dórában bizonyította be a nem 
zeti kereskedelem szükséges és 
nélkülözhetetlen voltát Mind a 
történelmi tanulságok levonásá 
han, mind a mai he'yzet festésé 
ben elsőrangú előadónak bizo
nyult Vétek főtitkár, akinek 
előadását hatalmas tapssal kö
szönte meg a nagyszámban 
egybegyült hallgatóság.

Mellette az utolsó két előadási 
napon még hárman szerepeltek, 
akik közül dr Németh /ános 
városi tisztiorvos a kereskedő 
egészségéről, az üzlethelyiség, 
raktárak egészségügyi követel 
ményeiről, a segéd és tanonc- 
egészség kérdéseiről tartott nagy 
érdeklődéssel kísért ismertetést. 
Faragó üábor előadásában meg
ismertette az idegen földrészekről 
exportált árukat, hasznosan ki
egészítve ezen ismertetőjével a 
kereskedők tudását Kecskés Lajos 
befejező előadásában még két 
témát dolgozott fel, az egyik a 
kereskedő könyvvezetéséről szólt, 
míg utoljára az Önállósítási 
Alap szervezetét, célját és a köl- 
csönszerzés módját ismertette, s 
előadásával különösen az ifjabb 
kereskcdőnemzedek számara nyuj • 
tott nagyon hasznos és szüksé' 
ges ismereteket.

Néhány észrevétel a mozi 
míisorpolitikájához.

A Mohácsi Hírlap új évi, majd 
arra utalással későbbi számában 
néhány szó esett a mohácsi 
moziproblémáról, amely azonban 
inkább maganak a mozi épüle 
téré és jogra vonatkozóan tartal
mazott figyelemreméltó észrevé
teleket. Most, hogy a mohácsi 
mozi új kezekbe megy át, szük
ségesnek tartjuk, hogy néhány 
kizárólag a józan kritika síkján, 
minden személyi éltől mentes szót 
szóljunk mozink elmúlt évi mű- 
sorpolitikájához, hogy az új 
vezetés a saját anyagi és erkölcsi 
hasznára és a mohácsi moziba 
járó közönség hálás örömére 
kikerülje az eddigi irányítás 
hibáit

Kétségtelen, hogy a háborús 
idő nem kedvez sok szempont 
ból a filmgyártásnak, de így is 

I létrejöttek szép számmal értékes 
j filmek, erkölcsi tartalmi szem

pontból a magyar filmekbe is 
elismerésre méltó fejlődés álla
pítható meg, de ezek mellett 
még mindig sok a sekélyes da
rab ezt a figyelmes mozibajáró 
különösen Mohácson állapíthatja 
meg Itt a világ minden táján 
gyártott gyenge fi mek bárgyú 
ságait szemlélheti a mozilátogató.

Az a sok vígját k még több 
ugrabugrával, gangsterrel, váló
perrel, habos süteménnyel pri
madonna, nadrágocskával, a jobb 
érzésű közönségben már régóta 
undort ébreszt.

Mindannyian egyetértünk ab
ban, hogy ezeket a színpadi és 
mozi szegénylegényeget, ezeket 
az operettszöveg és mozitéma 
kiagya ókat, már rég kikellett volna 
seprüzni a mozi világból. De 
mint már fentebb említettem 
vannak jó filmek is Ilyet itt ke 
veset láthatunk. Ha az 1942. 
évben játszott darabokból sta 
tisztikát ál ítanának össze, akkor 
látnánk csak, milyen gyengén 
van eleresztve a mohácsi közön
ség. Szerepel a gyenge filmek 
között régi, háború előtti is. Es 
ha valaki azt állítaná, hogy a 
műsor azért oly gyenge, mert a 
háború következtében gyengébb 
darabok készülnek, annak azt 
feleljük, hogy a háború előtti jó 
filmek közül csak mutatóban 
láttunk valamit. Én nem tudom, 
csak gondo om, hogy a mohácsi 
mozi jó üzlet. De ha nem ez 
volna a helyzet, akkor sem kel
lene a legsekélyebb közízlést 
szolgáló új filmet lejátszani, 
hanem az olcsóbb régi jó filmé 
két, ha már egyszer tudnak olcsó 
régi és rossz filmeket is adni 
És ha valaki azt állítaná, hogy 
csak a gyenge vígjátékoknak 
van közönségük, azt kételkedve 
fogadjuk el.

