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MUSSOLINI.
A Világtörténelem rohanó 

éveiben 1943. július hó 25-én 
kétségtelenül egyik fontos ál
lomásként fogja emlegetni az 
emberiség.

Vasárnap este 11 órakor a 
római rádió adásából vált is
meretessé, hogy Bénító Mus
solini az olaszok Ducéja be
jelentette lemondását a király 
és császárnak, aki azt elfogadta 
s az új kormány megalakítá
sával Badoglio tábornagyot 
bízta meg, egyúttal sajátmaga 
vette át a véderő valamennyi 
részének parancsnokságát.

A magyar nép őszinte 
tisztelettel és hálával gondol 
mindenkor a távozó minisz
terelnök fele s tisztelettel 
hajtja meg zászlóit Mussolini 
személye és világtörténelmi 
zseniálitása mellett. Az egy
korú antant-hatalmak táborá
ban ő volt az, aki legelsőnek 
emelte fel szavát a magyar
ság érdekében s 1922. évben 
történt uralomrajutása óta 
nem szűnt meg sohasem 
megmutatni tettekkel is a 
magyarság iránt érzett jóin
dulatát.

Mindkét bécsi döntésnél is 
jelentős szerepet töltött be s 
neki volt köszönhető, hogy 
egyáltalán a magyar kérdés a 
világproblémák közé került. 
Két évtizedes kormányzása 
alatt megteremtette az olasz 
nép egységét, szociális és 
nemzetgazdasági téren halha- j 
tatlanul nagyot alkotott. — | 
Az olasz és magyar nemzet 
közötti szíves kapcsolatok az 
ő kormányzása alatt jöttek 
létre s ezek a kapcsolatok, ma 
már nem függhetnek szemé- ; 
lyektől, mert Itália és Magyar
ország népében a barátság I 
gondolata sokkal jobban el
mélyült már.

Mussolini utóda Badoglio 
marsall Magyarország lelkes 
barátja s nem lehet vitás, 
hogy elnöksége alatt megala
kult új kormány továbbra 
fennkívánja tartani politikájá
ban azt az immár hagyomá
nyossá vált barátságot, amely 

a magyar és olasznemzetet 
immáron hosszú éveken ke
resztül összekovácsolta, Ez 
a barátság túlment az érzel
meken s azt végeredményé
ben a történelmi szükségsze
rűség parancsolta, ami meg 
is nyilvánult mindenkor a két 
nemzet hosszú történelmében.

Olaszország népszerű tá
bornagya Badoglio kiáltvány
ban fordult az olasznéphez, 
amelyben leszögezte, hogy 
„A háború tovább folyik. - 
Olaszországot megtámadott

Katolikus Diák- és tanoncolthont Mohácsra.
Dr. Virág Ferenc pápai trón 

álló, megyéspüspök a Katolikus 
Diákotthon mozgalommal kap
csolatban körlevelet adott ki, 
melyben a katolikus diákottho 
r.ok messzemenő anyagi támo
gatására hívja fel a pécsi egy
házmegye híveit A körlevél így 
hangzik: Kedves Híveim! A 
legnagyobb jelentőségű, katoli
kus magyarságunk jövőjét mé
lyen érintő mozgalom indult 
meg május 25 én hazánk tóvá 
rosában Hercegprímás és mi
niszterelnök polgármester és 
egyetemi tanár, főigazgató és 
vidéki tanító, diák és munkás
ifjú egyértelmű lelkesedéssel és 
lelkiismeretet felzaklató komoly
sággal hirdették meg a magyar 
katolikus Diákotthonok elodáz
hatatlan szükségességét. Ez a 
lelkes, komoly hang azóta végig
szárnyal az országon és minde
nütt megértésre talál Ti is ked
ves híveim bizonyára megértitek, 
hogy katolikus diákotthonra ége
tő szükségünk van. Az ország 
városainak iskoláiban egyetemein 
nevelődnek azok az ifjak, akik 
mint a vidéknek és falunak gyér 
mekei, távol a szülői háztól, az 
édesapa gondos, és édesanya 
szerető tekintetétől, fáradságos 
tanulással készülnek hivatásukra, 
hogy valamikor a ti papjaitok, 
tanítóitok, jegyzőitek, orvosaitok, 
legyenek. De hogyan fogják 
megőrizni a városok veszedelmei 
és kisértései közepette az édes
szülői nevelés benyomásait, ho
gyan fognak igaz világnézetű és 
hittvalló férfiakká fejlődni, ha 
nem találnak otthonra, hol fel
készült és rátermett katolikus 
szülőhelyettesek oltalma alatt és 
vezetése mellett alakulhatnak mű 
veit és vallásos jellemekké. Köny- 
nyű a fővárosi, vagy nagyvárosi 
ifjúnak, aki a szülői házból jár- 

tartományaiban kemény csa
pás érte, de mint ezeréves 
hagyományainak féltékeny őre, 
hűséggel kitart az adott szó 
mellett." A háború tehát fo
lyik tovább s az olasz nép 
királya köré seregük lelkese
déssel, aki népéhez intézett 
kiáltványát e szavakkal fejezte 
be: „ Olaszok! Ma még in
kább, mint bármikor, elválaszt
hatatlanul egy vagyok veletek 
a haza halhatatlanságába ve
tett rendíthetetlen hitben I"

SS*

hat iskolába és térhet napról- 
napra szülei ölelő karjai közé, 
akinek édesanyja térit asztalt és 
vet ágyat De mit csináljanak a 
vidékiek és különösen kisváro
soknak és falvaknak tehetséges 
vérű és nyílt eszű fiafaijai?

Ha azt akarjuk, hogy közülük 
is kerüljenek ki vezető emberek 
otthont kell számukra teremte 
nünk. De nemcsak a szoros ér
telemben vert diákokra kell gon
dolnunk, hanem arra a sok száz 
iparostanoncifjúra is, akik a fő 
város és nagyvárosok különböző 
üzemeiben sajátítják el azt a 
kézügyességet, mellyel nem csu
pán maguknak szereznek kenye
ret, de az egész ország boldo
gulását mozdítják elő.

