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Nemzeti és állami
létünk biztosítása.
Régen várta már a magyar
közvélemény azt az összefogó
miniszterelnöki megnyilatko
zást, amely az ország minden
kiil- es belpolitikai problémá
jára, a második
hadsereg
oi' 'szországi küzdelmeire rész
letes felvilágosítást adjon.
S ez a nagyszabású meg
nyilatkozás a jelenlévők megniegujuló óriási lelkesedése
közben megtörtént s a ma
gyar nép lelkében önbizalmat,
öntudatot és a magyar jövőbe
vetett törhetetlen hitet sugá
rozta szét. Leszögezte K'iliay
Miklós miniszterelnök, hogy
semmi változás vagy elhajlás
nincs kiil- és belpolitikánk
alapvető kérdéseiben, részle
tesen ismertette a második
hadsereg hősi küzdelmeit a
Don partján, mely küzdel
mekre büszkeséggel nézhe
tünk vissza, mint katona
nemzet is, mert fiaink meg
álltak becsülettel a helyüket.
Megnyugvással vette tudo
másul a nemzeti közvélemény,
hogy a harcok hősei és hátra
maradottjai földhözjuttatása
végett sürgős intézkedéseket
hajt végre a kormány. Kül
politikai kérdésekben is preg
nánsan jelölte meg a minisz
terelnök céljainkat, amelyek a
szövetségi hűség mellett nem
zeti és állami létünk biztosí
tása a vállalt kötelezettségek
hűséges betartása mellett.
A magyarság mindig meg
tette azt, amire vállalkozott,
mert a magyar külpolitika
mindenkori jellemvonása volt
az európai szolidaritás, mert
mindenkor a keresztény kul
túra bölcsője, az emberi hala
dás előharcosa volt S éppen
ezért folytat a magyarság
jelenleg is harcot, amely azon
ban védekező harc, mert a
magyarság egyike azoknak az
önálló és független európai
nemzeteknek, amelyek saját
hagyományaik, saját intézmé
nyeik, saját életformáik keretei
között akarják munkálni az
emberi fejlődés nagy céljait.
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Leszögeszte, hogy a Kárpátok
medencéjében a mai állapotot
tiszteletben tartjuk s meg
értéssel közeledünk szomszé
daink felé
Erélyes szavakkal bélye
gezte meg az emigránsokat s
azok földalatti munkáját s
tudomására hozta e gyász
magyaroknak. hogy egyetlen
magyar ember sem áll a hátuk
mögött s a magyarság nem
felejti el 1918-at. mert annak
minden tanulságát levonta —
éppen ezért baloldali nép-X

frontos mozgalom sincs s nak a világon minden felfilhatót,
ha netán bármilyen oldalról míg aztán a végén, amelyik na
gyobbra hízott és tovább bírja
is mernének megmozdulni, felfalja a másikat. A győzelem
hogy a 18-as időket vissza ebben a nagy világháborúban
hozzák azt a kormányzat nem ezeké az ősvilági szörnyeké,
csirájában elfojtja. Ez az or nem az ál közösségi szellemű
szág, amely szociális téren népeké,hanemazoké lesz,amelyek
hivatástudattal
teli közösségi
trianoni csonkaságában is szellemet tudnak megvalósítani
többet tett mint az ellentábor a társadalmi életben Ennek a
bármely országa, szilárdan győzelemnek részesei mi is csak
áll azon az utón, amelyen úgy lehetünk, ha él bennünk a
elindult s az igazi európai hit és a belőle fakadó hivatás
tudat közösségi szelleme.
győzelem a magyarság győ
A nagy tetszéssel fogadott
zelme is lesz.
megnyitó után Turmezei Erzsé
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A közösségi szellem jegyében zajlott le
D. Kapi Béla dunántúli evangélikus
püspök mohácsi látogatása.
A mintegy kétszáz létekből álló
mohácsi evangélikus szórvány
gyülekezetei első ízben látogatta
meg hivatalosan a dunántúli
egyházkerület legfőbb hatósága
£). Kapi Béla evangélikus püs
pök,m. kir. titkos tanácsos, Fábián
Imre
főesperes
Koritsánszkv
O/íöegyházKeiilleti II felügyelő.jA
látogatás a maga bensőségességé
vei túlnőtt az evangélikus szór
vár.ygyülekezet keretén s a szelíd
tekintetű, tudós püspök mély tu
dást eláruló nagyszabású előadása
a városházán tartott kultúresten
a város vezető keresztény társa
dalmában mély benyomást keltett
s mohácsi tartózkodása alatt
minden keresztény felekezet sze
retettel vette körül a város
illusztris vendégeit.
Május hó 29 én, szombaton
este 7 órakor érkezett D. Kapi
Béla püspök és kísérete, akit az
épülő evangélikus templom e'őtt
a város nevében vitéz SzŐnyi
Alajos polgármester köszöntött
bensőséges szavak jegyében rá
mutatva arra, hogy bar a múlt
ban a visszavonás szelleme ural
kodott e városon, ma a keresztény
magyar gondolat és a krisztusi
egység jegyében építi a magyar
jövendőt.
D. Kapi Béla megköszönve a
hozzá intézett meleg szavakat
köszönetét mondott azért, hogy
lehetővé tette a város az evan
gélikus templom építését.
A templom előtt az evangéli
kus egyház nevében Oberndorj
Elek h. leikész — akit legnagyobb
elismerés illet a templom építése
körül végzett fáradhatatlan mun
kásságáért — üdvözölte a püs
pököt azon a véráztatta földön,
amely eddig a nemzet sírja volt
s ahol most v ruló városi élet

