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A magyar életerő.
A világ mai nagy erőpró

báján minden nemzet mérlegre 
kerül s jaj annak, amely meg
méretett és könnyűnek talál
tatott Természetes, hogy a 
népek vitalitása ezer tényező
ből tevődik össze, mint ahogy 
ezen vitalitás megnyilvánulása 
sem egy téren tűnik a sze
münk elé, hanem a nemzeti 
élet minden vonatkozásában 
az egészségnek, az erősödés
nek és fejlődésnek kell lát
szani.

A nagy háborúk, nagy vál
ságok igen erősen pusztítják 
a népek erejét, a halottak és 
meg nem születhettek száma 
veszedelmesen csökkenti a 
nemzethez tartozók létszámát 
és mégis az egészséges és 
fejlődésre hivatott nemzet 
nem csak kiheveri ezeket a 
veszteségeket, hanem vitalitása 
abban nyilvánul meg, hogy 
rövidesen eléri, sőt túl is ha
ladja a válságok előtti lélek
számút. A jövő mindig fejlődő, 
erősödő népeké, nem pedig a 
satnyulóké.

Ha a jövőnket vizsgáljuk, 
vizsgálják azt, hogy a magyar
ság fája erőtől duzzadó-e, 
avagy attól kell félnünk, hogy 
egyik ág a másik után szárad 
le, nagy megnyugtatásunkra 
szolgál az 1941. évi népszám
lálás most nyilvánossága ho
zott eredménye, melynek 
tanúsága az, hogy a magyar
ságban az életerő nem csök
kent, hanem túl háborún, 
Trianonon, megszálláson a 
magyarság száma nem lett 
kevesebb, hanem hatalmas 
mértékben gyarapodott. Az a 
nemzet, amelynek lélekszáma 
anyanyelvben és nemzetiség
ben — fent idézett súlyos 
válságok dacára — 1910 óta 
mintegy 15 százalékkal növe
kedett, az fejlődő, erősödő 
nép, nem pedig satnyuló.

1910-ben kereken 10 mil
lióra volt tehető — az akkori 
népszámlálás adatai szerint — 
az intéger országban a ma
gyarok száma, mig 1941-ben 
magyar anyanyelvű 11 mil

lió 397 ezer, magyar nem
zetiségű pedig 11 millió 881 
ezer volt a jelenlegi csonka 
országban. Pedig 1910 óta 
ezren és ezren vándoroltak ki 
magyarjaink közül, a világ
háború aránylag a legtöbb 
magyar vért itta el, Trianon 
pedig előre megspekulálta a 
magyar nép teljes pusztulását 
és szétszóródását, a húsz éves 
megszállás alatt, úgy nemzet- 
lenitették a magyarságot, 
amely nemzetlenitésnek a vi
lágtörténelemben párja nincs 
és mégis élünk, de nemcsak 
élünk, hanem fejlődünk, erő
södünk, izmosodunk és sza
porodunk oly ütemben, amely 
ütemnek biztosítani kell arány

Kjrály püspök alapítólevele 
augusztus 29-ének megünnepléséről.

A .Mohácsi Hírlap" múlt szá
mában már jeleztük, hogy a mai 
számunkban Király /ózsef volt 
pécsi püspök eredeti alapítóleve 
lét fogjuk bemutatni, melyet ő 
1817. március elején írt alá s 
amel yel egyidejűleg a városi 
elöljáróságnak 3000 ezüst forin 
tót adott át

A püspök alapítványának ere
deti címe: ,,A Mohácsi Vészé 
delemre emlékeztető Ajtatosság 
nak alkotmánya."

Tényleg alkotmány volt ez az 
alapítólevél, mert több mint egy 
századra megalkotta az alapját 
az augusztus hó 29 én, nyaka 
vágott Szent Jánosnak napján 
tartandó gyászünnepségnek.