Hogy mit jelent egy ország
ban az ipari munkásosztály Ka
tolikus szelleme, szorgalma és 
tiszta jelleme, annak megvilágí 
fására csak egyetlen figyelmez
tető szót mondunk : ameddig a 
nép és ipari munkásosztály val 
lásos, addig távolmarad a bolse 
vizmus réme. A katolikus diák
otthonok mozgalma valóságos 
lélekmentés és nemzetmentés. 
Megmentjük ifjúságunk leikéi, 
biztosítjuk acélos jeliemét és ra 
gyogó kultúráját, tisztán tartjuk 
a vérét és ártatlanságát és min
dezek által előmozdítjuk nemzeti 
nagylétünket és hazánk jövőjét. 
A diákotthonok létesítéséhez 
azonban anyagi eszközök szük
ségesek, melyeket az idők min 
den mostohasága dacára is elő 
kell teremtenünk. Mindenkinek 
meg kell magát adóztatnia.

A főpapok és lelkipásztorok 
jó példával járnak elöl. Egyének 
és egyházközségek, pénzintézetek 
és vállalatok, nagybirtokok és 
gyári üzemek keljenek versenyre 
egymással legnemesebb célunk 
megvalósítására.

Kedves Híveim ! Értsétek meg 
hazánk legjobbjainak elgondolá
sát és hozzátok meg ti is az 
áldozatot ennek a gondolatnak 
megvalósításáért, hogy minden 
magyar katolikus ifjúnak legyen 
otthona, hol igaz magyar katoli
kusférfiúvá fejlődhessék, szülei
nek örömére, hazánk javára egy
házunk dicsőségére. ! „

A megyésfőpásztor kérő szava 
bizonyára megértéssel és lelkes 
helyesléssel találkozik a hívek 
részéről.

Mohács város és a mohácsi 
járás szempontjából pedig egye
nesen elsőrangú kérdés, hogy e 
városban minél előbb katolikus 
Diákotthon létesüljön. A gimná
zium internátusa újabb kibővített 
keretében is már szűk s a nyári 
beiratkozások során egész osz
tályt kitevő keresztény ifjút 
kellett visszautasítani, akik azon
ban csak úgy iratkoztak volna be a 
mohácsi gimnáziumba, ha a ne
velőintézetbe is felvételt nyer
hettek volna. A nevelőintézetek 
és tanulóotthonok iránti nagy
érdeklődés az utóbbi esztendők 
során a szülők részéről nem 
nevezhető éppen háborús kon- 
jukturának.

Nem mondjuk van talán ennek 
is valami része, mrrt hiszen a ma
gánháztartások ellátásának biztosí
tása vitathatatlanul alulmarad a 
közintézmények ellátásánál, mégis 
az okot nem ebben kell keres
nünk. Ma a szülők helyesen lát
ják meg, amit a megyésfőpásztor 
is kifejez körlevelében, hogy a 
diákotthonokban valóságos lélek 
és a embernevelés folyik, ame
lyekben az ifjúnak alkalma és 

. módja van felelős vezetők fel - 
, ügyelete mellett férfiúvá fejlődni 

az egyház, a haza és a szülő 
örömére.

A tanoncotthon kérdésében 
pedig Mohács megyei város 
képviselőtestületi ülésein több 

| ízben történt felszólalás. E fel 
szólalások rámutattak a vidékről 
beözönlő iparostanoncifjak igen 

| gyenge képzettségére, csökkent
erkölcsi érzékére s erkölcsi nem 
zeti és vallási nevelésüket maga 
a tanoncisko'a heti néhány órája 

i és a leventefoglalkozás nem tudja 
( biztosítani, mert egyébként né 
! hány tiszteletreméltó ifjúsági 
I egyesülés munkájától, ellenőrzés 
I nélkül nevelődnek s ki vannak 

téve a fertőnek és az ifjúságra 
oly. káros felelőtlen életnek.

Éppen ezért a katolikus Diák
otthon kérdését Mohács városá
nak és annak katolikus társadal
mának a legkomolyabb formában 
kell kézben tartania. A mai ne 
héz nyers anyagbeszerzési lehe
tőségek mellett gyors megöl 
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da'sra csak úgy lehetne gondolni, 
ha az Akció Kalolika elé már 
komoly alappal-esetleg egy épü
lettel, amit átalakítással lehetne 
e célra berendezni — állunk. 
E kérdésben a város polgármes
tere és Staub Adám gimnáziumi 
hittanár több érdemleges tárgya
lást folytattak a megyésfőpász- 
torral, valamint Mihálovics Zsig 
mond az Akció Katolika igazgató
jával s mindkét helyről komoly 
segíteni akarást és ígéretet kap
tak és boztak.

Ahogy P. Unyi Bernardin 
mohácsi zárdafőnök A mohácsi 
ferencesek története c könyvét 
lapozgatom különös figyelemmel 
olvasom el ismét a mohácsi fe 
rencesek különösen értékes mii 
ködését a kisebb stúdiumok és 
a kisebb gimnázium bezezetése 
és megindítása körül, mely ma 
gába foglalta a környék idejövő 
gyermekeit is Vájjon, ez a nem 
zet és egyházmentő feladat ma 
rém volna megvalósítható? — 
Szükség ma eivitathatatlanul 
éppen olyan nagy van rá, mint 
akkor volt Az épület is meg
volna hozzá, sőt a tanulók és 
tanoncok felügyelete előkészítése 
stb. a zárda szerzetesi létszámá
nak jelentékte en megnövelésével 
volna megoldható. S ha ez elvi 
lég megvan a berendezés és a 
beruházás minden bizonnyal az 
Aktio Katolika az Egyházmegye 
e's a hívek adományából minden 
fennakadás nélkül összehozható 
lenne

Egy gondolat amely nem 
megvalósíthatatlan s megváló 
sulása esetén olyan katolikus 
tanuló és tanoncotthon nyí hat
na meg Mohácson, amely a vá 
ros és a Ferencesek életében is 
igen fontos állomást jelentene. 
(Hozzászólásokat szívesen fogad 
a Szerk.)
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A mohácsi mozi új 
engedélyesei.

