
Bombazápor az Örök 
Városra.

A művelt európai világ bár 
kétkedve, de mégis csak tu
domásulvette R o o s e w e 11 
üzenetét, melyben bejelentette 
a pápának, hogy parancsot 
adott a légi erőnek templo
mok és kulturális műemlékek 
megkimélése végett s Rómá
nak, különösen pedig a Vati
kánnak bombázását egyene
sen megtiltotta.

Azoknak volt igazuk, akik 
a demokrata légierő eddigi 
az egyetemes emberiség, de 
legfőképpen a fehér fajnak 
egyformán pótolhatatlan kul- 
túrkincseiben, valamint ártat
lan nők, gyermekek és aggok 
összebombázásában és gép
puskázásban való megtartá
sára hivatkozással nem tekin
tettek másnak Roosewelt üze
netét, mint szánalmas hadi
cselnek.

A kultűremberiség törté
netében a gyász és szégyen 
kitörölhetetlen betűivel jegyzik 
fel 1943. évi július hó 19-ét, 
Rómát, az Örök Várost, a 
kereszténység bölcsőjét, Szent 
Péter sírját, a pápa székhe
lyét, azt a Rómát, amelyben 
nemcsak a keresztény, hanem 
minden valamire való s em
berileg gondolkodó ember a 
földkerekségén olyan eszményt 
látott, amelyre földi ember 
mindig csak imádságos lélek
kel s vágyódással gondolt és 
tekintett, brutális légi támadás 
érte.

Ez a támadás is, mint a 
többi, magán hordja a művelt 
emberiség eme szégyenletes 
légi kalózainak minden aljas
ságát, farizeusi kétszínűségét. 
Még a támadás előtt közvet
lenül röpcédulák millióval ve
zették félre a lakosságot, hogy 
ne menjen az óvóhelyre angol
amerikai légierő csupán ka
tonai célpontokat kíván bom
bázni, majd pillanatok múlva 
géppuskával szórták végig a 
menekülő lakosságot s többek 
között porbadöntötték éppen 
a Pápai Állam területén lévő 
az emberiség egyik örökbecsű 

kultúremlékét a San Lorenzo 
bazilikát, sőt a veránói teme
tőben a Szentatya szüleinek 
a Pacelli család sírboltját is 
feldúlták a bombák.

„Az ég ezt a rengeteg 
szenvedést Olaszország javára 
fogja fordítani" mondotta a 
Szentatya, amint a San Loren
zo bazilika romjai között De 
profundist mondott térden- 
állvaa bombatámadás halottai- 
ért.

Róma népét nem törte 
meg a légitámadás s fegyel
mezetten viseli a szörnyű 
szenvedéseket s a Szentatyá
nak a rombadőlt San Lorenzo 
bazilikában az összegyűltek 
előtt mondott beszéde, vala
mint az az elhatározása, hogy 
újabb légi támadás esetén

Tarlóba vetett takarmánynövényekkel 
igyekezzünk enyhíteni a tél súlyos takar

mányozási gondjait.
Folytatás.

A kölest szénává szárítva — 
[ kedvező időjárás mellett — 

akkor vágjuk, ha bugáit éppen 
kihányta. Zöldtakarmányozásra 
bugahányás idején kaszáljuk. Ha 
a kellő időben kaszálást elmu
lasztanánk, számolnunk kell 
azzal, hogy jóval kisebb tápérté 
kü szénát kapunk. Meg kell 
emlékeznünk a magköles aratásá
ról is, minthogy a kölesmag, 
mint előbb említettem már da
rálva kiváló abrak, koptatva 
pedig igen jó emberi táplálék. 
A magköles aratásáról azért is 
meg akarok emlékezni, mert 
rendesen megkésve szokták el 
végezni. Ugyanis ennek aratásá
nál igen nagy elővigyázatosság 
szükséges, mert igen könnyen 
pereg. Tehát a kaszálás idejének 
megválasztásánál erre, valamnt 
arra is, hogy egyenetlenül érik, 
figyelemmel kell, lenni. Mikor 
arassuk hát a kölest? — Akkor 
amikor a buga felső része sár
gul. a magvak pedig eleg ke
mények és szineződni kezdenek. 
A szalma sárgulását tehát nem 
szabad bevárni. A pergésr vesz
teség csökkentésére a kölest is 
Ugy mint már könnyen pergő 
növényt kora reggel, vagy este 
_  naplemente után — arassuk, 
majd pedig a learatott kölest 
apró kis petrencékbe u. n. csir- 
kékbe rakjuk. A betakarítással 
járó pergési veszteség elkerülése 

elhagyja a Vatikánt s Rómába 
költözik nemcsak az olasz 
népben, hanem Európa népei
ben is megerősíti azt a hitet, 
hogy ennek a háborúnak 
lehetnek a bombázásokkal 
látható eredményei, de az 
összedőlt templomok a táma
dót is halálra sebezik, mert 
ők máris elveszítették mind
azt, amit kultúrember alatt 
érteni szoktunk, de ezentúl a 
szellemet, a lelket megölni 
nem tudják s az Isten ellen 
harcolni nem egyéb, mint 
gőgjében felfuvalkodott Isten
tagadók béka-egér harca a 
Mindenség hatalmassága ellen.

Az Örök Város megsebzett 
arca, Krisztus sebzett arca, 
akit hiába feszítettek keresztre, 
harmadnapra feltámadott.

végett ajánlatos a kölest pony
vás és nem túlságosan meg
rakott szekereken behordani. A 
kcsépelt magot kezelni kell, 
mert igen könnyen megfülled, 
éppen ezért vékony rétegben 
kell szétteríteni és minél gyak
rabban — lehető’eg naponta — 
forgatni.

A köles szénává szárítva, 
minthogy vízdus növény, nem 
a tömeget adó takarmányok 
közé sorol, mert a szénatermés 
kát. holdakint a 10 q-t nem 
igen haladja meg. Zölden etetve 
a bugahányás kezdetén vágva 

I 30—35 q zöldtakarmányt ad.
A köles, ha főterménynek vet 

| jük, jó s; emtermést ad, mint mon
dani is szokták: fizet, mnt a 
köles. Várható szemtermés kát. 

| ho'dakint főterményként vetve 
| 10—16 q, másodterményként 
I 5—10 q, szalmatermése 15—25 q 

között mozog, vagy mint kal
kulációknál számolunk a szem 
termés 1 5 szőröse.