Az alapítólevélnek szó szerinti 
szövege a következő:

Mi a’ább Írottak, tudtára adjuk 
mindeneknek, a kiknek illik, 
Levelünknek rendiben: hogy 
mi azon most is „keserves 
emlékezetű" Mohácsi térséget, a' 
melly mai napig Mohácsi vesze
delem mezejének neveztetlik, 
keserves könyhullajlással több 
Ízben meg árván, és se azon 
szerencséntlen csatának, mely 
által 152Ö ik esztendőben, 
nyaka vágó keresztelő Sz. János 
napján melly állandóan 29 ik 
Augusztusban esik, a pogány 
dühösségge! bíró Törökség edes 
Hazánkat nem csak szeretett, és 
örök emlékezetet érdemlő 
Királyától, Lajcstól életének 
legvirágzóbb 25-ik esztendejében 
keservesen megfosztotta, hanem 
azon kivül dicső Nemzetünknek, 

lag rövid időn belül a Kár
pátmedence teljes magyarsá
gát.

Nem tudjuk, hogy a bom
bák zápora még mit pusztít 
el abból, ami a mai világban 
szép és pótolhatatlan, egy 
azonban bizonyos, ha felbuk
kan a vértengerből előbb- 
utóbb a béke napja, itt a 
Duna-Tisza mentén egy meg
próbált, de meg nem tört 
magyar népet talál, oly ma
gyar népet, amely a válságok 
és vérözön, elnyomatás és 
pusztulásra Ítélés közepett is 
erősödött, szaporodott fejlő
dött s ez a nemzet követeli 
az életet itt, ahol élnünk, hal
nunk kell.

legnevezetesebb eleit, Virágját) 
és azon híres Bajnokát, a' kik 
ennek előtte a' pogány Török 
nek parancsoló és fenyíték Urai 
voltak, egy szerencsétlen ütközet 
által, tulajdon ki öntetett véreik
ből készíttetett vér patakba a' 
szörnyű csata helyen elesett hét 
Megyés püspökkel eggyüt 
eltemette.

Sem pedig azon nagy Isteni 
kegyelemnek, melly által idő 
jártával megsegittetivén a' po
gány iga alól 1087-dik Észten 
dobén szerencséssen ki szabadit- 
tattunklegkissebb emlékeztető 
jelét sehol nem találván, különb 
különbféle gondolatokra vete
medtünk Mellyek végtére a' Sz. 
Lélek Ur Istennek sugárlásából 
töprenkedő szivünket arra bírták:

Hogy: ugyanazon a' szomorú 
emlékezetű város csatahelyen, a' 
mellyen az emberi Nemzetért 
szenvedő Isten Embernek tiszte
letére a’ Mohácsi mostani Kál 
vária hegy épiteltve vagyon, 
egy ollyaten emlékeztető, en
gesztelő, békéltető, hálaadó és 
mi nden leiki és testi jövendő 
béii veszede mektől oltalmazó, 
örökössen fenmaradó Ajtatosság 
alkottattasson mellyenk hathatós 
szentsége által nem csak azok, 
a' mi dicső Eleink, és Nemze
tünknek Vitéz Bajnoki, a’ kik 
ezen térséget piros vérekkel 
valaha megfestették, mentül előbb 
a Keresztényi .Vitézség által 
megéidemlett koszorujokat a’ 
Kegyelmes Istentől az Egekben 
elnyerhessék. Hanem az Ö 

hátra maradott Onokáji is az Ö 
dicsőséges Elejek nyomdokinak 
példás követésire hathatós ösz
tönt nyerhessenek
Mi pedig minnyájan több szá
zadok elfolyása alatt dicsőséges
sen virágzó Nemzeti Alkot
mányunknak állapotjában a’ 
Magyarok Nagy Asszonyának 
az Istenembert szülő szeplőtelen 
Szűznek hathatós esedezése 
által minden ellenünk törekedő 
Ellenségeinknek gonosz szán- 
dékjai ellen is kegyelmessen 
meg oifalmaztassunk.

Meily e' béii örökös ájtatos- 
Ságnak rendjét, és állapotját e' 
képen rendeltük.

Úgymint:
1 szőr. Minden esztendőben 

Nyakavágó Keresztelő Sz. János 
napján az fenn nevezett Kálvá
riának kápolnájában (miglen azt 
nagyobbra vihetjük) tartatód,on 
egy énekes Mise.

2 szór. Tizenkét kis Mise
3 szór. Három prédikáczió. 