A mohácsi mozi körül lapunk 
hasábjain is sok szó esett — s 
a nagy közönség is sokat fog 
lalkozott vele Nem is csoda. 
A városnak ez az egyetlen állan 
dó szórakozóhelye egyformán 
érdekel úgyszólván mindenkit.

Sok és hosszú tortúra után 
végre megoldódott még hozzá 
közmegelégedésre az új engedé
lyesek ügye is s a mohácsi mozit 
özv. Szépé György né a hazáért a 
jelenlegi világháborúban a keleti 
harctéren hősi halált halt Szépe 
György szkv. főhadnagy özvegye, 
Marosán Róza és nemes Zalánf/y 
Ida utóbbiak budapesti lakosok 
kapták meg

Marosán Róza és nemes 
Zaláttffy Ida a megszállt terüle
teken értékes és veszélyes szol
gálatokat tettek a magyarságnak 
s ezekért Marosán Róza sok 
szenvedésen esett át. Mindhárom 
engedélyes tehát azok közé a 
személyek közé sorol, akik kézé 
ben elsősorban kell, hogy kerül
jenek az ilyen engedélyek s hogy 
ez Mohácson megtörtént azt 
közmegnyugvással vesszük tu
domásul. Az új engedélyesekkel 
folytatott beszélgetés során ki
jelentették, amit örömmel köz
lünk le, hogy tudatában vannak 
a mozi nagy és fontos kultúrális 
fontosságának éppen ezért, úgy 
a filmkötéseknél, mint a vetítés
nél ezen elsöfontosságú célon 
kívül mindenképpen azon lesznek, 

| hogy a város mozilátogató kö- | 
zönségét minden téren kielégít- I 
sék

Sikerült a Mohácsi Takarék
pénztárral kétéves bérleti szerző
dést kötniök s így a mozi a 
legszükségesebb tatarozások 
amelyek egy megnyagyított előtér 
a páholylépcsők eltüntetése, belső 
renoválás után július hó 30-án 
nyitja meg kapuit. A háború ki
menetele dönti aztán majd el 
egy Mohácsnak megfelelő mozi 
épület építését, ami az új enge 
délyeseknek eltökélt szándékuk, 
sőt erre vonatkozóan is vannak 
már tervek készülőben. Addig is, 
nagyon ügyesen az előadások 
bővítésével fogják áthidalni az 
utóbbi időben tapasztalt túlzsú
foltságot s tumultuózus jelene
tek a pénztár körül remélhetőleg 
elmaradnak

Csütörtök kivételével a hét min
den napján lesz július 30-tól 
kezdődően előadás, még pedig 
hétköznap délután 5 és este 8 
órakor. .Vasárnap három előadás 
lesz délután 4, 6 és este 8 óra
kor. Október hó 1 napjától 
kezdődően hetenként három mű
sor kerül lepergetésre s szom 
baton három előadás lesz 3 — 5 
és este 8 orakor, vasárnap négy 
előadás 2, 4, 6 és este 8 órakor. 
A nyi'ásra a régi kötést kellett 
átvenni s így nem magyar film
mel indul az új szezon úgyan, 
azonban a Lidércfény az Ufának 
egyik legnagyobb színes alko 
tása.

A díszelőadás a következő 
vasárnap lesz a magyar Gentry 
fészek bemutatásával A új enge
délyesek részéről kötött filmek 
között szerepei többek között 
Tábori színház, Üzenet a Volga 
partjáról, Legényvásár, Szüts 
Mara farsangja, Harmadik nem
zedék, Késő, Pesti Karnevál, 
Szeretlek, Hegyek lánya, stb, 
mind kitűnő magyar és külföldi 
film.

Eltökélt szándékuk az új en
gedélyesekben, matinék tartása, 
amelyeknek keretében híradók, 
kultúrfilmek, ismeretterjesztő 
filmek kerülnek majd pergetésre. 
Mindent elkövetnek majd az új 
engedélyesek, amennyire az u. n. 
améta redszer (filmkölcsönzőnek 
járó százalékos összeg a nyers- 
bevéte'ből) azt lehetővé teszi, 
hogy a város valóban hatalmas 
moziközönségét az ilyentárgyú 
filmeknek is kielégítse.

A jegyváltásoknak észlelhető 
volt zavarokat pedig az előjegy
zési rendszer bevezetésével, 
(távbeszéőn is) kívánják el
hárítani és ezáltal a pénztár előtti 
tömeg is kisebb lesz I t ter
mészetesen szükség van a kö 
zönség fegyelmére is, főleg az 
előjegyzett jegyek időbenvaló 
kiváltása körül. A telefon elő
jegyzést a közönség bizonyára 
örömmel üdvözli aminek hiánya 
a régi rendszer egyik legérthe
tetlenebb intézkedése volt.

Amikor örömmel köszöntjük 
az új engedélyeseket a város 
mozilátogató közönsége nevében 
kívánunk sikerekben sok gazdag 
esztendőket, de egyben kérjük 
is őket, hogy a múltban elhang 
zott kifogásokat az adott lehető
ségek mellett minden igyekeze
tükkel küszöböljék ki, amit la
punk szerkesztőjének adott fen
tebb ismertetett programjuk után 
Ítélve máris figyelembe vettek s 
így hisszük, hogy közönségünk 

is, s az új engedélyesek is meg 
fogják találni számításaikat, amit 
a magunk részéről szívből kívá
nunk.

Hősi emlékmű avatás 
augusztus hó 1-én.
Hírt adtunk már arról a nemes 

gondolatról, hogy a Mohácsi 
Sokácok Magyar Olvasóköre a 
most folyó világháborúban hősi 
halált halt tagjai emlékét díszes 
kivitelű bronz emlékművel kí
vánja megörökiteni. A művészi 
kivitelű emlékmű elkészült s 
annak ünnepélyes leleplezése 
augusztus hó 1 napján vasárnap 
történik. Ugyanakkor adják át 
rendeltetésének a kör kebelében 
létesült Mezőgazdasági Oépszö
vetkezés gépeit és azok elhelye
zésére épült gépszint.