folyik A műit Mohácsa a nem
zet halálát de a jelene a magyar
ság életét hirdeti D Kapi Béla
válaszában Isten csodatevő mun
káját látja megvalósulni a cson
tokon kiviruló eleiben, örömmel
jött a temp’omépítő mohácsi
gyülekezetbe.
Este 8 órakor a városháza
zsúfolásig megtelt dísztermében
az Országos
Bethlen Gábor
Szövetség mohácsi fickegyesü
lete kultúrestet rendezett a magas
vendégek tiszteletére
Hírig Dénes a fiókszövetség
társelnöke üdvözölve a megjelen
teket, mély gondolatokban gaz
dag beköszöntőjében a közös
ségi szellem szükségességét fej
tegetve többek között ezeket
mondotta: A munkamegosztás
ból származó együttműködésnél
a társadalomnak közösségi szel
lemmel kell telítődnie, mert kü
lönben nem tudja az erkölcsi,
kulturális, gazdasági és szociális
igények megfelelő kielégítésével
a fejlődést és tökéletesedését
biztosítani, különösen ma. Nincs
ma senki, aki ne érezné a távol
ból is, hogy rettentő küzdelem
től dong a föld A gazdasági
élet két nagy rendszere a hitet
len kapitalizmus és az Isten
nélküli szociálizmus nyújtogatja
szörnyű tagjait, hogy letapodjon
a világon mindent. Az egyiket
megszemélyesítő hatalom a föld
egyik feléről, a másik a másikról,
az egyiknek Amerika a hazája, a
másiknak Ázsia a menedéke. —
Mindkettő hatalmas testével rá
fekszik a vi'ágra De amennyire
egy világ választja el őket egy
mástól, ep oly nagy az egységük
a hitetlenségben Ez az össze
kötő kapocs. Ennek alapján kö
lőttek szövetséget, hogy felfalja