A mozi nem vitásan nemcsak 
üzlet, hanem annak erkölcsi fele 
lőssége is van. Nem akarunk 
most arra kitérni, hogy a rossz 
sekélyes filmnek milyen romboló 
hatása van a mozi nézőterének 
csaknem felét kitevő fiatalságra 
nézve, hogy a fentebb körülírt 
gyenge filmek, mennyire lezül- 
lesztik az átlagműveltségű néző 
irodalmi és művészi ízlését, csu
pán a következőket huzzuk alá 
hangsúlyozottan :

A mozi Mohácson az egyetlen 
áliandó általános érdekű kultúr
intézmény, tehát ebből adódik, 
hogy nagy a reá nehezedő er
kölcsi felelősség és hivatása 
magaslatán kell állania, mert hova 
menjen a mohácsi közönség 
művészeti és szórakozási igé 
nyeit kielégíteni ? A színház 
meglehetősen rövid ideig mű
ködik, műkedvelői előadás is 
kevés van. Ez utóbbi a lelkes 
vezetés és játszás mellett elis
merésre méltó.

Végül leszejezzük a tényt, 
hogy Mohács talán az egyetlen 
város az országban, ahol van 
újság is, mozi is, de az újság 
bán nincs bent a moziműsor, 
de nem találjuk azt a hirdető 
oszlopkon sem. Vájjon annyira 
jól megy a mozinak, hogy nem 
is kell hirdetnie csupán azok 
részére, akik minden darabot 
megnéznek, vagy annyira rosszul 
megy, hogy nem tellik neki?

Hogy a kérdést a szükséghez 
képest kimerítettük az esetlege
sen kifejlődhető meddő vita el 

kerülése végeit ki kell jelente- 
I nünk, hogy ezeket a sorokat 
1 produktív kritikának szántuk 

minden személyes él nélkül irtuk 
és magunkhoz hasonlóan gon
dolkodó olyan mozilátogatók 
nevében, akiknek nem mindegy, 
hogy milyen darabot néznek 
meg Irtuk ezt pedig annak tu
datában, hogy bizonyos fokig 
ma művészet egészen jó műsort 
összeállítani, mert bizonyos fii 
mek lekötése vele jár, más gyen 
gébb filmek lekötésével, de meg
vagyunk győződve arról is, hogy 
az 1942 évi műsor ehez képest 
is igen gyenge volt.

Befejezésül még csak annyit, 
hogy célunkat csak akkor értük 
el, ha a jövőben az új vezetést 
fokozott mértékben vezetik mű
vészi szempontok a műsor ősz- 
szeállításában, azaz ha ezt a pár 
sort nem önmagáért való kriti
kának tekintik. — rm —

Szabadliceum.
A modern francia zenéről 

adott összefoglaló képet a pécsi 
Szabadliceum ü. v. igazgatója, 
dr. Bajosa Holler András költő 
es műfordító Előadása kezdetén 
arról beszélt, hogy a modern 
francia zenét <ulrjdonképen a 
modern francia irodalom készíti 
elő. Mer ame, Baudeia re és Mai 
larmé költészete előfutára De
bussy Cézár. Frank és Ravel 
zeneművészetének Már Bizet 
kereU a szabadu'ást a régi o'asz 
és érzelmes német iskolából. 
Hosszú tapogatózás után De
bussy találja meg végérvényesen. 
Claude Debussyt kortársai „fran
cia muzsikusának nevezték, 
amivel jelezni akárták, hogy ő 
elsősorban nemzeti muzsikus. 
Eleinte ő is Wagner hatása alatt 
áll, de Musszorgszky ráébreszti a 
népzene jelentőségére s az ő 
befolyása alatt fölfedezi az igazi 
franc a népi zenét. Ebben a ze
nében érvényesül a francia faj 
minden jellegzetes tulajdonsága, 
mely Debussyt Luilyre és Ra- 
meaura emlékezteti s szembe 
állítja Berlioz romantikus stílusá
val. Debussyt a zene Racinejá 
nak is vallják, mint nagy dráma
író honfitársa az irodalomban, 
Debussy a zenében vallja a 
német zajossággal szemben az 
emberi lélek csöndjét,melyfeltárja 
az élet mélységeit és igazságait. 
Debussy művészete a francia 
géniusz legmélyebb megnyilat
kozásának alapjához, a francia 
nyelvhez fordul forrásért. A hat 
hangból álló akkordból indul ki 
a harmóniája is. Ebben tudja 
tökéletesen kifejezni a modern 
ember kifinomult idegéletét, tar
tózkodását a tömegtől való el
fordulását, szevedélymentességét. 
Debussyt zenéjének hangulatot 
átélő és beleélő képessége van, 
kifejezései elmosódottabbak $ 
így igazabbak. Legnagyobb mű
vei zongorajátékai. Debussy 
stílusa elhalározólag hatott a 
modern magyar zene kialakulá
sára, így elsősorban Bartók és 
Kodály formanyelvére

Debussy rombolásának foly
tatója Ravel, eleinte impresszio
nista eszközökkel dolgozik, ké
sőbb ő is a francia lélekhez 
fordul. Nyelve intellektuális, hi
deg nyelv, sokkal zártabb és 
merevebb, mint Debussyié, aki
nek skálája viszont sokkal fes- 
tőibb, gazdagabb. Előadásának 

j végén az előadó néhány szól 
• szólt a zenei sznobizmusról 

melynek hínárja egyre jobbaá 
befonja a zenekedvelő társadat 
mát. Megszűnése alapjában véve 
iskolai kérdés.