Az ünnepség rendje:
8 20 órakor a tagok indulása 

a körből.
9 órakor Szentmise a fogadal

mi temp ómban.
1010 órakor: A gépek egy

házi megáldása A gépek és gép
szín átadása, illettve átvétele.

1040 órakor az emlékmű fel
avatása. Avatóbeszédet mond: 
Vitéz Marosy Gyula százados.

1130 órakor „A Mohácsi So
kácok magyar Olvasóköre Mező
gazdasági Gépszövelkezésének 
díszközgyűlése.

Városi közgyűlés.
Mohács megyei város képvi

selőtestülete július hó 26 napján 
megtartott közgyűlésén jóváha
gyó határozatok tudomásulvétele 
után a városi földbányában ter
melt föld árát kocsinként 2 P ben 
állapította meg, majd elhatározta 
a képviselőtestület a Jókai Mór 
utcának Korona előtti részének 
— az ott lebonyólódó nagy 
közúti forgalomra való tekintet
tel — kiskockakővel való burko 
lását, valamint a Deáktéri sétány
nak aszfaltozását.

Jelentős határozatokat hozott 
a képviselőtestület a Sziget köz 
egészségügyének a tűzbiztonsá
gának újabb fejlesztése kérdésé
ben. Elhatározta, hogy a Felső 
Kandán és Sárháton 15 000— 
15 000 P ős költséggel egész
ségvédelmi állomást épít, ezek az 
új házak, valamint a Belső Rihá- 
ban a Flah féle vendéglő bővi 
tése során létesült egészségügyi 
rendelő a Homorúdon létesített 
egészségvédelmi háznak mellék
állomásai lesznek, amelyeken a 
hét bzonyos napjain orvosi ren 
delés és zöldkeresztes látogató 
napok lesznek s ezzel a Sziget 
egészségvédelme újabb jelentős 
állomáshoz érkezett.

Homorúdon a képviselőtestü
let 10 000 P-ős költséggel Tűz- 
oltószertár építését határozta el 
s a Belső rihai szertárral együtt 
ez az új szertár jelentős módon 
erősíti meg a sziget tűzbizton
ságát.

A képviselőtestület az általános 
drágulásra való tekintettel a mii- 
leniumi ösztöndíjakat, a társa
dalmi egyesületek városi segélyét, 
a tanulmányisegélyeket mérsé
kelten felemelte az alábbiak 
szerint: A Testvérközségnek 
megszavazott eddigi 100 P őt 
200 P-re, a m. kir. téli gazdasági 
isko'a eddigi 250 P ős tanul
mányi segélyét 350 P-re, a eddigi

300—300—200 P-ős m lleniumi 
ösztöndíjakat 500-500-300 P re 
a Színpártoló egyesület eddigi 
400 P ős segélyét 500 P re, a 
Színpárto'ó egyesület szakosztá
lyának eddigi 560 P ős segélyét 
700 P re, a Magyar Revíziós 
Liga eddigi 80 P-ős segélyét 
100 P re, a Muzeum Egyesület 
eddigi 400 P-ős segélyét 500 
P-re, a Színtársulat világítási se 
gélyét 400 P rőt 500 P re, a 
Mohácsi írod, és Tud Könyvtár 
Egyesület eddigi 600 P ős segé
lyét 800 P re, a Gimnázium Se
gélyegylet eddigi 300 P ős hoz
zájárulását 500 P re, a Mohácsi 
Tornaegylet eddigi 500 P ős 
segélyét 800 P re, a mohácsi 
cserkészcsapatok eddigi 400 P ős 
segélyét 1000 P re, II Laj as Dal 
kör eddigi 120 P-ős segélyét 200 
P-re, a Szociális Missziótársulat 
eddigi 400 P ős segélyét 600 
P-re emelte fel, rendezte továbbá 
a szigeti marhalevelek kezelő nek 
díját, a nem ál ami rendszerű 
nyugdíjasok nyugdíját, felemelte 
a kövezet rasználati díjat, a vá
góhídi pótdíjakat.

Elfogadta a képviselőtestület 
a városi óvodák, a városi iparos 
és kereskedő tanonciskolák 1944 
évi költségvetését S mega kotta 
a legújabb miniszteri rendelet 
figyelembevételével a vigal niadó- 
ról szóló szabályrendeletet

Kisebb jelentőségű tárgy el
fogadása után a közgyűlés véget 
ért.

Neavatkozzunk mások ügyeibe, 
illetékes katonai helyről közük 
„Gyakori tünet, hogy az em 

berek illetéktelenül oyan ügyek
be avatkoznak bele, ami egyálta
lán nem tartozik hatáskörükbe. 
Ha valami szokatlan esemény 
történik az utcán, pillanatok alatt 
a kiváncsiskodÓK egész serege 
verődik össze. Egy-kettőre elő 
kerülnek a „Mindenttudó fontos- 
kodók, akik úgy gondolják, hogy 
személyes közbelépésük nélkül 
semmi sem intéződhetik Az 
ilyen illetéktelen beavatkozók 
nemhogy az ügy gyors elintézé
sét, elsimítását segitenők elő, 
hanem még nagyobb zavart 
keltenek, hogy egyeni fontossá 
gukat még inkább előtérbe he
lyezzék.

Megtörtént — a múltban sok
szor volt rá példa, hogy az ille
téktelen beavatkozók önkényte
lenül is bűnözőket, hatóságilag 
körözött egyéneket vettek párt
fogásukba, akiket minden rossz 
szándék nélkül is, a hatóságok
kal szemben e lenállásra oúzdi- 
tottak. Hogy még jobban meg 
világítsuk az illetéktelen beavat
kozás káros következményei, 

j okulásul megemlítünk egy nem- 
| rég megtörtént esetet.

Egy honvéd fegyelmezetlenül 
viselkedett feljebbvalójával sze n 
ben. A szemtanuk közül többen 
anélkül, hogy tudták volna mi 
történik, beavatkoztak a dolog ua 
és a honvéd védelmére keitek. 
A honvédet felháborította a kö 
zönség buzdító magatartása meg
tagadta az igazoltatást és feljebb
valójával szemben súlyos füg
gelemsértésre ragadtatta magat, 
ami miatt rögtömtélő eljárás alá 
került és halálával bűnhődött.