bet diakonissza testvér saját köl
teményeiből, azok finomságával
és mesterkéletlen művészi előadá
sukkal általános nagy feltűnést
keltett.
Majd D. Kapi Béla püspök
emelkedett szólásra, aki a tudós
elmélyülésével és a kiváló szó
nok nagyszerűségével párosult
nagy előadásában a három kö
zösség az állam, a haza és a
nemzet fogalmát boncolgatta. Az
állam mondottat öbbek között
jogi szervezet, hatalmas védel
met biztosító vár, hogy falai
között
e helyezett népnek, a
nemzet életének biztosítására
keretet adjon. Az állam eleinte
rabigájába hajtotta az embert,
de később önmagát a közösség
szolgálatába állította s úgy ala
kult ki a nemzet állam E nem
zet állam önmagától vár mindent
Minden az enyém kiáltja Enyém
a test, a kultúra a civilizáció, a
szabadság védelme, az ember
erkölcseinek irányítása, önmagát
adja a közösségért a hazáért
Mi tehát a haza? Az a föld,
amely életet ad, múltat jövendőt
egybekapcsol, amely bölcsőt és
koporsót, hajlékot- ad A haza
imádság egy darab föld, ame'y
mindent jelent nekünk kenyeret,
küzdelmet,
munkát. A haza
földje egy
nemzet
számára
ugyanaz, mint az egyes számára,
melyért viaskodott vérrel és ve
rejtékkel s amelyen kívül nincs
számára más hely e világon.
Ha nem hullatjuk rá a keresztény
gondolat fényét, csak föld, de
lta Isten lelkét látjuk benne
szent föld lesz, a selyem csak
rongy marad, de ha rúdra tűz
zük s egy nemzet becsületét
és jövőjét ölti bele szent zászló
lesz, amelyért vérét adja a nem
zet. A nemzet az Isten teremt
ménye s minden nép ha saját
ténykörében emelkedik naggyá
egy lépcsőt tesz Isten országa
felé, mert néni azaz igazi érték,
amit idegenből vesz magara, ha
nem saját fénykörében önma
gából termel ki. Ehhez szüksé
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csoda ellenünk? És, amint cso ! volt ereje ú jy nevelni fiát, hogy i szorúja után Hírig Dénes iglz.
dálatosan találkozik e jeligében II Rákóczi Ferenc, a legnagyobb gató főmérnök a hazatért hon
a nagy protestáns fejedelem a magyar szabadsághős növekedett védek nevében helyezett el az új
a legnagyobb katolikus királlyal, fel belőle. Majd pedig férjét zok hősi halottak emlékezetére k»
szőrűt. Koszorút helyezték el
szó nélkül követte a számüze
úgy kell találkoznunk nekünk
még a Tűzharcosok, Leventék s
tésbe. Ez Zrínyi Ilona. A mai
is mohácsi katolikus és protes
nehéz időkben tanuljunk példá sokan a hősi halottak hozzátar
táns magyaroknak a magyar
tozói közül.
jából
mindannyian, elsősorban a
egység gondolatában Találkoz
Himnusz után a kivonult ala
magyar
asszonyok!
Magyar
nunk kell, hogy vállvetve, kéz a
Anyák! Neveljétek a gyermekei kulatok: a Folyamerők, Tűzhar
kézben együtt dolgozhassunk
teket úgy, hogy méltók legyetek cosok, Leventék, Vizicserkészek,
hazánkért, népünkért, városun Zrínyi Ilona emlékéhez I Magyar
cserkészapródok, gimnázium és'
kért, a szebb boldogabb magyar Asszonyok I Éljetek úgy a inai
polgáriiskola díszmenetben vo
jövendőért Ha Mohács eddig a
nultak az emlékmű e'őit.
nehéz vérzivataros időket, hogy
nemzeti széthullás jelképe volt, magyar jelen méltó legyen a
legyen ezután a magyar egység
szebb és jobb magyar jövendőre.
szinbólóuma A műsort dr. Sze
Mindehhez mutasson
nektek
kér Jenöné énekszámai és Zo/tündöklő pé'dát Zrínyi Ilona
tán Vilmos egyet hallgató zon
Mert dicső magyar hősök sarja,
A Hősök
napja keretében
goraszámű telték változatossá,
maga is hős lett nagy lelke
leventéink vasárnajr délután a
Vasárnap reggel 8 órakor fo erejéből és hős fiat nevelt anyai
gadta D. Kapi Béla püspök az
szeretete és izzó hős magyar Sporttelepen jól sikerű t sport
egyházi polgári és katonai ható
sága tüzén A mély hatást ki ünnepélyt, majd este a színkör
ben a magyar katonaeszmény
ságok, iskolák küldöttségeit. Majd
váltott emlékezés után a polgári
jegyében
jól sikerü t táborozást
a református templomban köz iskola énekkara Kővesi /ózsefné
rendeztek. Nagyszámú közönség
tanárnő vezénylete mellett katona
gyűlés volt. A közgyűlés utál
magas vendégket a gyülekezet a dalokat adott elő. majd Pétery előtt a kitűnő leventezenekar
Kaszinóban látta vendégül. A Károly ny igazgató tanító mon vezetése mellett vonultak fel a
leventék s pompás magyar, és
közebéden Ihrig Dénes egyházi dott ünnepi beszédet.
torna ruhákban a Leventeleányok,
felügyelő mondott, pohárköszönAmikor a tavasz életet fakasztó
akiknek ez volt megalakulásuk
töt. Kapi püspök válaszbeszédé
üde május hó vége összeölel
óta első nyilvános szereplésük.
ben áldását kívánta az egész kezik a beérlelő nyárral, azokról
A Hiszekegy után a levente
mohácsi lelkes magyar társada
emlékezünk, akik elmentek és
lányok magyar tánca — amit 7i»lomra Délutáni órákban hagyta soha vissza nem jönnek A lég
el Kapi püspök és kísérete a drágábbat, ifjú életüket adták a rnásiné-Kemény Mária tanítónő
és Mohos /ózsef leventeoktató
várost.
Hazáért s példájuk elvetett di tanítottak
be — nagy
sikert
csőség magjából új hősök, új
hozott Közben megindultak az
vértanúi és szentjei nőnek az atlétikai versenyek: síkfutások
áldozatos magyar hazaszeretet
100, 400. 800, 1500 méteren,
nek 1914 ben milliók mentek el
magas és távugrások, rúdugrás,
s több mint hétszázezren, váró
súiylökés, diszkoszvetés, 400x
Hazatéri honvédek ünnepélyes köszöntése.
sunk f ai közül majdnem 400 a 1
100 as s'aféta s minden verseny
hősi halált haltak s a haza da
nagy izgalmat váltott ki a kö
Még gomolygó felhők rohan az öröm napjának fényességes
zönség köréből s leventéink
lak a májusi égen, amikor meg hajnala Itt vagytok vészes viha rabokra tört s éles határcserepei
indult a város
apiaja-nagyja
rok után s most amikor a város még a megmaradt élőket is vé eredményei figyelemreméltóak.
resre sebezték Azóta a magyar
A boxbemutató semjnéikülözte
Hősök vasárnapján a fogadalmi
közönsége nevében üdvözöllek
sors lendítő kereke nagyot for az izgalmas jeleneteket s a lég
templomba, hogy e nap szent
Benneteket, amikor a hála férfias
miséjét azoknak áldozza, akik
egyszerűségével rázom meg ke dult Visszatért Felvidék, Kárpát nagyobb tetszést a kicsinyek boxalja, Erdély, Bácska s a magyar > versenye aratta, akik úgy püföllegdrágábbat, életüket áldozták
zeteket köszönöm az áldozatot,
hazáért.
az álmatlanul eltöltött éjszakákat, honvéd ismét fegyverben áll. I ték egymást, mintha nem is kis
Most is vérrel szentelt magyar ! apróságok, hanem felnőtt ver
a szenvedést, a krisztusi kálváriát,
Tihanyi /ános apát-plébános
földért fo'yik a harc. Nem terű
senyzők lettek volna. A leventék
amit mindnyájunkért végigjártatok
mélyen szántó szentbeszédében
letszerzésért dú a küzdelem,
feldíszített kerékpáros mutatvá
rámutatott azokra a veszedel Szeretettel kisérjük lépteiteket,
mekre, amelyek a kis népek füg szeretettel adjuk azt, ami sze csak a magyar földet akarjuk nya: Ltnyák /ános oktató beta
biztosítani. Volhynia, Arángyenításában nagy tetszést arattak,
génységünkből telik es amit a
getlenségét
veszélyeztetik az
lovácz Doberdó után uj nevek nemkülönben a leven elányok
ellentábor részéről s ezek elhárí háború élet halál küzdelme sza
bályként előír. Ti, akik odakünn hez szoktunk. Nikolajevszk D.iye- I szabadgyakorlatai és játéxai —
tására szükség van a nemzet
peropetrovszk, Tim, Korotojak, Az ünnepséget a Himnusz és
egyetemének soha nem látott a kötelesség teljesítés becsületes
egységére és küzdőképességére. harcosai voltatok megértitek az Uriv, Osztrogovszk, Dón, Hő | díszelvonuiás zárta le.
seink emlékét megörekíiő osz
Este hét órakor a színkörben
A hatalmas templom több ezer áldozat a lemondás sztikségéssélopra az új harcok, új hőseinek zsúfolt nézőtér előtt a gimnázium
gét,
hogy
a
szebb
jövő
csak
hívő lelke ajkáról felcsendült a
nevei kerültek. Kemény harcok leventecsapata és az ifjú vezetimise végén a nemzeti ima mint áldozat, a lemondás hosszú tö
áldozatai, emlékezésünkben fájó
vises
utjának
végén
köszönhet
szakasz táborozásában a katona
egy feleletül, hogy magyarabbak
nevek Mert, bár katonasor a eszménynek hódolt: Balassa Bá
ránk.
Magyar
Katonatestvéreim
I
vagyunk, mint voltunk s minden
harctéri halál, borzalmas az ott
Isten hozott és Isten áldjon meg
lint, Zrínyi Miklós, Sajó Sándor,
imádságunk a sokat szenvedett
őrjítő vad forgatagban mégis , Petőfi Sándor versein, a kuruc
benneteket
mind
a
két
kezével.
nemzet és haza jobb jövőjéért
A mélyen szántó üdvözlő sza meghalni, ahol mindenki fiatal s énekek, Horthy nótákon keresz
száll az egek Urához, akinél láb
mindenki szeretteiért, önmagáért,
tül Dékány
László, Csömör
hoz tett fegyverrel új hősök vak alatt fel-felcsukló sirás és
hazájáért élni akar. Nagy az ál László, Neumayer István. Láng
a
kemény
katona
arcok
könnyes
jelentkeztek 'közbenjáróként. —
dozat, döbbenetes a kép, de ma
fátyolos szemei elvittek bennün
Aladár szavalata1, a gimnázium
Mise végén a tavaszi nap végig
nem lehet és nem szabad a hőisi
két
Hozzájuk,
akik
nem
tértek
leventecsápatának ének számai
hintette sugarait a zászlódiszbe
halált halt magyar katona eszmei
alapján Szeszán Imre
kitüni
öltözött emlékműhez hömpölygő vissza.
áldozatáról beszélni Ma a maga
előadásában ismertette a magyar
tömegen. Hősök napja fájó és
Bizony /ózsef levente lelkes
megtépett véres testével, áldo katona örök hősiességét. Arany
mégis büszke nap. Az oszlopo szavalata után Hites Ferenc gim zatának megdöbbentő magyar
János Szondi két apródjánax
kon a régi nevek mellett új ne náziumi igazgató Zrínyi Ilonáról,
ságival kell, hogy lássuk a hon szavalókórusa mély benyomást
vek
Ifjak és hősök ... új gé
a régmúlt idők vérző szívű hős
védet, hogy ne csak férjét, apját,
keltett, nemkülönben Urkővi Jó
niuszok, akik messze az édes asszonyáról tartott emlékbeszé gyermekét sirató érezze a pótol
zsef Ősapám csillaga c szavalata.
hazai földtől meghaltak érte . . . det. A magyar múlt bővelkedik
hatatlan veszteséget, de az is, Az egyes műsorszámok között
s az új nevekkel szemben ott hősi példákban s mégis ritkán
aki az ő áldozatuk mellett itthon
a leventezenexar Körnjei Pál kar
álltak azok, akik ezer poklot él találunk egy családban olyan
gondtalanul nyugalmat érez s
nagy kitűnő vezénylete mellet!
tek át s most ők is eljöttek ide hősi neveket együtt, mint a
megértő segitőkézzel nyúljunk jobbnál-jobb indulókat adott elő.
tisztelegni azok előtt, akik része Zrínyi családban. E családnak
azok felé, akik kenyérkereső csa
Az egyes műsorszámokat össze
iéi voltak az új háború minden — mondotta — volt sarja Zrínyi
ládfőt vesztettek így könnyebbé
borzalmának , . ,
Ilona Thökölynek, az üstökös tesszük a szenvedések elviselé kötő kumoios előadásával Krekó
János aratott sok megérdemelt
Hiszekegy után vitéz Szönyi pályát befutott életű nagy sza
sét s megtesszük kötelességein
sikert. A kitünőest a Levente
Alajos emelkedett szólásia. Drága
badsághősnek felesége, aki há ket, amit a nemzet vár tőlünk s
induló hangjával ért véget.
Katonabajtársak ! Hozzátok szó rom évig védte Munkács várát
lok — mondotta — akiket a s akkor is diadallal állta a harcot, megnyugodva békésen pihennek
majd sírjaikban hőseink valahol
sors parancsa kivitt a végtelen amikor az egész szabadságharc Oroszországban. A mély hatást
orosz hómezökre és most viszvéget ért Hősök unokája volt s
kiváltott beszéd után az emlékmű
szajöttetek.
Szomorú
lelkünk maga is hős És mig harcos
a Katolikus Legényegy Jetben
megkoszorúzása következett.
fekete éjszakájára rámosolygott őseink példájára védte a várát,
vasárnap \ 2 6 — 1 •. *0 A város és a honvédség ko-