Az előadás érdekességét az 
előadó hanglemezek b z-nutatást 
val emelte, Debussy Faunok c 

i zenekari művét és Ravel Spanyol 
rapszódiáját mutatta be, s így e 
két nagy zeneköltő müve n' ke 
resztül a modern francia zené! 
közvetlenül is élvezhette a Sza
badliceum közönsége,

* ♦
•

A következő előadást folyó 
hó 29 én, hétfőn délután 6 óra- 
kor dr Csory Clausa Mihíly 
kuliuszminiszteri segédtitkár 
tartja: „Magyaroszág szerepe 
Délkelet Európa művelődéstör
ténetében" címmel.

Credo gyűlés.
A mohácsi Credo Egye

sület 1943 évi március 21 éa 
tartotta rendes gyűlését, melyen 
Tihanyi /ános apátplébános a 
görög katolikusok egyesitő moz
galmáról és „Az Egység Útja* 
című havi folyóirat nyomán a 
katolikus és protestánsok közt 
folyó egységesítő mozgalomról 
tartott érdekes előadást, l' ána 
Staub Adóm 
tanár 
létjogultsága 
államoknak? ‘

gimnáziumi hit- 
előadást „Van-e 
a kis európai 

címen Staub \(lit

tartott

mindvégig igen érdekfeszitő, 
gondolatokban gazdag előadás- 
oan ismertette az élettér, fogalmát 
a nagy államok jelszavait, majd 
rámutatott arra, hogy egy nép 
nagyságát nem mindenkor téri- 
leti vagy népi hatalmassága adja, 
hanem elsősorban lelki elhivatott-
ságaban rejlő nagyság A tör
ténelemből vett példák igazol 
ják, hogy Magyarország és pl, 
Finnország is ezeréves történel
mükben mindig példáját adták 
lelki nagyságuknak és elhivatott
ságuknak s bármely nagyhatalom 
részéről érte őket, akar terű éti, 
akár szellemi támadás, sosasem 
mondottak le sem területi integ
ritásukról sem szellemi elhivatott
ságukról s ez biztosítja a magyar
ság fennálását is, mert elbukhat 
egy nép ideig óráig aránytalan 
küzdelemben, de szelleme ismét 
feltámaszthatja azt. Majd elő
adásában rámutatott azokra a 
veszélyekre amelyek kis államo 
kát érhetik gazdasági, vagy 
politikai szempontokból, s ezen 
erők küzdelmében mindenkor 
az a helyes politika kis nemze
tek részéről, ha ápolják a baráti 
kapcsolatokat a nagyhatalmakkal, 
de mindenkor őrei saját nem
zeti függetlenségüknek s kultúrá
juknak, erős népi egységükkel 
biztosítják népux es országuk 
függetlenségét és nemzetük 
szellemi, kulturális és politikai 
önállóságát.

Középfokú gazdasági iskola 
Mohácson, lobb ízben mrt ad 
tünk már arról, hogy tárgyalások 
folynak a kormányzat és a város 
között abban az irányban, hogy 
Mohácson középfokuGizd. isko- 
kíván a kormányzat létesíteni 
Az erre vonatkozó elvi határozat 
már megtörtént s eldöntést nyert 
az is, hogy az iskola működé 
séhez szükséges 100 kát. hold 
gyakorló területet a zsidó birto 
kokból fogják kihasítani.
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Polgármester a főispánnál. 
, .7 Szd/z>í Ala/os polgármester 
. • 40 látogatást tett Nikoiics 

Mihály fő spánnál, aki előtt fel 
jria ? várost érdeklő problémá
kat A főispán igen nagy érdek- 
vdé- el ha'lgatia az előterjesztő - 
;e'<et s ígéretet tett, hogy a 
közeljövőben Mohácsra fog le

nni s a helyszínen kíván a 
,áro problémáiról behatóbban 
-tegismerkfdni.