A kölesszéna a jó rétiszéna 
táplálóértékét csaknem eléri, a 
közepes minőségűnél pedig na 
gyobb tápértékü. Azt azonban 
el kell ismernünk, hogy a köles
széna nem olyan ízletes, mint a 
sokféle fűből, herefélékből és 
más értékes növényekből álló 
rétiszéna. Általában minden szé- 
nátevő állattal etethető, de leg
jobban a szarvasmarha értékesíti. 

Zölden való etetéssel is a köles 
a szarvasmarhával etethető leg
jobban, de nagy víztartalmára 
való tekintettel, — hogy jobb 
étrendi hatást biztosítsunk — 
ajánlatos szalmával, szénával ke- 
verten u n. rázott takarmány
ként etetni.

A köles szalma, polyva és 
törek a gabona szalmákhoz, 
polyvákhoz és törekekhez viszo
nyítva elég tápláló Mint a fenti 
táblázatból is láthatjuk körülbe
lül megegyezik a tavaszi tak. 
szalmák (zab, árpa) pelyvák és 
törekek táplálóértékével.

Meg kell jegyezni, hogy a 
köles széna és szalma igen köny- 
nyen befülled, penészesedig ép
pen ezért tárolásával igen óva
tosnak kell lenni. Lehetőleg bog
lyákba rakjuk össze, de sokkal 
jobb fészer alatt egészen lazán, 
összerakni, szellőző nyílásokkal 
bőven ellátva, amikor aztán nyu
godtak lehetünk, nem érhet ben
nünket meglepetés (befülledés, 
vagy esetleg öngyulladás)

A köles magról is tettem már 
említést. K togástalan étrendi ha
tású abrakféle. Darált állapotban 
minden fajú és korú állattal 
etethető. Szemesen baromfi ele- 
ségnek volna kiváló, azonban 
ára m att ez az értékesítés nem 
kifizetődő. Hántolt állapotban 
kiváló emberi táplálék. Hántolás 
után 60—65 °/0 kását kapunk, 
míg a többi 35—40 °/0 héj, rost
álj, csirkeköles stb alakjában 
mutatkozik.

Röviden ezek voltak azok, 
amiket a kölesről, mint elsősor
ban számításba jövő másodter
ményként vethető takarmánynö
vényről gazdatársaimnak mon
dani akartam.

Sajnos súlyos problémája ma 
a gazdának az elkövetkező tél 
takarmány szükségletének kielé
gítése, mert bizony az idei korai 
kitavaszodás mást ígért. Idejében 
elvégezve a tavaszi vetéseket 
vártuk a jótékony tavaszi esőket, 
melyeknek hatására megindult 
volna a növények fejlődése A 
több hónapos szárazság azon
ban a gazdának minden remé
nyét, tervét rombadöntötte. Min
den gazdának saját jól felfogott 
érdeke az előrelátható takarmány
ínség csökkentése, mely csak 
úgy lehetséges, ha minden talp
alatnyi helyet kihasznál és mint 
másodterményt igyekszik takar
mányt termelni, mert csak így 
biztosíthatjuk állatállományunk 
átteleltetését, mely a remélhető 
közeli békeévekben a magyar 
gazda legnagyobb értékét, leg
nemesebb valutáját fogja jelenteni.

Kovács József 
m, kir, gazd, tanár
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A honvéd hiradócsapatok , 
hősei a téli csatában.

Z A keleti hadszíntér téli csatái
ban a honvéd híradós csapatok 
is keményen kivették részüket 
az elhárító csatában.

A téli harcok hőseiről szóló 
hivatalos jelentésben többek kö
zött melegen emlékeznek meg 
Sárközi Sándor honvéd mohácsi 
lakos hőstettéről is, a jelentést 
szószerint ide iktatjuk : Sárközi 
Sándor híradós gépkocsivezető 
1943. január lóán Lesnoja és 
Ukolovo községben arányta'an 
közelharcot vívott az ellenséggel, 
hogy lehetővé tegye hiradóraj 
beli bajtársainak gépkocsira való 
felrakodását és felszállását.

Harcát csak akkor hagyta abba, 
am kor egy ellenséges gépkocsi 
már közvetlen közelből támadta 
meg s a hiradógépkocsi is elin 
dúlhatott a rajjal. Útközben még 
egy sebesül! honvédet is meg
mentett és azt kórházba szállította.

A jubiláló mohácsi 
katolikus Legényegylet

Egy munkásságban gazdag és 
egyben sok viszontagságon át
esett mohácsi egyesület egyesü
leti életében határkőhöz érkezett. 
A mohácsi Róm Kát. Legény- 
egylet ezidén tartja 50 éves 
fennálásának jubileumát. A jubi 
leumi ünnepség, — mely szép 
tember hónapban lesz — meg
tartását talán igen sokan, éppen 
a háborús viszonyok miatt nem 
tekintik időszerűnek, azonban az 
egyesület nagy iparos és keres 
kedő ifjúsága, úgyszintén a ve
zetőség ez alkalmat használná 
fel, hogy megköszönje minda
zoknak a jószivű és nemes ada 
kozóknak adományaikat, kik le
hetővé tették, hogy az egyesület 
rogy adozó székházuk helyébe új 
céljának megfelelőbb épületet 
emeltetett, s ezen új épület tágas 
termein belül pezsgő élet, munka 
folyik, a nemes adományok nem 
voltak hiábavalók Nem ünnepelni 
akarunk, hanem a múltból erőt 
meríteni elkövetkezendő harca
inkhoz, fel akarjuk hívni min 
derki figyelmét arra, hogy él 
köztünk egy réteg, az eljövendő 
iparos és kereskedők nemzedéke, 
kiknek igenis szükségük van arra, 
hogy felfigyeljenek rá De nem
csak nekik van szükségük erre, 
hanem mindenkinek, mert nem 
mindegy, hogy életünk további 
folyamán kik lesznek azok, 
hogyan gondolkodnak azok, kik 
akár csak helyi viszonylatban is 
irányítani fogják iparunkat és 
kereskedelmünket.