ges azonban, hogy a nemzet
megtalálja önmagát A magyarság
eléggé széttagolt. Isten pedig
azt követeli tőlünk, hogy az
egyházak terén is látható mély
árok
elsimulva
mindannyian
Krisztus keresztjénél találkoz
zunk, aki mindannyiunkért a
Golgotán kereszthalált szenve
dett. Válságok idejét étjük, a
keresztény egyházak ellen tuda
tos ördögi támadás indult s ha
e küzdeemben elbukunk, nem
a katolikus, sem a refoimátus
templomokat fogják bezárni, ha
nem a keresztény templomokat,
a keresztény kultúrát fogják
megsemmisíteni. S e, találkozás
hoz nem kell más csak szeretet,
együtt do'gozni együtt imádkozni
ahhoz az Istenhez, aki életet ad
és erőt a munkára Ebben a
válságban
egy a feladatunk,
együttesen
védeni a nemzet
igazi tartalmát hogy a magyar
állam
keretében továbbra is
élhessen a keresztény hivő ma
gyarság Kapi püspök előadása
mély benyomást keltett hallga
tóiban
(Jaiíl Endre a fiók szövetség
titkára
ünnepi
zárószavaiban
méltatta a mai est jelentőségét.
Kibontottuk a zászlót- mondotta
melyen a nagy fejedelem jeligéje
olvasható: Ha Isten velünk ki

Levente Sportünnepély
és tábortűz.