De ezenkívül is számos más 
példát sorolhatnánk fel, amelyek 
mind az illetéktelen beavatkozás 
káros következményei igazoljáK.
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Gondoljuk csak el, soha nem 
tudhatjuk, ha valakit a rendza 
varók közül illetéktelenül és 
ismeretlenül pártfogásunkba 
vesszük, esetleg nem ellenséges 
kémnek, bűnözőknek nyújtunk e 
ónkénytelenül is segédkezet? 
Már pedig ez esetben magunk 
■. ia]án akaratunkon kívül, bűn
pártolókká, bűnrészesekké válunk 
és szigorú büntetésben része 
sülhetünk.

4 mai rendkívüli idők min
denkitől fegyelmet, törvénytiszte- 
letet követelnek Ne avatkozzunk 
tehát bele illetéktelenül másik 
ügyébe. Ne segítsük elő önkény- 
te’énül is, feles'eges közbelépé
sünkkel, hogy a rendetlenkedők 
kibújjanak az igazságszolgáltatás 
alói Az ilyen ügyek elintézését 
bízzuk csak nyugodtan az illeté
kesekre. uk tudjak kötelességü
ket.

Kü önösen nem tanácsos ka
tonák ügyeibe illetéktelenül be 
avatkozni mert aki katonai bűn
cselekmény elkövetését előmoz
dítja, katonai büntető bírásko 
dás alá kerül és ennek során 
esetleg rögtönitélő eljárás alá 
vonják.

A háborús időben nincs kimé 
letnek helye A közösség érde
keit veszélyeztetők a legszigo
rúbb büntetésben fognak része 
sülni." ____

A hatodik hét úgyszólván 
minden nap zsúfolt házat hozott, 
Pénteken, július 23 án Párisi 
txpress c. operett ment másod
szor. Szombaton este zsúfolt ház 
elölt ismét Lehár egyik legszebb 
zenéjű operettje: Víg özvegy ke- | 
rült bemutatásra. A pazar kiáili 
lású jól rendezett nagyoperett- ! 
sen minden szereplő különös | 
kedvvel és lendülettel játszott 
Sándor Anna remek énekszámai
val, kitűnő j tékával, szebbnél- 
szebb toilettjeivel sok sikert ara
tott partnereivel D. Szabó József
fel együtt Németh Ilonka tánc
bemutatója külön figyelmet ér
demel. Nagy Ferenc, Csonka 
Endre és a többi szereplő is 
mind maradéktalanul jók voltak, i 
A zenekar kedvvel és lendülettel 
vezette a józenéjű operettet.

Vasárnap délután Kata, Kytti, 
Katinka c operett me ,t közkivá 
hatra másodszor. Este Kőrössy: 
Csak egy asszony van a világon 
c. vérszegény, inkább a táncos 
komikus tudására épített operett 
kerü’' bemutatásra. M ndamellett 
vándor Anna Dalmadi Géza za- l 
matos, jó humorú alakításukkal, 
ló ének és táncszámaikkal teljes 
sikerre vitték a darabot. S ebben 
csonka Endrének robbanásig 
cnulattató jeleneteivel nagy sze- 
'eP jutott, nemkülömben Nagy 
ferencn k, Mihályi Vilcsinek, 
uécsy Györgyinek, Bakos Lász- 
■onak, Soltész Máriának, Vékes 
Istvánnak és Nádai Pálnak. Utób- 
púknak cigányjelenetei igen mu- 
'álságosak voltak.
, Hétfőn óriási érdeklődés mel- 
,e" Szilágyi Huszka romantikus 
operettjét a Mária főhadnagyot 
futatta be a társulat. A cím
szerepben Németh Ilonka utói- 
tthetetlenül bájos volt úgyis 
"’mt Mária, úgyis mint föhad- 

Szívvel-lélekkel játszott. 
->andor Anna nagyszerű magyar 
as»zony szerepében gazdagította

Kámu'’! fUháÍ- Tárnol<
Károllyal bemutatott díszpalotása 

gy tetszést aratott. Dalmady 
a daliás jurátust alakította 

fegyelmezetten és rokonszenve 
sert Turcsy G, Csonka E a 
tolunk megszokott ördöngösség
gé játszottak, páros jeleneteik 
hatalmas megérdemelt sikert 
arattak.
Kossuth Lajost Deák F., Görgeyt 
Bakos L. a’akította nagy tetszés 
melle,t Badóczy, Náday P játéka 
most is figyelemreméltó volt. A 
kitűnő rendezés Hlatky igazgató 
személyes érdeme. A józenéjű 
darabot a kitűnő zenekar öröm
mel vitte sikerre.

Kedden, 27 én közkívánatra 
másodszor ment a Feketeszárú 
cseresznye komoly sikerrel Po 
gány—Deák—Badóczy remekel
tek.

Szerdán közkívánatra Mosoly 
országa másodszor újból komo y 
nagy sikert hozott. Dalmadi— 
Sándor—Turcsi—Csonka reme
keltek

Csütörtökön Nemes rózsa 
ment negyedszer nagy sikerrel.

A szmtársulat utolsó előadá
sai : Pénteken Strauss operett 
Varázskeringő, szombat, vasárnap 
délután és este Mária főhadnagy, 
hétfőn a teljes társu'at felléptével 
és bérietszünetben Nagy kabaré 
búcsú est.

- Téli gazdaság iskolai igazgatói 
áthelyezések. A m kir. Föld
művelésügyi miniszter Orincsay 
Miklós mohácsi téli gazdasági 
iskolai igazgatót Abaujszántóra 
helyezte át s ott felállítandó m. 
kir. téli gazdasági iskola meg
szervezésével bízta meg. Orincsay 
Miklós mohácsi tartózkodása 
alatt osztatlan szeretetnek és nép 
szerűségnek örvendett, úgyis 
mint kitűnő gazda s úgyis mint 
vendégszerető iskolaigazgató. — 
Távozását Mohács város társa
dalma sajnálattal vette tudomá
sul. _ Helyére a Földművelés
ügyi miniszter Székesfehérvárról 
Orosz Gyulát nevezte ki a mo
hácsi téli gazdasági iskola igaz
gatójává

— Halálozás. Ruvald Lajos 
MÁV. tiszt életének 83 ik évében 
július hó 25 én elhunyt. Teme
tése július hó 27 én volt nagy 
részvét mellett. Halálát felesége 
özv Ruvald Lajosné szül. Bendl 
Leopoldina, gyermekei, unokái 
és kiterjedt rokonság gyászolják.