Mert igenis ma, éppen ma, 
mikor egy átalakulási folyamat 
nagy zűrzavarában élünk, meg 
kell, hogy tanítsuk keresztény 
ifjúságunkat, hogy keresztényi 
mivoltunk nem csak követeié 
sekre és bizonyos előnyök meg 
szerzésére ad jogot, hanem 
ugyanakkor súlyos kötelességet 
is ró minden egyes ifjúra, tiszta 
keresztény kötelezettséget így 
Isten imádásával, a haza szolgá
latát, a tiszta családi életet, a 
munka szeretetét és megbecsü 
lését. A köztudatba akarjuk vinni, 
hogy a mohácsi Kath Legény- 
egyletre, ma fokozottabb szükség 
van, mint bármikor, hogy ke
resztény ifjúságunk tanonc évei 
után is, tovább fejleszthesse tu

dását, mert hiszen csak a tudá | 
són, vagy nem tudáson múlik, i 
hogy elkövetkezendő világunk
ban megmarad e, teljessé lesz-e 
öntudatos keresztény életünk. 
Hogy ezt elérhessük segítségül 
hívjuk a múltat, áthozzuk a | 
múltból ami jó, ami erőt ad a 
további munkára Reméljük, hogy j 
Mohács város öntudatos kérész- i 
tény társadalma megérti célkitű j 
zéseink és velünk együtt fog 
ünnepelni, és segíteni, hogy 
katholikus ifjúsági egyesületünk 
valóban méltó helyet vívjon ki 
magának, a félszázados jubileum 
alkalmából lerakhassa a második 
50 esztendős biztos és tartós 
szebb magyar keresztény jövőt 
biztositó alapját Knlttl Ferenc. 

Orvoshősök.
Hadijelentéseink és a szövet 

ségesek hadijelentései nagy elis
meréssel és dicsérettel emlékez
tek meg a súlyos mozgóháború- | 
bán a köte'ességét teijesítő hon- ! 
védorvosok önfeláldozó, ember
feletti, eredményes munkájáról. ;

A háború őket sem kíméli. — I 
Gyakran súlyos sebesülten ők 
maguk is ápolásra szorulnak. | 
Eleiük kockáztatásával végzik 
háborús feladataikat és ezért 
rendkívül nagy az orvos hősi
halál arányszáma. Az arcvonaltól I 
6 km.-re levő egyik segélyhelyen I 
a bélsebesültek 50, vesesebesül- ' 
tek 80. az agysebesültek 25% át I 
lehetett megmenteni operációs i 
utón.

Ennek köszönhető, hogy a | 
mostani háborúban 5O"/o-al | 
csökkent a sebesülésből,szárma
zó halálesetek száma. És ezt a 
kitűnő arányszámot az orvosnak j 
lehet köszönni, akik közül sokan 
hősihalált haltak.

A honvédorvos nehéz, önfel
áldozó munkájáról küldött dr 
Kemenes László mohácsi orvos 
néhány szemelvényt Sorait ide
iktat,uk . . .

„Kedves Barátom! Vissza
gondolok az elmúlt hónapok 
egypár kiragadott apróságára: 
Januárban velem együtt sok 
kollégámnak megfagyott az orra, 
keze, lába. Egyik éjszaka 100 nál 
több romboló bomba hullott 
körletünkre. Menetközben hó
sapkánk szájrészéről jégcsapok 
lógtak, szempilláink a hófúvás
ban összefagytak, a kiosztott 
forró levesünk mire a végére 
értünk már megfagyott a csaj
kában. A kulacsbatöltött forró 
fekete kávé tiz perc múlva nem 
volt folyékony halmazállapotban, 
megfagyott kenyerünkbe bele- 
türött a bicskánk. Esténként szál
láskeresés után, míg a többiek 
lepihennek az orvos a gyengél
kedőket látja el, leadja a menet
képteleneket, majd mécsesvilágí
tás mellett megolvasztja kenyerét, 
konzervál. Utána mély alvás a 
háziakkal együtt 15—20 an egy 
kis óduban disznók és borjuk
kal együtt, elképzelhető levegő 
ben, ruhástól s reggel ismét to
vább. A kemény télben ilyen 
menetelés közben kórházunkat 
02 napon át vittük egyik hely 
ről a másikra, gyakori partizán
támadások közepette, csak a 
kórházfelszerelés s a súlyos se
besültek szánon a többi mind 
gyalog, orvos, ápoló, honvéd, 
tiszt egyformán. Hihetetlen és 
le sem írható fáradalmak után 

I kórházunk letelepült s itt 42

napos kemény kórházi munka 
következett Itt harmadmagam- 
mal és 1 — 1 ápolóval 42 nap 
alatt 11 400 beteget láttunk 
el. akik közül megvizsgálás után 
1767 et vettünk fel saját kórhá 
zunkba és 2041 kiütéses tífusz 
bari megbetegedettet utaltunk át i 
különálló fertőző kórházunkba 
Ötünk közül, — akik az ambu- 
lancián dolgoztunk — ez idő 
alatt hárman fertőződtek meg s i 
kerültek ugyancsak a kiütéses j 
tit'uszosztályra. Az e közben . 
kapott védőoltás sorozatok helyi 
és általános reactioinak, a folyto
nos kézmosás okozta bőrgyulla
dásnak figyelmet sem szentelhet 
tünk, mert a munka szakadatlan 
menete nem tűrt megszakítást. 
Azóta is, ha ugyan elmúlt a 
szörnyű hideg, munkánk szaka
datlan helytállások sorozata. — 
Azok a hős orvosbajtársaink, 
csaknem kétszázan, akik köteles
ségteljesítés közben hősihalált 
haltak, vagy eltűntek, vagy egy- 
egy alatomos betegség áldozatá
vá lettek a gyógykezelés közben, 
mint az áldozatos emberi életet 
mentő munka apostolai állnak 
előttünk s ha lehet még jobban 
fokozzák bennünk azt a büszke : 
öntudatot, hogy szolgálatot, tehe
tünk hazánknak.11

Békében is, de a háborúban 
még fokozottabban megilleti őket I 
ez a a jelszó — Hősök! Büsz
kék lehelünk rájuk!----————-----

Levente ifjúvezetők 
között.