úgymint Magyar, Német és 
Horvát.

Mivel pedig Írva vagyon: 
hogy a' ki az O'tárnak szolgál: 
az Óltár után áljon: hogy ezen 
emlékeztető ájtatosság nagyobb 
buzgósággal és a híveknek érzé
kenyebb Lelki hasznaival vite- 
tődjön végbe, mi eltökéllett 
akaratai és legidvességesebb 
céllal a' mi Mohácsi Mezőváro 
sunk Birájinak és Elöljáróinak 
leolvassuk, és adunk három ezer, 
az az 3000 forintokat in valuta, 
olly móddal, és kötelességgel; 
hogy annak esztendőbéli kamatja 
fizetődjön hat pro centó forin
tokkal, a' melly esztendőként 
tenne . . . 180. forintot.

Meilyeknek felosztattása, a‘ 
feltett czélnak bizonyosabb el
érése végett e’ képen határoztatik.

1-ször. Annak, a' ki a’ Sz. 
Misét énekli, adattasson 6 forint.

2 szór. Minden kis Misét 
mondónak két forint, azaz a’ 
tizenkettőnek öszvesssen 24 
forint.

3 szór. Minden Prédikátornak 
hat forint, azaz: öszvessen 
tizennyolc forint.

4 szer. Muszikusokak a' vagy 
éneklő Mestereknek 6 forint

5 szőr. A' Mohácsi Plébánus
Urnák azért; hogy a' Prédikáto
roknak és az öreg misét mondó 
Papnak egy barátságos ebédet 
adjon, adattassan esztendőkint 
.......... 30 forint, Summa.............  
80 forint olly magyarázattal, hogy 
a' midőn az ebéd a' Püspöki 
Rezidencziában adattatik, ollyan- 
kor a Mohácsi Plébánusnak 
úgymint az Ajta osság pásztori 
Gondviselőjének az ebédért 
rendeltetett 30 forintból csak
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6 forint adattasson. A 24 forint 
pedig a Kápolnának javára 
fordittatasson és maradjon

És igy a' szokott kamatból 
esztendőnként elmaradna 96 fo
rint, mellyek minden kor az ezen 
végre csináltatandó és különös 
két kulcsai ládácskába kelletik 
tenni, melly állandóan a' Mohácsi 
Plébános Urnái fog tartatódni. 
De az egyik kulcs a' Kápolna 
ládájának, állandóan a Város 
Birájának lészen maradandó a' 
kinek és az Uradalom Tisztartó- 
nak jelenlétiben a Mohácsi Plé- 
bánus Esztendőnkint nem csak 
a' Kasszának valóságos állapot
járói, hanem arról is számodolni 
köteles lészen: hogy mikor ki, 
és minémü áldozatot nyújtott 
ezen ájtatos és istenes czélnak 
fenntartására. A mellyből elhitet
jük mi magunkkal aztat, hogy 
ezen megtartandó ájtatosságnak 
szentséges hasznaiból ezen város 
határinak boldogittatására is te 
temes Mennyei Áldások fognak 
adatta tni az Irgalmasságot és 
hálaadást szerető Nagy Istentől. 
Költ a' Mi Püspöki Mohács vá
rosunkban Bőjtmás Havának 
első napján 1 S17 dik esztendő
ben.

Király /ózsef 
pécsi püspök. (P.ros pecsét)

Mi is Mohács városának Elöl
járói, Biráji, Eskültjei és az egész 
község tapsoló örömmel meg
értvén a mi Kegyes Fő Pásztó 
runknak és Földes Urunknak 
a' mi lelki és testi boldogulá
sunkra intéztetett Attyai szent 
gondolatját, nem csak minden 
kitelhető hálaadással 
mest elfogadjuk aztat, 
ezen példás Ájtatosságnak

Zalkán László 
Tomory Pál

edes örö- 
hanem az 

fenn
Esztergomi érsek 

Kalocsai érsek
Perényi Ferenc Nagy Váradi Püspök 
Baksi Balás Győri Püspök
Csaholt Ferenc Csanádi Püspök 
Palinai György Bozniai Püspök 
Móré Fülöp Pécsi Püspök

Ezen áldozatnak Király /ózsef 
püspök alkotója Az Istennek és 
Hazájának szívből szerető hiv 
szo'gája.