Impozáns ünnepség a Hösök emlékoszlopánál.
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Megjöttek a mohácsi
vöröskeresztes lányok.
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Előírás szerinti légoltalmi

homokzsákokra

előjegyzést elfogadok.
Virágokkal feldíszített otthon
Fridrich Oszkár
várta a frontról visszatérő leány
könyvkereskedő, Mohács.
k ubistákat és meleg szeretettel
köszöntötték őket leánytestvérei,
valamint Kolos Ilona tanárnő
5 mindazok, kik velük együtt
éreztek és visszavárták őket.
Szerényen fogadták az ünnep
lés: mert ők a munka frontjá
tól jöttek, ahol könny
és
fájdalom ellenében a névtelen
honleány szeretetével ápdlták vi
— Kitüntetés. A Kormányzó
gasztalták a magyar honvédeket.
Szikla István c őrvezelő mohá
csi lakosnak az ellenség előtt
A boldog viszontlátás alkalmá
tanúsított vitéz magatartásáért a
ból l'atócs József a leányclub
lelkivezetője szívhez szóló sza magyar Bronz vitézségi érmet
adományozta.
vakban adott kifejezést a viszontátás örömének. Hat hónap múlt
Szent Antal búcsú. A Ferenc
ti azóta — mondotta — hogy
rendi zárdától nyert értesüléseink
egy borongós novemberi reggel
szerint az ez évi szent Antal
Kedves, de mégis fájó érzéssel
búcsút a pünkösdi ünnepekre
búcsúztattuk önöket.
Hosszú
tekintettel junius hó 15 napján,
téliesték, klubgyüiések nem múl kedden tartják meg
tak el, hogy egy egy gondolat
— Főszolgabírói kinevezés. A
kérdés ne juttatta volna eszünkbe, m kir Belügyminiszter dr L'sziák
hogy vannak, mikor írtak, mikor
Elek elha álozásával megüresedett
jönnek haza. Milyen jól esett, dárda1 főszo'gabirói állásra dr
hogy maga az OMI központ is
Csida Sándor szolgabúót, a
szeretettel emlékezett meg ma
mohácsi járás eddigi tb főszol
gukról. Büszkén nézegettük a
gabíróját nevezte ki. Dr Csida
;orokat, a képeket. Maguk vol Sándor szegélyében a dárdai
tak valahol messze Proszkurow
járás élére nagy munkabírású,
bán S ma amikor szeretettel kö képzett közigazgatási tisztviselő
szöntőm Magukat, hallom az került s Mohácsról történt távozá
üres jóslatokat: , ugye megmond sat sajnálattal vesszük tudomásul.
tam, hogy visszajönnek, hiszen
Dr Csida Sándor helyére Dár
nem is volt olyan nagy dolog, dáról dr Sebök Kálmán szolga
semmi bajuk stb“. Istenem há
bíró lett Mohácsra helyezve
nyan nem jöttek vissza akikről
— Eljegyzés. Vida Péter fhgi
ugyanezt tételezték fel az embe
urad, számv. és neje sz Schnidler
rek. Mi csak most hisszük el, Laura leányát Babát eljegyezte
hogy aggódásunk, imádságunk
vitéz Szebehelyi /ózsef emgy
velük voit és nem volt hiábavaló. néhai vitéz Szebehelyi /ózsef
Talán többet, szebbet tudnánk Garzgyáii főtisztviselő tart, fő
mondani, ha a mai élet, a mai hadnagy és neje sz. Csajághy
küzdelem végén köszönthetném Anna fia.
magukat, ám a harc tovább fo
— Kinevezések. A m kir Be
lyik ki tudja elég volt e szolgá
lügyminiszter Újvidék városához
atunk, meddig leszünk együtt, dr vitéz Horváth Kázmért polmit hoz a jövő. Maguk jó pél gármesterheiyettes
főjegyzővé,
dával előttünk jártak, mi is dr Gyarmati Imrét tanácsnokká,
azon az utón megyünk. Köszön dr Temesi Ernőt II. o aljegyzővé
tőm mindannyionk nevében s és Zsilt Dezsőt adóhivatali elle
Györgyi testvér gondolatait für
nőrré, Sepsiszengyörgy városá
készem, ta'án messze jár gondo hoz dr Szabiár Istvánt tanácslatban, milyen rövid lesz a sza ! nokká és Nagyvárad városhoz
badság s egy pár hét múlva
Vereby /ózsefet pénztári ellenőrré
nagyon messze lesz tőlünk, viszkinevezte
szaáll őrhelyére, Maga ott, mi
- A Hivatásszervezet a hősökért
idehaza küzdünk tovább. Nem
A Hivatásszervezebe tömörült
felejtünk, továbbra ott leszünk,
mohácsi munkások mindkét világ
tovább imádkozunk visszavárjuk, háborúban elesett hőseink le ki‘ üdvéért június 6 án, vasárnap a
belvárosi templomban délelőtt 10
órakor szentmisét mulattatnak bg

Hittől

— Biológiai állomás Bellyén.
A Pécsi Nemzeti Színház, jelen
leg Baján állomásozó igazgató
sága tisztelettel értesíti Mohács
város közönségét, hogy színiidényét nem 8 án, mint ahogy
előzőleg jelezte, hanem június
17-én, csütörtökön este ünnepi
díszelőadás keretében Vén diófa
címí nagy operettel kezdi meg

- Üdültközaiség élelmiszer
ei! átísa. Am kir. Közellátásügyi
min szter rendelete értelmében az
1943 június 1 töl szeptember
30-ig a 9230 1941. M E. számú
rendelettel rendszeresített s bár
hol kiadott kényér-vá tójegyekre
az ország egész területén lehet
sütőüzemekben és kenyérárusi'■ásra jogosult egyéb üzletekben
kenyeret vásárolni.

Albrecht kir. herceg
közölte
Homárt Bálint a Magyar Nem
zeti Muzeum elnökével, hogy a
felszabadult
Délbarany ában a
bellyei uradalomban b.ológiai
kutatóállomást állít fel. A min
denféle vadban igen gazdag te
rűié en az intézet a helyszínen
fogja tanulmányozni az állat élet
eddig még sok ismeretien terű
letét s az intézet tudományos
működése elé a tudományos
világ nagy reményeket fűz s
Albrecht kir. herceg ezen ado
mányával nagyban hozzájárul az
ornitológiái tudománynak fej
lesztésé re.