Mohács városának tágas mo 
dern leventeotthona lassan az 
ország egyik legmozgalmasabb 
leventeháza lett. Július 5 én 170 
főnyi ifjúvezetőképző tanfolyam 
kezdődött Tertinszky Gyula kör
zetparancsnok vezetése mellett. 
A 18 napos tanfolyam alatt há
rom vármegye Somogy—Tolna— 

j Baranya területéről összesereglett 
leventeifjúvezető jelöltek elsajáti 

i tottak mind azt az anyagot, 
amit a leventeifjúvezetőnek mind 
e'méletben, mind gyakorlatban 
tudnia kell. Az otthon tágas tér- 

j meiben jói esett végigtekinteni 
a katonás renden és tisztaságon, 

j Az emeletes vaságyak ráncmen
tes lepedős szalmazsákjai, elöt- 

j tűk az egyéni szerelvény precíz 
rendben a vezetők és vezettettek 
közös lelkes munkájának beszé
des eredménye. A tanfolyamot 
elméleti és gyakorlati vizsga 
zárta le július 21 én amelyen 
Virág István őrnagy, hadtestle- 
venteparancsnokhelyettes jelent 
meg s aki a látottak felett így 
nyilatkozott: Mindig nagy öröm
mel és szeretettel jövök Mohácsra. 
A leventetanfolyamokon s így 
ezen is azt látom, hogy a veze
tés jó kezekben van s az ifjú
ság lelkesen és lendülettel végzi 
a vállalt munkát, de ettől függet
lenül is ennek a városnak törté
nelmi levegője, intézményeinek 
kiválósága és azokban lüktető 
munka, a Dunának megfizethe
tetlen természeti szépsége Mo
hács városának olyan patináját 
alkotják, amelyek hivatottá teszik 
ezt a magyaros lelkületű várost 
arra, hogy az örvendetes fejlődés 
olyan fokát érje el, amely Óéiba- 
ranyának vezető városává tegyék. 
A tanfolyamot nagy közönség 
és a leventelányok részvételével 
nagysikerű nyilvános tábortűz 
zárta le, amelynek során Kerényi

/ózsef főoktató kitűnő vezetése 
mellett ének és zene számok, 
tábori mókák váltogatták egymást 
s úgy a közönség, mint a tábor
tüzet rendező leventék kitünően 
szórakoztak

A tanfolyamot Kubdnyi László 
hadtest leventeparancsno.k, 
Kunéri Gábor a könnyű hadosz
tály leventeparancsnok, Békés 
/enö hadtest ifjúvezetőelőadó, a 
Honvédelmi minisztérium kikül
döttei látogatták meg s úgy a 
tanfolyam eredménye, a kitűnő 
ellátás, valamint a leventeotthon 
szépsége felett elismerésüket fe
jezték ki úgy a tanfolyam pa 
rancsnokának, Tertinszki Gyula 
le ven tekőrzet parancsnoknak, 
mint vitéz Szönyi Alajos polgár
mesternek és wtóz Marosy Gyula 
városi és járási leventeparancs
noknak.

JSzínhaíp’
Az ötödik héten sok értékes 

darabot mutatott be a színtár
sulat nagy sikkerei Jú'ius ló án 
pénteken Hunyadi S értékes 
szinjátéka a Feketeszáru cseresz
nye került műsorra. A figyelmet 
mindvégig lebilincselő komoly 
darabot kitűnő együttes játszotta 
Deák F. nagyszerű rendezésevei, 
aki egyúttal az egyik főszerepben 
remekelt komoly sikerrel. Pogány 
Margit a szenvedélyes szláv nőt 
kitünően személyesítette meg. 
szépen énekelte a betétdalt. 
Badóczy 1. a lovagias magyar 
férfi és kötelességtudó tisztviselő 
szerepét a szokott módon 
kitünően játszotta, ugyanígy Izsó 
M. is, akinek izzó drámai jelenete 
sokáig emlékezetünkben maradt. 
Mihályi Vilcsi, Náday P. játéka 
tökéletes volt s a többi szereplő 
is nagyszerűen álta m:ga helyét.

Jú'ius 17-én, szombaton Lehár 
remekművű nagyoperettjét a 
„Mosoly országát1 mutatta be a 
társulat a közönség nagy 
örömére. Liza szerepében Sándor 
Anna csillogtatta csodás képes
ségeit, értékes szép énekszámai 
nagy sikert hoztak. Dalmady G. 
az elegáns kínai herceg tökéle
tes játékával és eszményein 
finom énekkulturájával gazdagí
totta sikereit. Turcsy G.tta igen 
bájos és ügyes volt ismét, part
nerével a kellemes D. Szabó 
Józseffel előadott ének és tánc
kettősük nagy sikert hozott. 
Csonka E. a főenuch mulatságos 
szerepét töltötte be, a szokott 
módon viharos tetszést aratva, 
a tiszteletreméltó nagybácsit 
Bakos L. játszotta ügyesen A 
zenekar derék munkát végzett s 
ezért elsősorban a kitűnő Hűk- 
váryt illeti dicséret. Szép est volt.

Vasárnap délután zsúfolt ház- 
I zal harmadszor nagy sikerrel 

ment a 100 pirosrozsa, este 
Kőrössy Radics huszároperettje: 
Az esküvődön én is ott leszek, 
került előadásra Deák F. rende- 

j zésében zsúfolt ház előtt 
Németh Ilonka mindig bájos 
megjelenése, kedves játéka, szép 
tánca és kellemes hangja ismét 
sok jól megérdemelt tapsot 
kapott Kitünően oldotta meg 

I szerepét D. Szabó mint az el
múlt világháború huszárfőhad
nagya. Nagyon sok tapsot kapott 
Turcsy Gilta a tőle már meg
szokott temperamentumos játé
kával és táncával. Soltész, Nádai,
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Deák, Nagy és a többi szerep- 
is mind kitünően állták meg 

helyüket és vitték sikerre 
a dabarot Ki kell emelnünk 
Csonka Ménkű Pistáját, akinek 
ragyogó játékát, pompás tánca 
és JÓI sikerült kupléja az eddigi- 
nél is nagyobb — ménkű nagy — 
sikert hozott. A zenekar sem 
maradt el a sikerből.