KIÉ konferencia. A Kérész 
,cny Ifjúsági Egyesület mohácsi 
szervezete március hó 21 22-én
Mohácson konferenciát tartott, 
amelyen Központ részéről a 
konventi lelkész és Deményi 
jyula földműves titkár vettek 

•észt.
Vizicserkész beszámoló. A 

• oliácsi Ö20 sz Búvár Kund 
zicserkészcsapat március hó 
- ári, vasárnap délelőtt 10 óra 

kor a városháza tanácstermében 
az elmu't esztendő munkájáról 
nyilvános beszámolót tart, melyre 
a szülőket, a Szülői Testület 
ragjait és érdek ődőket cserkész 
tisztelettel meghívja a Parancs
nokság

Március 15-ike Izsépen. 
Lélekemelő hazafias műsorral 
ünnepellek meg az izsépi elemi 
iski Iában március ló ikét A 
teljesen sokac nyelvű iskolás 
gyermekek, akik m?gyarul sem
l.rd'ak,  Szentír mai Márta tanítónő 
néhány hónap alatt kitartó szór
va mával, fáradozásán al sikeres 
eredményt ért el A műsorszám 
20 pontból állott és k fogástalan, 
gördülékeny előadásben volt 
részünk Szinte bámulatos volt 
a S2ép magyar kiejtéssel, kellő 
kangsúlyozással előadott H szék- 
egy, Talpra magyar, stb. számok, 
. alamint a szava ókórus és ének 
számok.

Tábori postacsomagok fe 
ladása. A Honvédvezérkar ren
delkezése szerint április 10 ig 
bezárólag a kettővel kezdődő 
tábori postaszámokra 5 kgros 
csomag adható fel. A cso
mag feladásakor fel kel mu
latni a hadműveleti területen 
evő hozzátartozó által hazakül- 

dött kékszinű bélyegjegyes tá
bori levelezőlapot. A csomag

ár. kizárólag ruhanemű és 
egyéni felszerelés pótlásához 
szükséges cikkek küldhetők, 
élelmiszer, dohány a csomagban 
nem helyezhető el. A csomago
dat a postahivatalok ellenőrzik. 
Az említett 5 kgr os csomago
dat kizárólag a fenti időpontig 
és egy alkalommal lehet feladni. 
A endszeres tábori postacsoma
gok küldésére később történik 
’ntézkedés.

Takarékoskodjunk a petró- 
eurnmal. Fe.hívja a közellátási 
gyosztály a petróleum fogyasztó 

közönséget, hogy a kiutalt petró- 
í'amota legtakarékosabban hasz
nai,a. mert a Közellátási Minisz- 

április hó 1 tői 50®/#-Ol csök
kentette a fejadagot. Azok a 
'zölobirtokosok, akiknek fejtési 
t: majdan szüretelési célokra 
Petróleumra van szüks.gük ez- 
’ánti igényüket jelentsék be 

lyó hó 31 ig a közellátási ügy- 
O'Ztály 1, sz. helyiségében.

Miniszterkozi tárgyalások. 
A város áltai létesítendő levente
intézmények érdekében a múlt 
héten lefolytatott miniszterközi 
tárgyalások alapján bizottság a 
helyszínén fogja megállapítani a 
város által főleg a kültelki leven
ték részére felépítendő létesít
mények helyét és szükségességét.

Honvédcsaládokért. 100 P ős 
adományok: itj Műdhez József, 
Pozsgai István, Dragodán Pál, 
Szigeti Endre, Tihanyi János, 
Mohácsi Sokacok Magyar Olva
sóköre, 80 P ős adomány: Ifj. 
Balogh Pál, 60 P ős adományok: 
dr Mihályffy István, Tasi |inos, 
M kir Téli Oazd iskola tanulói. 
Kőibe Mihály, Mohács és Vidéke 
Ipart.stülrt, 40 P ős adományok: 
dr. Németh János, Róheim Jenő, 
Városi gimnázium tanárai és 
alkalmazottai, 35 P ős adomány: 
Özv. Pecsujlits Milánná, 30 P ős 
adományok: Székely Sándor,
Pazaurek József, Farkas Elek, 
özv Izsák Jánosné, H Balázs 
István Dr. Faltay János Bakó 
Gergely, Bárdos Antal, Szeszán 
Imre, özv. Márton Jánosné, 
Jávor Károly, Lerch Ferenc, Dr. 
Neumayer József, Lengyel Pál, 
25 P ős adományok: dr, Vida 
Lajos, Kiéin Ferenc, Meltzer 
Emil, Predács Ferenc, Hegedűs 
Ferenc, Kulacsy Elemér, Schmidt 
Károly, Varga János, dr Berger 
László, vitéz Tófalvi Ágoston, 
Harczi Sándor, dr. Onódy 
György, Hainess Elemér, özv 
Pollák Róbertné, Kis Szt. Teréz 
Leányclub, D.ákbolt, 23 P-ős 
adomány: Schleich Ferencné,
20 P ős adományok: Köntös 
Ferenc, Jahoda József Szmer- 
kács Dezső, özv, Wolf Zsigmond- 
né, Schleicher János, Soós 
György, Rosenthal László, So
mogyi Miksa Oehringer Konrád, 
Sperl János, Cbincsay Miklós, 
dr. Muszti István, özv. Mayer 
Vlmosné, Koleszár József, Bakó 
Mihály, Koleszár György, Thür 
József, Góbéi Káro y, Brandstet- 
tér József, Puppi Ignác, Bognár 
Antal, Rubint József, Horváth 
László. Hites Férne, dr Vándor 
István, Schneider Lajos, dr. 
Frscher Ernő, Hergenrőder 
Ferenc, dr. Szlávi Kornél, özv. 
Földváry Adolfné, Benesch 
Emil, Ladányi László, Gyenei 
Lajos, Béregi András, dr. Varga 
Mihály, Fetenczy Gyula. N N. 
Galabics Imréné, Ref. Nőegylet, 
604 sz cserkészcsapat, özv. 
Lovak Mátyásné, Lipozsencsics 
Antal, 15 P-ős adományok, 
Szabó István, Ritter és Szívós, 
Metzing Antal, Hamberger János, 
Bálinth Gyula, Húsz András,
Herger Zoltán, Seregélyt József. 
Fórizs István, Rupp János,
Pánity Milán, dr Pap Ferenc,
Gász Mihály, Inkey Margit.