Lé go
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előjegyezhetők:

Fridrich Oszkár
papirkereskedésében, Mohács
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— Megjelent P. Unyi Bernardin I
üzleti zárórák újabb szakönyvi. A Mohácsi Hírlap hasáb
bályozáea. Az üzleti záróráról
jain több szemelvényt jelentet
szóló 1942 évi VI. te 2 § n
tünk meg abból a munkából,
amit P. Unyi Bernardin mohácsi
ferencrendi zárdafőnök fáradha
tatlan munkával állított össze.
A könyv >A mohácsi ferencesek
történetet címmel most jelent meg
a Gyöngyösi Ferences könyvek
sorozatában a váci Kapiszlrán
nyomda nyomásában Az ízléses
kiállítású, 183 oldalt tartalmazó
könyv felöleli a mohácsi ference
sekkel kapcsolatos történetet, de
egyben magában foglalja Mohács
városának és sok közintézmé
nyének történetét, valamint rész
letesen foglalkozik a mohácsi
sokacok eredetével is s így
egyben a város történelmének is
értékes gyűjteménye A kiváló
történelmi munka a könyvnapok
alatt is kaphatók már Fridrich
Oszkár könyvkereskedésében —
Ara 4 pengő.

Disztáborozás Babarcon. A
mohácsi Tűzharcos Szövetség
május hó 30 án, Hősök Napján
Babarcon dísztáborozást tartott a
hősök emlékműve előtt. A 30
főnyi egyenruhás tűzharcos Láng
Aladár alelnök vezetés alatt
vonult Babarcra, ahol ünnepélyes
külsőségek között a levente
zenekar és levente díszszázad
fogadta őket. A hősök emlék
művére beszéd kiséretében/u/roda
/ózsef vezető tiszt tette leamo
hácsi
Frontharcos
Szövetség
koszorúját Gosszmarin Márton
v országgyűlési képviselő magyar,
majd Schweisguth Pál német
nyelvű beszéde után az ünnep
ség a Himnusz hangjai mellett
ért véget.

Beiratasok a polgári isko
lába. A mohácsi áll. polgári is
kola igazgatósága közli, hogy az
1943 44 tanévre a beiratások f.
hó 12 én lesznek. Délelőtt g 11
órakor a fiuk, délután 3—6 óra
kor a leányok iratkoznak. Az
első osztályba való felvételre
ugyanekkor lehet jelentkezni. A
zsidónak tekintendő tanulónak
beiratási ideje szeptember hóban
lesz.

alapján Mohács m. város‘pol
gármestere elrendelte, hogy a
nyílt árusítási üzleteket, kivéve a
fűszer, fodrász és borbély, koz
metika, mészáros, dohányárus,
cukrász,
kizárólagos
pálinka
mérés és bortermelői kimérés,
kávémérés és tejivó üzleteket f.
hó 15éig minden szombaton
2 órától zárva kell tartani. Eze
ken a napokon a fenti üzletek
ben déli zárás nincs.
— Súlyos testi sértés. Hor
nung Gvörgv pincér, mohácsi
lakos má.us hó 26 án a Vesztergombi fé e vendéglő előtt szó
váltás következtében Oeng Fe
renc cipész mohácsi lakost bal
karján késsel oly súlyosan se
bezte meg, hogy Oeng Ferencet
kórházba kellett szállítani s a
sérültön műtétet hajtottak végre.
Hornung György ellen az eljárás
súlyos testi sértés vétsége címén
indult meg.

Hadműveleti területen lévő
honvédek iránti érdeklődés.
Számtalanszor előfordul, hogy
a hadműveleti területen lévő
honvédségi személyek hogyléte
felöl a hozzátartozók, sőt egye
sületek is, külképviseleti ható
ságtól, vagy éppen a külföldi
hatóságoktól kérnek felvilágosí
tást Megtörténik az is, hogy
magyar állampoigárok Atagyarországon székelő külföldi ható
Ságokhoz fordulnak hasonló ké
relemmel. Ezen tudakozódások
természetesen nem vezetnek a
kívánt eredményre, mert a fent
említett hatóságok
hivatalból
nem foglalkoznak ilyen ügyekkel.
Ezzel kapcsolatban moit az ille
tékes hatóságok ismételten fel
hívják nagyközönség figyelmét
arra, hogy hadműveleti terü'eteu
lévő honvédségi személyek utáni
tudakozódás céljából a jövőben
ne a külképviseleti hatósághoz,
hanem közvetlenül a Vöröske
reszt tudósító irodájához (Buda
pest V. Szí István kőrút 1 sz.
I em ) forduljanak A külképvi
seleti hatóságok
ugyanis az
ilyenirányú kérelmeket szintén
átteszik a fenti irodához.

Államsegély. Hirt adtunk
Felvétel a mohácsi léli gaz
már arról, hogy a Mohácsi So
dasági iskolába. A mohács m
kacok Magyar Olvasókör Mező kir. téli gazdasági iskola igaz
gazdasági Gépszövetkezetet ala gatósága közli, hogy az iskolába
kítót. Már a múlt évben 50° o-os
való felvételre szeptember hó
államsegéllyel 2 búza, 3 tengeri
1 napjáig lehet folyamodni A
vetőt, 1 szártépőt, 1 szelektort, tanulmányi idő két év. Részletes
1 motoros tengeri morzsolót felvilágosilások az igazga óságvásárolt Majd ez évben a kör tól kaphatók.
megalakította a gépszövetkezetet,
— Szülök figyelmébe. A po'amelyhez a kör a gépekkel já
rult hozzá, a tagok és sokan gármester felhívja a város terű
szülőket, akknek
mások eddig 5 555 P részjegyet létén lakó
jegyeztek. A m. kir. Földműve | tanköteles korba lépő gyerm;lésügyi kormányzat értékelve e kük van, hogy adatszolgáltatás
szövetkezés gazdasági j lentősé végett jelenjenek meg a város
gét most újabb 15 555 P állam- törzskönyv vezetői hivata'ában
segé yt utalt ki a mohácsi Sokac (Jókai u. 2 II. em. 4 ) legkésőbb
Magyar O vasókör mezőgazda junius 30 ig. Az adatszolgáltatás
sági Gépszövetkezete részére, elmulasztása a vonatkozó minisz
teri rendelet értelmében kihágás.
amelyért 5 buzavetől, 1 tengeri
vetőt, 1 tengerdarálót, és 1 trak
— Betörő cigányok. Geiger
tort szerez be a szövetkezet. A /ános udvari lakos majsi pincé
gépek elhelyezésére az u n. jébe cigányok törte< be, akiket
kóló téren épülőben van a gép azonban leltenértek s a tettenérő
szín. Ezen örvendetes szövetke ráiőtt a cigányokra. A lövés két
zés legutóbb Mohácson járt hercegszőllősi cigányt Sárközi
NikoLts Mihály főispán tetszé Jánost és Kolompár Rozit elta
sét is igen megnyerte s a kor látta, akiket a mohácsi László
mányzat kilátásba helyezte újabb kórházba szállítottak Ismét egy
részjegyek jegyzése esetén, hogy e3el, amely a cigány kérdés mie
újabb államsegéllyel támogatja a lőbbi sürgős és kielégítő meg
oldását dobja a felszínre.
szövetkezetei.
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kapható:

FRIDRICH OSZÜR
könyvkereskedésében.

* — Gazdakönyvek átvétele [a
közellátási hivatalban. A város
közellátási hivatala felhívja a beszoláltatásra kötelezett gazdálko
dókat, hogy a gazdakönyvek
átvétele céljából kiadott felhívá
sokban közölt időben pontosan
jelenjenek meg, mert ellenkező
esetben e könyvek kiadásában
zavar áll elő, ami a beszolgálta
tás szempontjából fogja káros
hatását éreztetni. Az első kerü
letben kiadott felhívásoknak ed
dig, csak mintegy 50 “/a tett
eleget. A második kerületre vo
natkozó felhívások junius hó
2 án mentek ki. Ha valamely
gazda nem kapott volna felhí
vást, de szomszédja kapott, úgy
abban az időpontban jelenjék
meg, amikorra szomszédja ka
pott felhívást A könyvek kése
delmes kiváltásáért a hivatal fe
lelősséget nem vállal.
Körözés. A budapesti m
kir.
rendőrfőkapitány
Buda
pesten a Nagykovácsi erdőben
meggyilkolt Sínké Mária meg
gyilkolásával kapcsolatban el
rendelte a tett elkövetésével
alaposan
gyanúsítható Szabó
György és Baranyai Károly
nevű egyének körözését. Szabó
György aradi 1905 nov. 6 szül,
ref. nőtlen, aranyozó iparművész,
asztalos, lakatos, keiámia mun
kás, tűzkő árusítással is foglal
kozik. Apja Mihály, anyja Pressi
Sarolta, magyaiul és románul
beszél, román állampolgár, kb.
170 cm. magas, hosszú sovány
arcú, kék szemü, bajusza nyitott,
homlokán mély ráncok, kissé
előreugró ajak, bal mellén szú
rásból eredő sebhely. Használ
Szabó Gyula,
Göndör József,
Göndör György, Stehadt György,
vagy más reveket is Baranyai
Károly tu'ai 1904 febr. 13. szül,
ref
nős, vasesztergályos apja
László, anyja Dcbai Berta buda
pesti Vi mos királyné ut 8. alatti
lakos. Hcnvédszakaszvezető, de
valószínűleg
polgári ruhában
bujkál. Aki nevezettekről, tartóz
kodási helyüktől bámit is tud
jelentse haladéktalanul a rendőr
kapitányságnál.

SPORT.

Zsolnai SE—MTE 5:1 (2:1)
Mohács 1. o. b. vezette: Megyer.
Utolsó bajnoki mérkőzését a
csoportgyőztes pécsi csapattal
szemben elvesztette a hazai
csapat. Nem a vereség a fájó,
mert a pécsiek nagyon jók, ha
nem a körülmények, amelyek
előidézték a négy gólos veresé
get Ez két okban leli magyarázatát
az <gyik, a kapus lehetetlenül
gyengevédése melynek eredménye
3 szörnyű „potyagól“ a másik,
a szünet utáni érthetetlen vissza
esése az
MTE-nek, amikor
pedig a hatalmas szél őket segí
tette. Igyy a játék csak az első
fél döben volt tulajdonképen él
vezetes. Ebben a részben fele
időt a pécsiek támadtak széllel
hátban s 2 gólos vezetéshez
jutottak, e játékrész másik fele
idejében az MTE vette át a
vezérkedést és szél ellen is

lendületesen támadott, gólt is
ért el
Szünet után az MTE csak
statisztált, a pécsiek megmutat
ták, hogy szél ellen is tudnak
eredményesek lenni és igy ala
kuli ki a vereség aránya, mely
ből mohácsi győzelem sem lett
volna elképzelhetetlen. Még egy
körü'mény feltűnő s ez is a
vereség oka: II. félidő közepe
felé elkezdődött a cserélgetés
ideje JA jobbszélsőből center, a
centerből szélső, a hátvédből
balszélső és fordítva lett, anél
kül, hogy a vezető, aki partvo
nalon kívül ált, erre felhatalma
zást adott volna. Ez pedig fe
gyelmezetlenség is. Bírálatot is
csak a szünet előtti MTE ről
lehet mondani a védelem, a
kapust kivéve — biztos volt.
Üdítő látvány volt Ruff és Martinovits felszabadító nyomása a
halfsorban Schneider vezérkedett. A másik kettő sem volt
rossz! A csatársorban Vőlgyesi
nagyon élénk volt. Német az
előkészítő, Kockás volt jobb,
Berta is hátúról hozta fel a lab
dákat, Karácsonyi bátortalan volt.
A pécsiek megérdemlik a győzel
met, de az első helyet is- Légegyszerűsitett futballt játszanak,
nincs cicoma cél: a gól. Rend
kívül gyorsak.
Az MTE szél ellen kezd, de
a pécsiek már a 3 p-ben szög
letből Tadics révén vezetnek
1:0. Továbbra is ők támadnak
és a 20 percben újra a sarokról
rúgnak és Sós gyenge labdáját
a kapus elnézi. 2:0. 2 peic
múlva Kockás kitör, lő, a kapus
kiüti, de Vőlgyesi szép fejesét a
szél a léc fölé viszi. A 26 és 27.
percben is az MTE támad és
Kockás
beadásszerű
lövését
Vőlgyesi a hálóba segíti. 2.1. A
gól után az MTE nagyon élénk,
a levegőben lóg a gól, de ezt
nem sikerül elérni az MTE nek,
pedig sok szép támadást vezet.
Szünet után az MTE re rá sem
lehet ismerni, zavartan, kapkodva
játszik. A 16. percben Talai újra
kapushibából 3.1 re változtatja
az eredményt. A 26. percben
szép MTE támadást Vőlgyesi
lövéssel fejez be, de a kapus léc
fölé tolja. A 32. percben Tadics
az elbámészkodó kapus mellett
eredményes. 4:1. Az MTE.
Cserélget, hiába I A 36 perc
ben Horvát labdája a felső léc
alatt jut a hálóba. 5:1. Ezután
csak gyenge vergődés van a
pályán, a pécsiek nem erölköd
nek már s így az eredmény nem
változik.