Hétfőn közkívánatra teljes 
sikerrel ment Egy nap a világ, 
kedden harmadszor Aranysárga 
ijlevél c hangulatos operettet 
mutatta be a társulat kissé gyér 
közönség előtt

Szerdán, 21 én Huszka Gül 
Baba c. kitűnő zené)ü, kedves 
meséjü operettje került bemuta
tásra Német Ilona bájos Leilája, 
Dalmady G Gábor diákja a 
minden akadályon keresztül törő 
szerelem finom megjátszásában 
remekeltek szebbnél szebb ének
számok keretében. Deák F. a 
szerető szivü Gül Baba, tragikus 
szerepében kitűnő volt, úgyszin
tén Bakos László mint Ali Baba. 
Nagy Ferenc cigánykarektere s 
kedves énekbetétszáma sok 
sikert aratott. Csonka E. ezúttal 
is remekelt s figurája sok derűt 
hozott a nézőtérre. A kitűnő 
zenéjü operett minden szépségét 
a zenekar pompásan oldotta meg.

Csütörtökön közkívánatra har 
madszor a Bolond Ásvaynét 
mutatta be a társulat prózai 
együttese ismét nagy s:kerrel.

Az utolsó hét műsora a kö 
vetkező: Pénteken július 23 án : 
Párisi express operett, szómba 
tón, 24 én : Víg özvegy operett, 
vasárnap, 25 én délután Kata- 
Kytti Katinka, este: Csak egy 
asszony van a világon operett, 
Hétfőn, 26 án : Mária főhadnagy 
operett, kedden, 27-én: Fekete 
szárú cseresznye színmű, szer
dán, 28 án Mosoly országa nagy 
operett, csütörtökön, 29 én: 
Nemes Rózsa zenejáték, pénteken, 
30 án: Varázskeringő nagyope
rett, szombaton, 31 én, vasárnap 
délután és este augusztus 1 én: 
Mária főhadnagy, hétfőn, 2-án 
az egész társulat felléptével: 
Búcsú kabaré.

Kinevezés. Vár halmi Ágos
ton városi számvevőségi tiszt
viselőt a m. kir. belügyminiszter 
városi számvevőségi gyakornokká 
nevezte ki és a Mohács városi 
számvevőséghez osztotta be szol
gálattételre.

~ Adomány. Faragó Gyula 
Miklós, lapunk útján 10 pengőt 
adományozott a hadiárvák ré
szére.

7 Halálozás. Kósza Antal 
életének 81-ik évében, július hó 
D én elhúnyt Temetése július 
21 én volt nagy részvét mellett, 
^lalá át felesége, Kósza Antalné 
Kémetvarga Klára, gyermekei és 
K'te.jedt rokonság gyászolják.

Keresztes /ános folyó hó 21 én 
e-etének 69 ik évében elhúnyt. 
Halálát felesége, fa, menye és 
unokája gyászolják. Temetése 
23-án volt őszinte részvét mellett.

~ Orvosi hir. Dr. Únody 
Uyörgy volt klinikai tanársegéd 
szabadságáról visszatért és ren 
kelését újból megkezte.

MÍP hírek. Jü ius hó is án 
Oaspanc/z /ózsef központi megyei 
rtkar es dr Horváth Lajos mo- 

hácsr választókerületi elnök meg
látogattak Dályok, Izsép, Herceg- 
márok, Darazs, Nagybodolya, 
Baranyakisfalud községek szerve- 
zetert s ez alkalommal magyar 
es sokac nyelven előadásokat 
tartottak az időszerű bel és kül
politikai kérdésekről és egyúttal 
panasznapot is tartottak. A 
Mohácson örvendetesen megin
duló MÉP szervezkedés, amely 
nem utolsósorban vitéz Szönyi 
Alajos polgármester intenciót is 
fedi, lendületes munkásságot fejt 
ki, amely most a vidékre is 
kiterjed. Dr Horváth Lajos a 
kerület részére szerdán és szom
baton panasznapokat tart.

— Jegyzői kinevezések. A m. 
kir. Belügyminiszter Baranyavár- 
megye területén ideiglenes ha 
tállyal kinevezett községi és kör
jegyzők közül az 1942 évi XXII. 
te. 3. § a alapján kinevezte köz
ségi jegyzővé Baranyában: Ba- 
ranyabán nagyközséghez Héra 
/ózsefet, Csúza nagyköséghez 
Denke Dávidot, Dárda nagyköz
séghez dr. Marton Józsefet, 
Izsép nagyközséghez Oltványi 
/ózsefet, Kácsfalú nagyközség
hez Dombi /ózsefet, Kiskőszeg 
nagyközséghez Pfaff Kálmánt, 
Pélmonostor nagyközséghez 
Dárdai Jenőt, Sepse nagyközsg- 
hez Devecseri /ánost és Vörös
mart nagyközséghez Nemeskéri 
Gyulát. Körjegyzővé a baranya- 
kisfaludi körjegyzőséghez Ijjász 
István drt, a baranyabáni kör
jegyzőséghez Somorjai Bélát, a 
darázsi körjegyzőséghez Pozso 
nyi /ózsefet, a dályoki körjegy
zőséghez Kerék Györgyöt, a las
kafalui körjegyzőséghez Halmay 
Gábort, a petárdái körjegyzőség
hez László /ózsefet.