(Folytatjuk)
Kukoricavetömag igénylés. 

Mindazok a termelők akik a múlt 
év folyamán az elemi károk kö 
vetkeztében megfelelő minőségű 
és mennyiségű kukoricavetőma 
got termelni nem tudtak, kuko 
ricavetőmag vásárlása végett je
lentkezhetnek a közellátási ügy
osztály 1 sz. helyiségében. A 
kérelem előterjesztésekor köteles 
a termelő a gabonalapját is be 
mutatni A kiadott vásárlási en
gedély 30 napig -érvényej. |Az 
eladó köteles a nevét lakóhelyét 
és az eladott mennyiségű kuko
ricát a vásárlási engedélyj hátlap 
ján feljegyezni. .»■«

- Bánáti magyar lányok Is 
fiuk Magyarországon. Mqus és 
junius hóban Magyarországra 
500 levente ifjú és leány érkezik, 
hogy megismerjék országunkat 
és ittartózkodásuk alatt érezzék 
a magyar táj, a magyar levegő 
boldogító erejét s itteni élmé 
nyeiket hazavive hozzánk való 
tartozás érzetét elmélyítsék A 
tartózkodási idő 2 hét Ezt az 
időt a vendégek magyar csalá
doknál elhelyezve töltik az or
szágban. Mohács város közön 
sége, mind g példát mutatott a 
hazafias megmozdulásokban s 
hisszük, hogy ezen akcióval 
kapcsolatban is sokan lesznek, 
akik otthonukba fogadnak majd 
egy egy bánáti leventeifjut vagy 
leányt A szervezés pontos le 
bonyolítása végett felhívja a vá
ros polgármestere a város kö
zönségét, hogy akik hajlandók 
vendégül látni egy egy fiút, vagy 
leányt ebbeli készségüket legké 
söbb április hő 3 napjáig a 
városházán Kiss Aurélnál jelent
sék be

Helyreigazítás. Kaptuk az 
alábbi levelet: A Mohácsi H rlap 
folyó évi március hó 14 én meg
jelent XXXII évf 11. számában 
„Krémer Ede mérgezési ügyben 
exhumálás1' című cikkére vonat 
kozóan, kérem a St 20 § a 
alapján az alábbi helyreigazító 
közlemény közzétételét — Nem 
felel meg a tényeknek az hogy 
a keserűsó helyett báryum chori- 
dot tartalmazó méreg a vizsgálat 
megállapítása szerint Freund 
Sámuel Fiai cégtől került ki. Ez 
annál kevésbé is fedi a valósá 
got, mert ez ügyben vizsgálat 
egyáltalában nem volt Ellenben 
tény, hogy a pécsi kir. Itélőtáb'a 
bizonyítást rendelt el a tekintet
ben, hogy a Muck Ferenc által 
Krémer Edének kiszolgáltatott 
keserűsó honnan származott — 
Nem felel meg a valóságnak, 
hogy megállapítást nyert volna, 
miszerint Pogledics József mo 
bácsi lakos halálát báryum chlo 
rid okozta Ellenben tény az, 
hogy a pécsi Ítélőtábla Pogledics 
lózsef holttestének exhumá ását 
ép azért rendelte el. mert sem 
miféle irányban nem nyert be
bizonyítást az, hogy Pogledics 
József báryum chloridos mérge
zés folytán halt volna meg. — 
Tisztelettel: Dr Beck Alajos 
ügyvéd, mint Freund Imre és 
Fazekas András jogi képviselője.