A város a pénzt meg is őrizte 
és az ünnepségeket évről-évre 
fokozodó érdeklődés mellett lelki
ismeretesen meg is tartotta.

Sajnos az egész alapítványi 
összeg kamataival együtt a hadi- 
kölcsönökkel éppen úgy elveszett, 
mint a többi nemes célú egy- 
egyházi alapítvány.

Az ország lakosságának 8l°|0-a magyar nemzetiségű
— 77 és fél százalék a

1941-ben, még néhai jó Teleki 
Pál urunk rendelte el, hogy a 
meggyarapodott csonka Magyar
ország lakóit vegyék számba, 
hogy a népszámlálás alapján 
tiszta képet nyerjünk önmagunk 
ról. A statisztika a legreálisabb 
tudomány, az nem csalhat, hisz 
a számok nem véresszáju de
magógok, a számok hidegen 
csak annyit mondanak: Olvass 
bennünket és vondd le a követ
kezéseket !

Emlékezünk, hogy mily kénye
sen vigyáztak 1941 ben a nép
számláló biztosok, hogy mindenki 
szabadon nyilvánítsa véleményét 
s így volt elérhető a teljes és 
tiszta kép az ország népi viszo- 

tartására rendeltetett kezünkbe le 
olvastatott és általunk felvéttetett 
három ezer forintokból álló su n 
mának felvételin és attól járandó 
törvényes hat per cente kamat 
nak rendes kifizetésén kívül, még 
arra is, magunkat és minden 
Maradékainkat szives örömmel 
lekötelezzük, hagy ezen eddig 
is sok esztendőknek elt’orgása 
alatt óhajtva várattatott Istenem 
bér előtt kedves emlékeztető és 
hálaadó ájtatosságnak fenntartá
sára és üdvösséges tenészteté- 
sire minden kitelhető móddal 
magunkat és minden maradékin- 
kát lekötelezzük. Fiú buzgóság 
gal azért esedezvén, hogy ezen 
áldozatnak alkotmánya három 
példázatban foglaltattván eggyik 
a város ládájában, második a' 
Mohácsi Plébános Urnái tartandó 
kápolna kasszájában, harmad k 
a Méltóságos Püspöki avagy a' 
Nemes Káptalannak Levelestár
házába örökös emlékezetre tété 
tődjön. Mellyeknek nagyobb 
hitelére adtunk és adjuk a' város 
pecsétjével és tulajdon kezeink
nek aláírásával megerősitetett 
kötelező levelünket. Költ Mohá
cson, Bőjtmás Havának első 
napján. Ezer Nyolcszáz tizenhe
tedik esztendőben.

Coram rne Francisco Scy /. Cottus 
Bárány iensis l'. (olvashatatlan aláírás.) 

Piros pecsét

Birő és NN. Tanáts (Piros pecsét)
Sepátz István Eskütt
Barátt Ferenc eskütt
Presente me Andrea Sárits

Parocho.
Azon Érsekeknek' s Püspö- 

| köknek, kik ezen szerencsétlen 
Mohácsi veszedelemben elestek, 
neveik ezek:

Mohács város elöljáró
ságának és társadalmá
nak erkölcsi kötelessége a 
1'26 eves múltra vissza 
tekintő augusztus 29-iki 
ünnepségeket a jövőben
is fenntartani és e napot 
— ha kell anyagi áldo
zatokkal is — a nem
zet zarándok napjává 
tenni. _ ayL

magyar anyanyelvű —
nyairól. A Statisztikai Hivatal 
most adta közre a népszámlálás 
anyanyelvi nemzetiségi és vallási 
adatairól készült összesítést. Két
ségtelen, hogy ez a legjobbkor 
történt, akkor, amidőn a benesi 
propaganda ellenséges állításaira 
nyugodtan vonultathatjuk fel az 
ország népi statisztikáját, amely
nek bizonyító számoszlopai a 
legerőteljesebben harsogják itt a 
Közép Duna völgyében a magyar
ság erejét és vezetésre való hiva- 
tottságát.