— Újabb rendelet a hadiárva 
tanulók tandíjmentességéről. A 
kormány rendeletet adott ki a 
hadiárva és had gyámolt tanulók 
tandíjmentességéről és tanuló
otthoni díjkedvezményről. A ren
delet szerint az a tandíj és mel- 
láktandíjmentesség, amely a kö
zép és középfokú iskolákban 
legalább általános jó tanulmányi 
eredményt elért hadiárvákat és 
hadigyámoltakat az eddigi ren
delkezések szerint megillete, a 
jövőben az elégséges tanul
mányi eredményt elért hadiárva 
hadigyámolt gyermekeire 
is kiterjed. A tanulóottho
nokban a férőhelyek számának 
5°/o-át, a középiskolákban, szak
iskolákba, vagy tanonciskolába 
járó hadiárva és hadigyámolt 
gyermekek részére kell fenntar
tani. Ezeket a fenntartott helye 
két elsősorban jeles, vagy jó 
előmenetelő tanulókkal kell be
tölteni, akik ingyenes ellátásban 
részesülnek. Ha a jeles, vagy jó 
előmenetelő tanulók nem tö'te 
nék be a rendelkezésre álló he
lyeket, úgy elégséges hadiárva 
hadigyámolt gyermekek is felve
hetők, ezek azonban az ellátási 
díj telét tartoznak fizetni.

— Tűz Békáspusztán. Folyó 
hó 19 én a Herceg Montenuovo 
uradalomhoz tartozó Békáspuszta 
magtárhelyiségében tűz ütött ki. 
Gyors segítség folytán sikerült 
a tüzet lokalizálni és a magtar
ban elhelyezett gabonát meg
menteni. A tűz a gépházban 
valószínűleg öngyulladás követ
keztében keletkezett, a kár jelen
téktelen.

.Iparosok figyelmébe. Az 
ipartestütet értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra: fodrász'parosoknak 
beretva- és mosószappan; aszta
los-, szobafestő-, könyvkötő
iparosoknak enyv; férfiszabóknak 
bélésáru. Utalványok átvehetők 
az ipartestületnél.

— Börtönbüntetések lopásért. 
A pécsi kir. Törzényszék Reith 
Gyula mohácsi péksegédet lopás 
büntette miatt jogerősen 6 hó
napi börtönre, míg Minkért 
Antal mohácsi cipészsegédet 
orgazdaságért 30 pengő pénz
büntetésre ítélte.

Földművesek figyelmébe! A 
közellátási hivatal közli, hogy e 
héten a sárga húsjegy tulajdo 
nosai 30 dkg húst kapnak.

Rendőrségi kisegitö karha
talmi alakulat szervezése. A m. 
kir. Belügyminiszter kormány 
rendelet szerint a közbiztonsági 
érdekek fokozottabb védelmeinek 
céljából a rendőrség őrszemély
zetéhez kisegítésképpen önként 
jelentkező személyekből álló és 
a szükségnek megfelelő létszámú 
kisegítő karhatalmi alakulatokat 
szervezhet. Tagjaivá csupán fed
hetetlen előéletű, karhatalmi szol
gálat, testi és szellemi tekintetben 
alkalmas, erkölcsileg és nemzet
hűség szempontjából kifogásta- 
lan magyar állampolgárokat lehet 
alkalmazni. Szolgálatuk alatt a 
rendőrség tagjai részére megálla
pított fegyverhasználati jog illeti 
meg és e minőségükben bünte
tőjogi védelem alatt állanak. A 
kisegítő karhatalmi alakulatoknál 
szolgálatot teljesítő személyeknek 
valamint eltartásra szoruló hátra 
maradottjainak szolgálat telje
sítéséből kifolyóan szenvedett 
sérülés, sebesülés, vagy más 
egészségrontás, ill halál eseté
ben gondozásra van joguk.

Lugköpótlök lúgkő helyett. 
Mohács város területén ismeret
len tettes lú kőpótlékot árult 
lúgkő helyett kg-ként 10 P ért. 
A m kir. Államrendőrség kapi
tánysága felhívja a fogyasztó 
közönséget, hogy a 170 cm 
magas, sovány arcú, borotválat- 
lan, bajusz és szakái nélküli, 
hosszú hátrafésült hajú, kopott 
munkásruhát viselő egyént, aki 
hátán zsákban hordja az eladásra 
szánt lúgkőpótlékot, a legköze
lebbi rendőrnek adja át.

Zsidó hadkötelesek jelent
kezése. A m. kir. Honvédelmi 
miniszter rendelete értelmében 
az 1942 évi XIV. te 3 §a sze 
rint zsidónak tekinthető szemé 
lyek közül egyelőre az 1901 -1905 
évben született hadkötelesek 
három havi időtartamra be/o 
nulni tartoznak Az 1901—1902 
és 1903 évben született zsidók 
ez év augusz'us 2 án, az 1904 
és 1905 évben születtek pedig 
augusztus 4 én tartoznak bevo 
nulni illetve jelentkezni.

A Közellátási miniszter 
intelme az iparosokhoz. A közei 
látási miniszter leiratot intézett 
az ipartestü etek elnökeihez, 
amely megállapítja, hogy egyes 
iparosok nem tartják be lelki
ismeretesen a közszükségleti cik
kek forgalmát szabályozó rendel 
kezeseket és különösen veszélyez
tetik az ország közellátási érdé 
keit is. A miniszter felhívta az 
ipartestületi elnököket az ipartes 
túléli széket megillető jogokra 
és kötelességekre. A rendelkezé 
seket be nem tartó iparos meg
torlásban részesül.

HOMOKOLTÓ
HENGER

KAPHATÓ:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében.

— Lakásváltoztatás bejelentése. 
Mohács város polgármestere 
újból felhívja a háztulajdonosok 
figyelmét a lakásforgalom kor
látozása tárgyában kiadott kor
mányrendelet azon rendelkezé
seire, hogy, azt a lakást, amely
nek bérlete, vagy egyéb jogcí
men fennálló használata felmon
dás következtében, vagy más 
okból megszűnt, bérbeadnak, 
használatát más címen átengedni, 
vagy saját használatba venni, 
csak a polgármester engedélyé
vel lehet, miértis m'nden bár
mely okból megüresedett lakást, 
vagy lakás céljaira használt 
egyéb helyiséget a háztulajdonos 
köteles a polgármesternél beje
lenteni. Az ezen rendelkezés 
ellenére kötött bérleti szerződés 
érvénytelen s az a lakás igény
bevételét nem gátolja, sőt kihá
gást képez és a háború idején 
hat hónapig terjedhető elzárás
sal kell büntetni. A bérlők 
figyelmét pedig felhívja a po'gár- 
mester arra, hogy a lakáscserét 
szintén be kell jelenten., mert 
polgármesteri engedély nélkül a 
lakáscserére vonatkozó szerződés 
érvénytelen és szintén kihágást 
képez, amit hasonlóan hat hó 
napig terjedhető elzárással kell 
büntetni.