Cukorrépa termesztés. Az 
a gazdálkodó aki 1041. vagy 
1942 évben szerződés alapján 
cukorrépa termeléssel foglalko 
zott, köteles az 1943 évben is 
ugyano'yan nagyságú területen 
cukorrépát termelni. Ugyancsak 
köteles cukorrépát termelni az a 
termelő is aki szerződés nélkül 

termelt valame’y cukorgyár ré
szére cukorrépát Hí a répater 
melési terület a gazdálkodó szán 
tófö'di művelés alatt álló ingat
lanának 15°/oát meghaladja a 
15 -ot meghaladó területtöbb 
let beszámítható abba a 7 0 0-nyi 
területbe amelyen a gazdálkodó 
főterményként ipari növényt kö
teles termeim. A cukorrépát az 
egyezési munkák elvégzése után 
a pénzügyminiszter által mégha 
tározandó idő előtt bármely ci 
mén a fő Idből kiszedni tilos

Zongora hangolás. Értesítem 
a n é. Közönséget, hogy a na 
pókban Mjhácsra érkezem és 
zongora hangolást és javítást 
vállalok Hangoás tisztítással 
15 pengő és javítások megálla
podások szerint Szives pártfo
gást kér: l bért Berndt zongora 
hangoló és javító, a bécsi cs 
és kir. udvari operaház volt 
másodhangolója Jelentkezni le
het: Fridrich Oszkár könyvke
reskedésében.

— Vágómarhák felajánlása. 
A ország hússzükségletének cél
jából a Közellátásügyi Miniszter 
nagyobb számú vágómarha igény
bevételét rendelte el. Felhívja a 
közellátási hivatal a termelőket, 
hogy március hó 25. és 31 ike 
között a Közellátási ügyosztály
I. sz. helyiségében jelentsék, 
kiselejtezendő, eladni szándéko
zott szarvasmarháikat, mert 
amennyiben a szükséges számi 
vágómarha felajánlás utján biz
tosítható nem lesz, igénybevétel 
utján kell biztosítani. A igénybe 
vett vágómarhákért a vételre 
jogosult kereskedő a következő 
árakat fizeti: I. oszt, ökör I 70 P,
II. oszt ökör I 50 P, III oszt 
ökör 1 30 P I oszt bika 1 65 P, 
II oszt, bika 1 45 P, 111. oszt, 
bika 1 25 P, I. oszt, tehén 1 60 
P, II osrt tehén I 40 P, III o. 
tehén 1.— pengő.

— Burgonyakészlet bejelentése. 
A közellátási hivatal felhívja 
mindazokat a termelőket, akiknek 
háztartási és gazdasági szükség
letükön felül bűrgonyakészletük 
van március hó 20 és 31 ike 
között jelentsék be a közellátási 
ügyosztály 1 sz helyiségében. 
Háztartási és gazdasági szükség
letnek legfeljebb az alábbi meny- 
nyiség vehető számításba: ház
tartásához tartozó személyenként 
50 kg, minden bejelentett ser
tés után 150 kg., minden beje- 
jelentett tehén után 300 kg., a 
gabona’apra bejegyzett minden 
katasztrális hold után 10 q A 
bejelentési kötelezettség terneli 
azt a termelőt is, aki a már ki
vetett burgonyát beszo'gáltaita, 
de a fenti számítás után még 
burgonyafeleslege marad
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Felmentő ítélet. Múlt évben 
a zombori törvényszék árdági- 
tás vétsége miatt Ká,dor /ózsej 
mohácsi szappankereskedőt sza
badságvesztésre ítélte Felebbvi- 
tel folytán az ügy a kir Tábla 
elé került, amely az ítélet meg- 
seniisitésével a Törvényszéket 
uj eljárásra utasította a vádlott 
bizonyítékai alapján Március hó 
18 napján tartott tárgyaláson a 
zombori törvényszék Káldor 
/disefet ,cgerősen a vád és 
következmények alól felmentette.

Megindult a MFTR személy- 
hajó. A Magyar Folyam és Ten 
gerhajózási rt. ideglenesen Bu
dapest Apatin között megindí- 
’otta személyhajójáratát az alábbi 
menetrenddel Budapest Eskü- 
térről indul 12 30 órakor, Mo
hácsra érkezik 0 45 óra, Mohács
ról indul 1 órakor, Apatin érk. 
3 25 óra, Apatin indul 6 30 óra, 
Mohácsra érk. 9 30 óra Mohács
ról indul 10 óra, Budapest Nagy- 
vásártelep érkezik 2 40 órakor 
innen kirakodás után felmegy a 
Eskütérre.

— Lucernantag bejelentése. 
Mindazok a termelők, akiknek 
birtokában 1C0 kg ot meghaladó 
mennyiségű 1941 42 gazdasági
évben termelt lucerna vagy ló
here van birtokában köteles 8 
napon belül a m. kir. Növény
termelési Hivatahoz ezt bejelen
teni Budapest IV., Horthy I. körút
2. sz. ajánlott levélben.