Az országnak az 1941 évi nép
számláláskor összesen 14 millió 
679 573 lakosa volt. Ezek anya
nyelvi megoszlása a következő:

a lakosság egy százalékát. Rész
letes adatok a következők:

Lélekszám °/o
Magyar . . 11,367 342 77 5
Német . . 719 762 49
Szlovák 268913 1 8
Román . . 1,100 352 75
Ruszin (ruthén) 564 092 38
Horvát, szerb bu
nyevác, sokác stb. 369.348 2.5
Vend, szlovén 69 5S6 0.5
Cigány . . 57 372 04
Jiddis . . . 126312 0.9
Héber . . . 5.659 0.9
Egyéb . . 29 435 0.2
Ismeretlen 1.400 0.0

Ugyanakkor azonban arról is 
vallomást kellett mindenkinek 
tenni, hogy melyik nemzetiség 
hez tartozónak vallja magát. Az 
első világháborút követő időkben 
egyik legfontosabb politikai 
probléma volt a nemzetiségi 
hovalartozás, amelyre ez a nép
számlálás Magyarországon a leg
pontosabb feleletet adja Ezek 
szerint a legjelentősebb nem
zetiségünk a román egy milliót 
elérő lélekszámmal, míg a hazai 
németség és ruténség fél fél 
millióval szerepel a nemzetiségi 
statisztikánkban. A többi nem
zetiségek oly kis számmal vannak 
jelenlegi országunkban, hogy alig 
érik el a legnagyobb számuak is

Hősi emlék avatása Pélmonostoron. 
Hihrecht kir. herceg ünnepi avató beszéde.

Pélmonostoron állomásozik a 
Béla király nevét viselő 8 hon 
véd gyalogezred egyik zászlóalja. 
A zászlóalj a keleti harctéren 
elesett hőseinek emlékét a lak
tanya udvarán emelt hősi emlék
művel örökítette meg. A vasárnap 
tartott emlékezetes leleplező ün
nepségen megjelent Albrecht kir. 
herceg, Nikolits Mihály főispán, 
dr vitéz Horvát István alispán, 
vitéz Kudriczy István vezérőrnagy, 
Schneider Ritdolf uradalmi 
jószágigazgató, a hősi halottak 
hozzátartozói és igen-igen sokan 
a község lakói közül.

Az ezredzászló és a katonai 
előkelőségek megérkezte után a 
Himnusszal kezdődött a megrázó 
ünnepség, melynek fénypontja 
Albrecht kir. herceg ünnepi be
széde volt. A kir. herceg leg
először áttekintette a zászlóalj 
katonai küzdelmeinek dicsőséges 
történetét, a délvidéki felszabadító 
harcokat és az orosz seregek 
elleni rettentő erőfeszítést igénylő 
küzdelmeket

— A haza védelmének fogalma 
— folytatta —, gyakran elhomá- 
jósul azoknál, akik hazulról Ítélik 
meg honvédeink oroszországi 
harci tetteit. Sokszor halljuk: 
Miért harcol a magyar honvéd 
a Don mentén?

— Erre szeretném most innen 
a választ megadni, hogy vegye 
tudomásul mindenki, a pacifisták, 
a lélekrontók is, hogy a katona 
mindég a hazáját védi, akárhol 
is harcol, akár a Don mellett, 
akár a Kárpátok előterében, akár 
a Kárpátok gerincén és jaj lesz 
nekünk, ha már a Kárpátok gerin
cén kell a hazát védeni.

— Hőseink, akiknek emlékét 
ma itt megüljük, nemcsak a hazát 
védték, hanem ennél többet: 
védték családjukat! Mi lenne ma 
itt a családból, ha az orosz lenne 
az úr, mi lenne az özvegyekkel 
és árvákkal, mi lenne gondos
kodásukkal és nevelésükkel, ha 
itt orosz felfogás és orosz fogal
mak szerint élnénk. Ők családjuk

A népesség vallási megoszlá
sának adatai a következők :

Lélekszám ®/0

Lélekszám °o
Magyar . . 11 881.455 80.9
Német . . 533 045 36
Szlovák (tót) 175 550 12
Román . . 1 051 026 7.4
Ruszin (rutén) 547.770 3.7
Horvát . . 12 346 0.1
Szerb 159 000 1 1
Vend, szlovén 20.336 0.1
Bunyevác, sokác stb 54 5S5 04
Cigány . . 76 209 0.5
Zsidó . . 139051 1.0
Egyéb . . 27.218 02
Ismeretlen . 1 992 00

Az eljövendő időben nagy 
szerepe lesz az 1941. évi magyar 
statisztikának.