— Áramszünet. Július hó 25-én 
reggel 6 tói délelőtt 10 óráig a 
Baranyai Villamossági rt. táv
vezetékén hálózatja vitás végett 
áramszünet lesz.

Ipari növények kőtelező 
termesztés Baranyában. Az ipari 
növények termesztéséről szóló 
kormányrendelet Baranyában az 
ipari növények termesztését így 
határozza meg: a 103 kát. hold
nál nagyobb szántóval rendel
kező gazdaságokban valamennyi 
járásban és Mohácson ricinust a 
terület 7 u/0-án, kendert repcét 
5°/oán, a dárdai, mohácsi járás
ban és Mohácson, a többi járás
ban szóját, repcét kell terme ni 
a birtok 5%-án. A 15—100 kát. 
hold szántóterületen 7ü,0-ban 
kendert, repcét kell termelni a 
dárdai, mohácsi járásban és Mo
hácson, szóját, repcét a többi 
járásban. i

— Börtönbüntetés árdrágításért 
A mohácsi kir. Járásbíróság 
Varga Jánosné Horváth E-zsébet 
mohácsi lakost huzamosabb időn 
át elkövetett árdrágítás vétségé 
miatt, amit lefejtett sertésbőrből 
kiolvasztott zsírnak és a zsiradék
ból készített szappannak kg- 
ként 6 —S pengőért történt eladá 
savai követett el, jogerősen hat 
hónapi börtönre ítélte.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö

FEKETE LAMPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében.



4 MOHÁCSI HÍRLAP 1943. július 25.

- Megszűnik a szarvasmarhák 
igénybevétele kiirüli visszásság. 
A szarvasmarhák igénybevételé
vel kapcsolatban a gazdaközön
ség körében bizonyos nyugtalan
ság támadt, különböző elő
fordult visszaságok miatt, miértis 
a mezőgazdasági érdekképvisele
tek vezetői a közellátásügyi mi
niszterrel egyetértésben a minisz
terelnökhöz javaslatokat terjesz
tettek A miniszterelnök a javas
tokhoz hozzájárult és elvi meg
állapodás történt a visszásságok 
megszüntetésére, illetve enyhí
tésére.

— Talált tárgy. Július hó 15. 
napján egy esernyőt adtak le az 
államrendőrségen. Igazolt tulaj 
donosa átveheti a kapitányságon.

— Mozgötábortüz a Dunán. 
Július 23 án, pénteken este, mint 
azt már múlt heti számunkban 
is közöltük a Magyar Cserkész
mozgalom szentendrei vizivezelő- 
képző tábora a mohácsi táboro
zást ünnepélyes mozgótábor- 
tűz keretében a Dunán leevezve 
fejezi be. Amelynek keretében 
megemlékeznek a hazáért hősi 
halált halt magyar tengerészekről. 
Tábortűz kezdete este 9 óra.

Hadifoglyokkal történő leve
lezés szabályozása. A posta
vezérigazgatóság utasította a 
a postahivatalokat, hogy az ellen
séges államokban lévő magyar 
hadifoglyoknak, vagy bármely 
államban lévő hádifogoly tudósí
tó irodáknak c mzett levélpostai 
küldeményeket továbbítás végett 
vegyék fel. Csomagküldeménye
ket azonban további intézkedésig 
nem szabad átvenni. Közli a 
postavezérigazgatóság, hogy a 
Magyar Vöröskereszt hadifogoly
segítő és tudakozódó hivatala a 
hadifoglyokkal való levelezés 
céljaira vöröskereszt jelzéssel és 
„Hadifogoly levelezőlap" felírás
sal ellátott levelezőlapokat bo- 
csajt ki, melyek nem kerülnek 
áiusitásra, hanem azokkal a 
Vöröskereszt adott esetben köz
vetlenül látja el a hadifoglyok 
hozzátartozóit. A hadifoglyoknak 
küldött levélpostai küldemények 
díjmentesek.

— Anyakönyvi bejegyzések
1943. július 16 tói július hó 23 ig.

Születések: Cseperka Irén,
Szabó Margit, Heim József, 
Müller Lajos Ferenc, Predács 
Iván Antal, Darazsacz János.

Házasságkötés: Gárdos Mi • 
hály és Bencsik Mária Katalin.

Halálozások: Bőhm Mátyás 
21 éves, Simics István 72 éves, 
Zubán Katalin 5 napos, Atyimo 
vics Lázár 64 éves, Berek Juli
anna 3 éves, Hegedűs László 
61 éves, özv. Lukity Józsefné 
86 éves, Agne’i Ferenc 78 éves, 
Kósza Antal 81 éves, Bátai Sán
dor 23 éves, Szabó Károly 
34 éves, Mohácsán János 24 
éves, özv. Lőrincz Istvánná 80 
éves.________________________

SPORT.
A július 11-én lejátszott MTE- 

pécsi katonamérkőzésen történt 
felülfizetéseket a vezetőség a baj
társi szolgálat javára fordította 
és ezúton közönettel nyugtázza.

Az MTE csapata teljes nyári 
pihenőjét élvezi. Amugyis fut- 
baltilalcm van augusztus 1 éig.

Az MTE szokásos úszóversenye 
augusztus 3 án lesz Felvilágosí
tást ad: Ritter Jenő.

Felelöiixerkeiztő:
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdonos éi kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

Előírás szerinti 5 kg os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács!

ELADÓ
1O lil BOR

Tisza István utca 58 szám alatt.

Kellő gyakorlattal bíró

irodai munkaerő
alkalmazást talál a lánycsóki jegyzőségen

Két darab

erős szekér 
új kerekekkel és singekkel eladó. 
Mohács, Kossuth Lajos utca 75.