IIIlfcDICsSÉÍilCiN n 
Mohácsi Hírlapban.

Anyakönyvi bejegyzések 
1943 március hó 19 töl március 
hó 26 ig

Születések: Markovics József, 
Radó Györgyike l óra, Kovács 
József, Werner András, Krikler 
József, Gyarmati János, S’auk 
Margit, Tamás Zoltán András, 
.Alabert József, Resetár Jozefa 
Mária.

Házasságkötések: Varga István 
és Lerch Klára Mária

Halálozások: Farkas Hermina 
65 éves, Nagy Istvánná 62 éve.,, 
Balatinácz Péter 65 éves, Kohn 
Teréz 93 éves, Cseperka Anlalné 
60 éves, Gergeta Andrá-né 83 
éves, Schreier Ferenc 82 éves, 
Likár Mihály 38 éves, Bohnánácz 
Simon 77 éves, Weiner András 
10 napos, Haramza János 39 
éves, Pantyata Fülöp 94 éves, 
Tóth János 69 éves.

SPORT.
Indul a bajnokság.

Az MTE első ellenfele a Pécsi 
Egyetemi AC csapata lesz. Őszi 
eredmény 1 : 1 volt Ha az MTE 
leszűrte a barátságos mérkőzés 
tapasztalatait és a játékosok ne.n 
könnyelmüsködnek, akkor lehet 
bizni a síkéiben.

DPAC-MTE 3:2 (0 ; 0)
Mohács, Bar. Vezette: Koltai.

Az MTE vereséget szenvedett. 
Fájó, mert győzni kellett volna 
a látottak szerint. Hiszen a II. 
félidő 5 percben a hazai csapat 
2:0 ra vezetett. Hogy mégis 
kicsúszott kezükből a győzelem 

annak több oka van Mert, amíg 
a játékosok futbaloztak vagyis a 
labdát nézték, addig minden jól 
ment Addig ezt mutatta az első 
félidő, volt szép játék izgalmas 
küzdelem. Mihelyt 2:0 után 
fölényeskedni, csapkodni kezd 
tek, az ellenfél 2 perc alatt ki
egyenlített, aztán hiába volt az 
utolsó percekben erőlködés, a 
mérkőzés elveszett Sok jó ta
nulságot lehet ebből levonni A 
mérkőzést az a csapat nyeri, 
amely 90 percig küzd. Amely 
okosan osztja be erejét. Amely 
a végén is tud eiősiteni, ha kell. 
Az MTE csapata, mint egység 
is kezd jó lenni, de a játékosok 
egyéni teljesítményei között is 
van sok jó. Örvendetes Kara 
csonyi keménysége a halfsorban. 
A védelem mig komolyan har
colt, jó volt. Egy két könnyelmű 
pillanat és megfordult az ered 
mény. Az első félidőben az MTE 
irányította a játékot, de eredmény 
nélkül, mert a csatárok tudomá
nya a 16 ősig tartott. Szünet 
után Pecsujlits gyors két gólja 
vezetéshez segítette az MTE-t, 
amit a fel övő bányászok a 32 
és 34 percben kiegyenli ettek 
Ezután az MTE támadott, de a 
pécsi kapus mindent védett Sőt 
a 44. percben ők szerezték meg 
győzelmet is. Pedig egy 11 est 
is kihagytak. Az MTE is rúgott 
még gólt, de les miatt nem volt 
érvényes.

Felel ömerkeiito:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulíjdonoi és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR

i< i< v i :x. i-;nt
_____________

ÚJ tf Pl LETEKRE ES 
Átalakításokra, 

beadván) i rajzok és azok sokszorosítása, 
úgy magánépittetök, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mér
sékelt áron, szakszerűen készít

SPERL JÁNOS 
építőmester. Mohács, 

_______ Széchenyi-tér 13 sz. 

Motorkerékpár 
500 as Mérai, oldalkocsival, 
ELADÓ Korsós u. 65

ELADÓ Előhegyen

700 o-öl SZŐLŐ.
Érdeklődni lehet Tisza István u 92. 

Arany beváltéi-

Órát
FIGYELEM! Ezast beváltás

arany-ezast ékszert a legolcsóbban vehet
TORT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el 

PÁNCSITSNÁL 
Mohács Újvárosháza.

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű Tungsram égő, csillár, 
rádió és villanyszerelési anyag kapható.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

llüjlL! kisebb HÁZAT

Fiatalkorú munkások
17 évesek állandó munkára 

felvétetnek az Flso Mohácsi (jöztégla 
és Cserépgyár r-r üzemébe jelent
kezni lehet a téglagyárban naponta 

8-12 óráig.

Ötvös Mihály Korsós u 1 sz.