— Tábortűz a Dunán. A mo
hácsi levente vizitábor Szomba
ton július 31 én este 9 órakor a 
mohácsi leányleventék közremű
ködésével a Duna városi oldalán 
a komp kikötő helyen nagysza
bású tábortüzet tart. Színpad a 
komp. A közönség a komp fel
járón és a betonfal két oldalán 
helyezkedik el. A tábortűzre a 
Leventevizitábor szeretettel hívja 
meg Mohács város közönségét. 
Belépő díj nincs.

— Államsegély, a m kir. 
Földművelésügyi miniszter amo 
hácsi Polgárok Olvasóköre szék
házának bővítési munkálataira 
újabb 4 000 P ős államsegélyt 
juttatott.

— Névváltoztatások. A Belügy | 
miniszter megengedte, hogy ■ 
Késics János mohácsi lakos ne
vét „Kalotai" ra, Szeidl László 
nevét „Szénáról1-te, Matics Ist
ván szíjjgyártó püspökpusztai 
lakós nevét „Mező" re változ
tassa át.

Halálozás. Petrovics Dezső 
közszeretetben álló mohácsi föd 
rászmester életének 71. évében 
július hó 24 én elhúnyt Teme 
tése igen nagy részvét mellett 
volt július hó 26 án. Halálát 
özvegye és kiterjedt rokonság 
gyászolják A műkedvelői elő
adások kitűnő maszkirozója sok 
érdemet szerzett különösen a 
legényegyleti nagyböjt: estek 
bibliai jelenetek maszkirozásában, 
amiben művészi tökélyt ért el. 
Halála városszerte nagy részvétet 
keltet.

— Ellopott kerékpár. A li La
jos utcában lévő a kórházzal 
szemközti telekről ismeretlen tet
tes drótkerítést felhajtva egy 
325584 sz. vörösre lakkozott 
Csepel Csoda női kerékpárt el
lopott.

— Ismeretlen férfi hulla. Július 
hó 17. napján a Duna mohácsi 
szakaszán ismeretlen férfihullát 
fogtak ki. A hulla 10—15 napja 
lehetett a vízben, 40 év körüli, 
közepesen fejlett 162 cm hosszú, 
sötét szürke kabát és nadrág, 
majdnem új fekete box félcipő, 
fehér kék ing, ruhája zsebeiben 
fehércsontnyelü zsebkés, barna 
krokodil utánzatú bőrcigaretta 
tárca, 2 38 P készpénz Személy
azonosságát megállapí ani nem 
lehetett. Az ügyészség a teme
tési engedélyt megad'a

— Börtönbüntetés lopásért. A 
pécsi kir. törvényszék Rreisits 
János és Kereszthegyi /ózsef 
sajtmesterek nagynyárádi lakoso
kat, mint tettestársakat, mert Sá 
torhely pusztáról Albrecht kir. 
herceg uradalmából tejet illetve 
sajtot loptak, egy rendbeli lopás 
bűntettében tiz illetve nyolc ' 
hónapi börtönre, Heim /ános és 
Tóth Gyula dunaszekcsői keres
kedőket tulajdon elleni kihágás 
címén 300, illetve 200 P ős pénz
büntetéssel sújtott, Szegedi An
tal dunaszekcsői, Tóbei József 
és Szalai Balázs mohácsi keres
kedőket a vád és következmé
nyei alól felmentette A vádlot
tak és a kir. ügyészség képvise 
lője az iteletben megnyugodott, 
a sértett képviselője azonban a 
felmentettek ellenében átvette a 
pótmagánvádat, igy velük szem
ben az Ítélet még nem jogerős.

— fl rögtönbiráskodás kitér 
jeSZtéSé. A pécsi kir. törvény
szék elnökétől. El 1 C. 27/576. 
sz. Hirdetmény a rögtönbirásko
dás újabb kiterjesztése és kihir
detésének elrendelése tárgyában. 
Közhírré teszem, hogy a m kir. 
minisztérium az 1943 évi július 
20 án kelt rendeletével a rögtön- 
bíráskodást mind a polgári, mind 
a honvéd büntetőbíráskodás kö
rében, az ország, illetőleg a hon
véd büntetőbíráskodás egész 
területére, az eddig már megje
lölt bűntetteken kivűl kiterjeszti 
az olyan lopás és rablás bűntet
tére amelyet a légitámadás alatt, 
vagy azt követő időben a légi 
támadással sújtott területen a 
rombolás okozta helyzet vagy 
az ilyen terület közelében a légi
támadás következtében keletke
zett riadalom kihasználásával 
avagy a hadviselés érdekei szem

pontjából elrendelt kiürítés nél
kül történt tömeges elköltözés 
esetében ennek a helyzetnek 
kihasználásával követnek el. A 
rögtönbiráskodás kiterjed a fent 
megjelölt bűncselekmények kísér
letére és a tetteseken felül a része
sekre is. Felhívom a lakosságot, 
hogy a megjelölt bűncselekmé
nyek elkövetésétől tartózkodjék, 
mert a polgári és katonai bün
tetőbíráskodás körébe tartozó 
minden olyan egyén, aki a jelen 
hirdetmény közzététele után a 
pécsi kir. törvényszék területén 
ilyen Bűncselekményeket elkövet, 
rögtönitélő eljárás alá kerül és 
halállal bűnhődik. Pécs, 1943. 
július 26 Dr. Paiss Dénes sk 
kir. törvényszéki tanácselnök, 
elnök helyettes.