Mohácsi LE- Borjádi LE 4:4 (2:0)
Borjád Vezette: Takács.
Nagy szél, szokatlanul kismé
retű, rossz pálya és a játékvezető
eréiytelenségének
köszönhetik
leventéink az egy pont veszte
séget. (A mérkőzés végére majd
minden játékosunk megsérült.)

Gimnázium—Szajlti LE 5:1 (3:0)
Szajk. Vezette: Varga
Nagyobb is lehetett volna a
gólarány, ha a vidéki kapus
kevesebb szerencsével véd

Vasárnap délután ■/, 4 órakor
Mohácsi LE—Szajki LE, előtte
délután 1 . 2 órakor Gimnázium —
Babarci LE utolsó bajnoki mér
kőzések kerülnek lejátszásra a
sportpályán.

anyakönyvi

bejegyzések

1943 május 28 tói június 4 ig.
Születések: Csobánci Piroska
Rózsa, Máté Erzsébet, Szepes
László Sándor, Varasdi János
György, Bajai Antal. Késics Antal,
Forgács Attila,- Tóth Zoltán,
Szilvási Anikó. Milcs Emil József.
Házasságkötések: Sapkás János
és Fülöp Katalin, Somogyi Gyula
és Vásárhelyi Margit, Oőbölös
GézaésGatti Mária, dr Schleicher
Lajos és Mucska Ilona Ágnes.
Halálozások: Husti István 73
éves, Veszeti Péter 17 éves.
Brenka Mikós 46 éves, Ulviczli
Erzsébet 7 hónapos,
Keilert
Berrátné 85 éves, Szabó György
70 éves, Havasi Adám 73 éves,
Jaksits János 65 éves, Nagy
Jenő 60 éves
Felelóaazerke.ztő;

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdono*

FRIDRICH

és

kiadó:

OSZKÁR

N y i 111 é r.

Piaci árak:

» szerdai
heti piacon:
Búza
30.- p
Rozs
28 — p
Takarmányárpa
24 50 P
Sörárpa
29 — 31— P
27.- p
Zab
Morzsolt tengeri
22 90 P
Bab, fehér ____
60 20 P

Élöserlés árak:
145 kg.vagy nehezebb I. r.
130 „ „
„
I.r.
115 „ „
„
I.r.
100 „ „
„
I.r.
80 „ v. neh. sonkasüldő
145 „ vagy nehezebb II. r.
145 „ kevesebb
II. r.

2.10 P
2.05P
2.02P
1.98P
1.98 P
1 92 P
186P

I

EKVEZEMT

________ —1

ÚJ ÉPÜLETEKRE ÉS
ÁTALAKÍTÁSOKRA,
beadványi rajzok és azok sokszorosítása
úgy magánépíttetők, valamint kőműves
iparosok részére, vidékieknek is mér
sékelt áron, szakszerűen készít

SPERL IONOS

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

építőmester. Mohács
Széchenyi-tér 13. sz

Fiamért, Bubreg Andrásért
semmiféle felelősséget nem vál
lalok, hitelt neki senki ne adjon,
mert adósságait nem fizetem ki.

Mélyen tisztelt vevőimet érten'fent, hogy a frontról hazaérkezve

őzv. Bubreg Istvánná
(Tömöri u. 43)

NYILATKOZAT.
Feleségemtől László /ózsefné
sz. Gombár Júliától különváltál!
élek és érte semminéven neve
zendő adósságot nem fizetek.

A Király u. 21. számú (Miskolczi
Sándor féle) linx osztatlan

fele részét szabadkézből előnyös
áron eladom.
Dr Szabó Karoly ügyvéd.

Keresek egy fiatalembert

kertimiiikásnak,
teljes ellátással és fizetéssel
BENES EMIL virágkertészete
Mohács, Kossuth Lajos u 25.

Bútorozott szoba,

szabóiparomat
újból tovább folytatom.
Kérem a mélyen tiszteit vevőim
további szíves pártfogását.
Hazafias tisztelettel:

Lauer János
úri szabó

Mohács. Telefon: 209.
Ha el akar adni házat, földet, telket,
•zölöt, malmot, birtokot, bérletet, bár
hol is fekszik, jelentse be nálam
Vételt és eladást sikeresen, szolidan
és gyorsan közvetítek

STRÓBL JÁNOS
F M. eng ingatlan forg. irodája
Mohács, Bakács utca 23 szár.

ELADÓ
egy márkás

RÁDIÓ

Bővebbet
BORZA V. 2.
(Újtelep)

NEMES KERTI

esetleg házi koszttal kiadó
Cím a kiadóhivatalban.

gyöngy viríig-töyelL

Idősebb urinő, aki perfekt beszél

ELADÓK.
________ Cím a kiadóhivajaibajb

németül és franciául, a
jövő tanévre felvesz teljes ellátásra

középiskolai tanulót.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája,

Cím a kiadóban.

Mohács.

Bútorozott szoba
külön bejárattal, esetleg jó
házi koszttal KIADÓ. Széchenyi-tér 13