Iiáxai eladó*
valamint oldalkoc>is motorkerékpár, 2 

darab jégszekrény és bádogos 
szerszámok

Keresek MEGVÉTELRE egy jó 
állapotban lévő

szandolint vagy 
egypár evezőst.

Cím a kiadóhivatalban

Bontásból eladó:
Vályogtégla, viklifa, 2 nagy utcai 
ablak, 2 nagy kirakatredőnnyel. 
FÖLD díjmentesen kapható, 

elszállítás tele költségét vállalom.
V'A£GA-gép gyáros.

ELADÓ: 1 db motorkerékpár, 1 kerék
pár, 1 regatta, 2 dupla ablak, 1 kom
plett kézimunka előnvomda 2 autó 
bőrülés, I tiaker.
Érdeklődni lehet:

Aiberkovics Milánnál 
Alsó-Dunasor 17, sz.

Oskeresztény 
könyvelőt (nőt) keresek. 

Ajánlatokat fizetési igények megjelölé
sével NAOY JÖVŐ, jelige alatt a

kiadóba kérek._______

ELADÓ 3685 □ öl 

szőlő, 2 présházzal, 
teljes felszereléssel.
Érdeklődni lehet a tulajdonosnál

Kigyó utca 1. sz.
Intézet részére 

zongorát, pianinót 
privát veszek
____  Cím a kiadóban

Kossuth Lajos ,4
utca 48 számú ■■ ••
nagy telekkel eladó.
Ugyanitt kerestetik 3 — 4000 
négyszögöl föld megvételre.

Piaci árak: a s 1 e r d a 
heti piacon:

Búza 30-
Rozs 28 —
Takarmányárpa 24 50Sörárpa 29 - 31 -
Zab 27-
Morzsolt tenger: 21 -
Bab, fehér 5960

Eiösertes árak
145 kg. vagy nehezebb I r. 2.10 P 
'30 „ , I r 2 05P
1' 5 ,, „ „ I r 2 02 P
100 „ „ „ l r I.Q8P
80 „ v neh sonkasüldő 1 98 P

145 „ vagy nehezebb II r. 1 92P
145 „ kevesebb ti r ; 86P

Szemelyautofuvarozasi 
vadai HÚSZ ISTVÁN 

bérautófu va r oii 
____ _____Mohács Telefon 209 

Bútorozott szoba 
külön bejárattal esetleg jó 
házi koszttal KIADÓ. Széchenyi tér n

ZONGORÁT
magas árért veszek vidékről i«

BtNGOLD KÁLMÁN 
zongorahangoló Mohács, Kazinczi u 7

Pályázati hirdetmény.
I villányi járás terüieíén leni 

jegyzöségekben köiüme.üi to 
kisegítő munkaerő hosszabb 
időre elhe'yezést nyerhet havi 
165 pengő fizetéssel. Az állások 
elnyerése képesítéshez kötve 
nincsen, jó kézírás és munka 
szeretet elengedhetetlen feltétel 
Gépírásban jártas, valamint ne 
metül >udó jelentkezők eönyben 
részülnek. Jelentkezni sajátkezű 
lég írt levélben a villányi járás 
föszolgabírájánál lehet Az állása 
kát ápiilis 1 én kell elfoglalni

Villány, 1943 évi máicius 19
Tóth Dezső sk.

Jőszolgabíró.

A mohácsi kir járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság

9910/1942 tk szám

Árverési hirdetmény - kivonat
Pécsi Takarékpénztár pécsi bej cég 

(képv. dr Piacsek Zoltán pécsi ügyvéd) 
végrehajtatónak Nett József (nős Mutter 
Annával) lánycsőkí lakos végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság a végre
hajtási árverést 110 pengő 76 fillér a 
védettségi korlátozás alól kivett tőke
követelés és járulékai behajtásaa végett 
a I ánycsók községben fekvő s a lány- 
csoki 434. sz telekkönyvi betétben AI 1-3 
sorsz. alatt foglalt3531,3532és 3533hrsz. 
szántó, szőlő és erdő B. 10 sorszám 
szerinti felére együttesen 1025 penge 
kikiáltási árban elrendelte.

A telekkönyvi hatóság a 10650,1939, 
M. E. sz. rendelet 3 §-a értelmében 
felhívja az árverelni szándékozókat, 
hogy a hadtestparancsnokság hozzájá
rulását az esetleges árverési véte her 
lehetőleg már az árverésen igazoljak

Az árverést
1943 évi április ho 13 
napján délután 2 órakor 

Lánycsók községházánál fogják meg
tartani.

Az árverésre kerülő ingatlan a ki
kiáltási ár kétharmadánál alacsonyad 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár lO’o'*- 
amelyet a magasabb ígéret ugyanann. 
" o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1942. évi október hó 30.
Dr Herényi Ferenc s. k 

ömkf titkár.
A kiadmány hiteléül 

Bartók István 
kezelő.