— Lopás. Búzás Imre isme
retlen tettes ellen feljelentést tett, 
aki a címére Ditróról július 12 én 
feladott és 15 én kézbesített cso
magból világos kék grenadin 
ruhát, világoskék hálóinget, bor- 
dócsikos gyapjúruhát, ugyan
olyan anyagot, pullovert, 2 rn 
rózsaszínű anyagot,köröndi gyer
tyatartót, tarka selyembluszt, 
zsebkendőket és egyéb apróbb 
ruhaneműt a láda deszkájának 
e'feszitérévei ellopott.

— Pénz- és fogházbüntetés 
árdrágításért. A mohácsi kir. 
Járásbíróság Bárácz Mátyás, Ján- 
csics Antal mohácsi, Kraszt Péter 
lánycsóki lakosokat árdrágítás 
vétsége miatt jogerősen 100, 200 
és 40 pengő pénzbüntetésre, 
Miklósa Mihály siklósi lakost nem 
jogerősen 15 napi fogházra, 
Szilcz Ferenc németbólyi lakost 
jogőersen 50 pengő pénzbün
tetésre Ítélte.

— Anyakönyvi bejegyzések
1943 július 23 tót július hó 30 ig.

Születések: Keresztes lld kó, 
Boskovcs István, Benedek Éva, 
Schaáb Erzsébet, Fauszt Terézia, 
Hozjak Margit, Milosev Jakab.

Házasságkötések: Altén- 
strasser Ferenc és Lipozsencsics 
Mária.

Halálozisok: Keresztes János 
68 éves, Csányi Mária 54 éves, 
Baricz József 16 éves, Czita 
lllésné 57 éves, Petrovics Dezső 
70 éves, Harczi Sándor 78 éves, 
Ruwald Lajos 81 éves, Lanczen- 
dorfer Antal 83 éves, Darazsácz 
Jánosné 75 éves, Nrgy Gábor 
73 éves.

SPORT.
Vasárnap délután 6 órai kez

déssel a Bezdáni SE I csapata 
játszik Mohácson az MTE vei, 
előtte 4 órakor pedig a II csa
patok mérkőznek.
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Július hó 30—31
Augusztus hó 1—2
LIDÉRCFÉNY
Augusztus hó 3-4

így szeret egy férfi
Felel ó'««zerke>ztö: 

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonol és kiadói 

FRIDRICH OSZKÁR

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

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len emlékű drága jó férj, édes
apa. nagyapa és rokon

RUWALD LAJOS 
elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorúk 
és virágok küldésével vagy más 
módon nagy fájdalmunkat eny
híteni igyekeztek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét

Mohács, 1943. július hó.

.4 gy ászoló 
Rúnáid-család.

Köszönetnyilvánítás-
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága férjem, halottunk

PETROVICS DEZSŐ 
elhúnyta alkalmából mély gyá
szunkat a temetésen való megje
lenésükkel, részvétnyilvánításuk
kal, koszorú vagy virág küldésé
vel enyhíteni igyekeztek, valamint 
a Kát. legényegylet Elnökségé
nek, ifjúsági és leánytagjainak 
ezúton mondunk hálás köszönetét.

Mohács, 1943. július hó
A gyászoló 

özv. Petrovics Dezsöné 
és rokonsága.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága halottunk

KERESZTES JÁNOS 
elhúnyta alkalmából mély gyá
szunkat a temetésén való meg
jelenésükkel, részvétnyilvánítá
sukkal, köszöni vagy virág kül
désével enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ezúton hálás kőszöne- 
tünket.

Mohács, 1943. július hó.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága halottunk

KÓSZA ANTAL 
elhunyta alkalmából mélységes 
gyászunkat a temetésen való 
megjelenésükkel, részvétnyilvání
tásukkal enyhíteni igyekeztek, 
valamint a Polgárok Olvasóköré
nek a temetésen testületileg való 
megjelenésükért, hálás kőszöne- 
tünket fejezzük ki.

Mohács, 1943 július hó.

A gyászoló család

HIRl)Kf*SE5 n 
Mohácsi Hírlapban.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága halottunk

SZABÓ KAROLY 
elhúnyta alkalmából mély gyá
szunkat a temetésen való meg
jelenésükkel. részvétnyilvánítá
sukkal, koszorú vagy virág'kül
désével enyhíteni igyekeztek, 
azonkívül az összes iparosoknak 
és szaktársaknak az összegyűj
tött pénzbeli támogatásért ezúton 
fejezzük ki hálás köszönetünket 

Mohács, 1943. július hó.

A gyászoló család

Előírás szerinti légoltalmi 
HOMOKZSÁKOK kaphatók FRIDRICH 
OSZKÁR könyvkereskedésében.

FELVESZ fizetéssel két erősebb 
15—16 éves fiút

tanoncnak
DÁN cipőgyár, Mohács.

ÉRTESÍTEM
Mohács város közönségét, hogy 

LISZT-CSERE üzletemet 
megnyitottam a Jókai Mór és 
Drágffy u. sarkán.

A n. é. közönséget biztosítom 
szolid és pontos kiszolgálásomról 
és kérem szives pártfogásukat.

JELASICS ANTAL 
molnármester.

SOMBEREK 
község országos állat- és kirakodó 

vásárját 
1943. évi augusztus hó 9-én tartja 
meg, melyre vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható.

Somberek, 1943. július 28-án-

Elöljáróság.

2 szoba, összkomfortos

LAKÁS
AUG 1 RE K I A DÓ

Cím a kiadóhivatalban.

Értesítés!
Értesítem m. t. ismerőseimet és ven

dégeimet hogy férjem Petrovics Dezső 
elbúnytával a FODRÁSZ ÜZLETET 
tovább vezetem és kérem további szíves 
támogatásukat. Tisztelettel 

özv. PETROVICS DEZSÖXÉ 

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 
autogénhegesztést. Elsőrendű, precíz munkát nyújtok! 
Szíves megkeresést kérve, vagyok tisztelettel

HARAMZA MÁTYÁS 
múszerészmester.

Boroshordót
megvételre keres a

Sároki Gazdaság
Telefón: Bezedek 10.

ELADÓ a Török y y jr rr 
utca 21. sz. alatti PlZj

Izsák Julls.