Boroshordót
megvételre keres a

Sároki Gazdaság
Telefon: Bezedek 10

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a t. közönséget, hogy Mohácson, Jókai U. 14. sz. alatt

FINOMMECHANIKAI ÉS ELEKTROTECHNIKAI 
gépműhelyt nyitottam. Vállalom rádiók, elektromos gépek készü
lékek készítését, javítását, fémesztergályos munkákat, villamos és 
autogénliegesztést. Elsőrendű, p r e c i z munkát nyújtok! 
Szíves megkeresést kérve, vagyok tisztelettel

HARAMZA MÁTYÁS 
műszerészmester.

LEVENTEK! CSERKÉSZEK 1
Levente- és cserkészegyenruhák, egyenruházati cikkek, 
jelvények, sport- és kirándulási cikkek kaphatók és 
megrendelhetők a

budapesti Levente- és Cserkészbolt Szövetkezet lerakatában
Cégtulajdonos:

KNITTL FERENCNÉ 
egyenruházati- és sportcikkek 

kereskedése-

Gazdák figyelmébe!
Értesítem az igentisztelt Gazda és Termelő közönségett 
hogy mint az új termésértékesítésben jogosítot, 
kereskedő, mindenneműGABONA ÉS TERMÉNY 
átvételére jogosítva vagyok, miért is tisztelettel kérem 
szíves pártfogásukat. A múltban tapasztalt figyelmes 
előzékenységemről továbbra is mindenkit biztosítok. 
Raktáraim: Kossuth Lajos u. 103. sz., Jókai Mór u. 13. 
sz. >Baneth«-féle raktár.

Teljes tisztelettel:

FÜLÖP GÉZA 
gabona- és terménykereskedő 

Mohács.

Egy kétszemélyes

KAJAK eladó
Cím a kiadóhivatalban.

Jókarban levő
takarék - tűzhelyet

MEGVÉTELRE KERESEK. 
Cím: a kiadóhivatalban.

ALKALMI
könyvelést, üzleti könyvek felfek
tetését, mérlegkészítést, gépírást 
jutányosán vállal

I3EER MÓR
Bérkocsi u. 5

Szép kézírást! és jól számoló 
írod a kisasszonyt 

keresek. Sajátkezüleg irt ajánlatokat 
„Biztos jövő'1 jeligére a kiadóhivatalba.

MEGBÍZHATÓ kocsist 
keres a 

„DUNA" Szállítási Vállalat.

KNITTL FERENC 
rádió és műszaki szaküzletében 
Mohács, Horthy Miklós u 10.

Piaci árak: a szerdai 
heti piacon:

Búza 40.- P
Rozs 37.- P
Takarmányárpa 36 — P
Sörárpa 40— P
Zab 40.— P
Morzsolt tengeri 23 50 P
Bab, fehér 80 — P

T A N O N C O T
felvesz fizetéssel Hemrich Ottó 

bádogos üzem.

Mohács megyei város polgármesterétől
2555 1943. sz.

Hirdetmény.
A város a községi iskolai alapva- 

gyon tulajdonát képező mohács-szigeti 
68 kát. hold 740 -öl kiterjedésű pór
szigeti ingatlant 1943. évi október hó 
1-étől számított hat évre, vagyis 1949 
évi szeptember 30-ig bezárólag leendő 
bérbevételére folyó évi augusztus hó 
9-én, hét fon délelőtt 8 órára a hely- 
szinen'nyilvános szóbeli árverést hirdet. 
Közelebbi feltételek a város gazdasági 
ügyosztályán (városháza 30. sz. szoba) 
tudhatok meg.

Mohács, 1943. évi július hó 21-én.

Vitéz Szönyi Alajos s k.
polgármester.

A pécsi m. kir pénzügyigazgatóságtól.

12.411/1-1943. I. szám.

Árverési hirdetmény.
A pénzügyigazgatóság a kincstár 

tulajdonát képező és Darázs község 
határában a szőlőhegyen levő mintegy 
25 hl. ürtartalmú használt vas víztar
tályt 1943 évi július hó 30-án dél
előtt II órakor nyilvános árverésen 
értékesíti.

A kikiáltási ár 500 pengő.
Az árverelni szándékozók az árve

rés megkezdése előtt a kikiáltássi ár 
10°ü-át tartoznak bánatpénzül letenni.

Az árverés alá bocsájtott víztartály 
a legtöbbet Ígérőnek azonnali fizetés 
mellett a helyszínen birtokba és tulaj
donba bocsájtatik és annak elszállítá
sáról az árverési vevő tartozik gondos
kodni.

Pécs, 1943. évi július hó 19.
PÉnzügyigazgatóság.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

4696 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény - kivonat.
Dr Schwartz Béla mohácsi ügyvéd 

végrehajtatónak Istvánovics Ferencné 
Gilián Julianna t. és t. gyám által 
képviselt kk. Istvánovics Katalin végre
hajtást szenvedő ellen indított végre- 
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 590 P tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a 
Mohács m. városban fekvő s a mohácsi 
9173 sz betétben A-j-1. 2. sorsz. 1319 1 
hrsz. kertre a beltelekben 95 „-öl 
területtel 50 P 55 f kikiáltási árban és 
A-}-2. sorsz. 1320 1 belsőségre (ház) a 
beltelekben 800 P kikiáltási árban a C 
1. sorsz. a. 2581 1938. sz. végzéssel 
mindkét ingatlanra Istvánovics Ferencne 
javára bekebelezett életfogytiglani 
haszonélvezeti szolgalmi jog érintetlen 
hagyása mellett elrendelte.

Az árverést
1943 évi augusztus hó 21. 

napján délelőtt 9 órakor 
a telekkönyvi hatóság helyiségében 
(Szepessy-tér 10. sz) fogják megtartani.

Az árverés alá eső ingatlanok közűi 
a kertet a kikiáltási ár kétharmadánál, 
a házat a kikiáltási ár felénél és ha dr 
Kontra Miklós mohácsi ügyvéd kéri 
1000 P vételárnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a 
amelyet a magasabb Ígéret ugyananny’ 
%-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi május hó 25. 
Dr Horváth Ferenc s. k.

kir. jbírő
A kiadmány hiteléül 

SZÁSZ IDA 
kezelő

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