Jókarban levő
takarék - tűzhelyet

MEGVÉTELRE KERESEK.
Cím: a kiadóhivatalban.

T A N O N C O T 
felvesz fizetéssel íiemrií.il Ottó 

bádogos üzem.

Pk. 32 1942. sz. vh. 323 1943.

Árverési hirdetmény.
Dr Beck Alajos mohácsi ügyvéd által 

képviselt Bachrach Győző és Fia mo
hácsi cég végrehajtató javára kisnyárádi 
lakosok végrehajtást szenvedők elleni 
hátr. 61 pengő költség követelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. járás
bíróság P 2185|1941. számú végzésével 
elrendelt közbenjárással foganatosí
tandó kielégítési végrehajtás folytán 
az 1942 évi január hó 9 napján 
lefoglalt és 1310 P 30 f-re becsült ingó
ságokat, közöttük üzleti berendezés, 
polgárkocsi, üszők, sertés, Kisnyárádon 
124. szám alatt végrehajtást szenvedő 
lakásán, üzletében

1943 évi augusztus hó 9 
napjának délután '24 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet ígérőnek, készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár 2 3 részénél ala
csonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1943. évi július hó 10.
NAGY LAJOS
kir. járásbírósági végrehajtó

Pk. 2064 1943. sz. Vh. 343,1943. sz

Árverési hirdetmény.
Dr Schmidt Miklós mohácsi ügyvéd 

által képviselt Tolnai János gazdasági 
ispán jelenleg adorjánpusztai lakos 
végrehajtató javára babarc-pusztai lakos 
végrehajtást szenvedő elleni hátralék 
799 P 55 f tőkekövetelés és járulékai 
erejéig a mohácsi kir. járásbíróság 
11 1943. számú végzésével elrendelt 
közbenjárással foganatosítandó kielégí
tési végrehajtás folytán az 1943. évi 
június hó 17. napán lefoglalt és 
1590 P-re becsült 160 kg. méznád mag, 
bútorok és egy rádió Babarc-pusztán 
végrehajtást szenvedő lakásán

1943 évi augusztus hó 17. 
napjának délután 3 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár 2 3 részénél nem 
alacsonyabb vételárban el fogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1943. évi július hó 20.

TN<-i«ry I^rtjoH
kir. járásbirósági végrehajtó.

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

L É G O

HOMOKOLTÓ
HENGER

KAPHATÓ:
FRIDRICH OSZKÁR

könyv- és papírkereskedésében

MEGBÍZHATÓ kocsist
keres a

„DUNA" Szállítási Vállalat.
ALKALMI
könyvelést, üzleti könyvek felfek
tetését, mérlegkészítést, gépírást 
jutányosán vállal

BEER MÓR
Bérkocsi u. 5.

Baranyavármegye Közigazgatási 
Bizottsága Kisajátítási Albizottságától 

ad. 4164 sz.
kb. 1942.

HIRDETMÉNY.
A m. kir. Iparügyi Miniszter Ur 

41.368 XV. 1942. és 51 124 XV. 1942. 
számú leirataival Pécsvárad község 
részére a községi vízmű belső védő 
területe céljára szükséges és a kisajá
títási tervben és összeírásban megjelölt 
ingatlanoknak Pécsvárad község részére 
való megszerzésére a kisajátítási jogot 
az 1937. évi VI t c. 12. §-a (1) be
kezdésének d ), illetve e ) pontja ér
telmébe a hivatkozott törvényszakasz 
(2) bekezdése alapján engedélyezte il
letve az 1937. évi VI. t c. 16 §-a 
alapján a kisajátítási eljárás végrehaj
tását elrendelte.

Baranyavármegye Közigazgatási Bi
zottságának Kisajátítási Albizottsága a 
m. kir Iparügyi miniszter Ur leirata 
alapján Pécsvárad község részére a 
községi vízmű belső védő területe cél
jára a pécsváradi telekkönyvben 845 1, 
845 2, 845 3, S48 1, 6259. 6260. 6261 1, 
6261 2, 6262 hrsz. ingatlanoknak a ki
sajátítási összeírásban megjelölt, össze
sen 2S08 ;~-ölt kitevő rész megszerzé
sére elrendelt kisajátítási eljárás tör
vényszerű lefolytatására az 1881. évi 
XL1. t-c. 33. §-a és a közigazgatási 
bizottság különböző alakulatairól szóló 
7890 1930. M E. sz. rendelet 5 §-a 
alapján vitéz Horvát István dr alispán, 
akadályoztatása esetén Öllé István var
megyei főjegyző elnöklete a]att, dr 
Farkas Szilárd vármegyei tiszti főügyész
ből és Rózsahegyi Gyula miniszteri 
tanácsos és a pécsi kir. államépítészeti 
hivatal főnökéből álló bizottságot, vala
mint az ügy előadóját, mint a bizottság 
jegyzőjét kiküldötte, egyben a Pécsvárad 
községben, a községházán megtartandó 
bizottsági eljárás határidejéül /94J. é>7 
augusztus hó 31 (harmincegy edik' 
napjának délelőtt 10 (tíz) óráját 
kitűzte.

Erről a Közigazgatási Bizottság 
Kisajátítási Albizottsága az érdekelteket 
— az 1881. évi XLI. t -c. 36. §-ban 
foglaltakra való figyelmeztetéssel 
tudomás, a kitűzött tárgyaláson való 
megjelenés és ott a kisajátítási terv 
vagy a felajánlott ár ellen való felszó
lalás mellett netáni kifogásaik megtetele 
végett azzal a figyelmeztetessel 
értesíti, hogy a kisajátítással kap 
csolatos iratok Pécsvárad községben a 
községházán 1943. évi augusztus ho 
1-től augusztus hó 15-ig bezárólag ter
jedő 15 napon át közszemlére ki lesznek 
téve és hogy a bizottság a kisajátítás: 
terv megállapítása kérdésében akkor is 
határoz, ha az érdekeltek nem jelennek 
meg.

Megjelenés elmulasztása miatt iga
zolásnak nincs helye.

Pécs. 1943. évi július hó 27-én.

NIKOLITS MIHÁLY s. k 
főispán, elnök.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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