Római katolikus 8,073689 55.0
Görög katolikus 1,701.544 116
Református 2 785.701 190
Evangélikus 729 288 5 0
Görög keleti 559944 3.8
Unitárius 57 909 04
Baptista 36.422 02
Izraelita 724 306 49
Egyéb 1 543 00
Felekezeten kívüli 7.601 0.1
Ismeretlen 1 626 00

ért is életüket áldozták, mert ti- 
rátok az itthonmaradottakra gon • 
doltak és a távolban is tiértetek 
véreztek.

— Ök védték a civilizációt a 
rombolás szelleme ellen, védték 
a kultúrát, az ősrégi, évezredeken 
át kitermelt emberi szellemi fel
sőbbrendűséget a fejlődést tagadó 
materializmus ellen, a mindent 
állati sorba taszító erőszak ellen. 
Védték a kereszténységet, mát 
az emberi nemesedés intézményét, 
amelyet a Szovjet tűzzel vassal 
pusztít, mert tagadja az Istent és 
ezt mutatja az is, hogy Szent
péterváron az egyik téren Júdás- 
nak állított szobrot.

— De kérdezhetem azt is, 
melyik élet értékesebb, amely 
hosszú ideig tart, de nem hagy 
nyomokat maga után, vagy amely 
rövid, de értékes, amely a halállal 
magát örökértékűvé tudja tenni.

— A mi hőseink halála örök 
értékű. Boldogok ők, akik előt
tünk múltak el ugyan, de akiknek 
emléke tovább fog élni mint a 
miénk. Testi szemeink elöl eltűn
tek, de lelkűk ittmaradt a lélek 
tekintete előtt és az emlékezésben 
hősi életfelfogásra és áldozat
készségre, halálig szóló hűségre 
s a , legnagyobb, legértékesebb 
és legrégibb magyar erényre: a 
halál megvetésére serkent és 
buzdít mindannyiunkat. Áldott 
legyen az ő emlékük, mert 
termékenyítő!

Az ünnepi beszéd elhangzása 
után lehullott a lepel a hősi 
halottak neveit tartalmazó már
ványtáblákról.

Az ünnepség megható műso
rát követőleg dr Tóth Dezsó' 
villányi főszolgabíró adta át 
emelkedett szellemű beszédben 
négy járás közönsége nevében 
az emlékművet a zászlóalj parancs
nokának. Az emlékmű átvétele 
után a zászlóalj harctéri parancs - 
noka a Kormányzó Úr kitünteté
seit tűzte ki a vitéz katonák 
mellére, majd a koszorúk elhelye
zésével véget ért az ünnepség.
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Polgármesteri jelentés I 
1942. évről.

Mohács történetének három 
iontos forrásmunkáját adja ki 
évente a város polgármestere. 
Első a város költségelőirányzata, 
második a zárszámadás, harma
dik pedig a polgármesteri jelen- j 
lés. Ez utóbbi nem régen került 
kiadásra s a városi képviselő- 
testület tagjai mostanában kap
ták kézhez, hogy a város 1942 
évi é'etéről készült beszámoló 
alapján képet alkossanak Mohács 
fejlődéséről s kellő bírálattal és 
. ■mutatással szolgálják az okos 
e. eltaladás ügyét.

I d/z Szönyi Alajos polgár 
mester részletes jelentést készí- j 
tett a város elmúlt esztendejéről. ] 
Minden fontos kérdést, intéz
ményt külön fejezetben tágyalva, 
módot nyújt arra, hogy ne csak 
á talánosságban, hanem részletei
ben is belássunk azoknak a kér
déseknek lényegébe, amelyek 
együttesen jelentik ezt a fogai- I 
mát Mohács.

Az kétségtelen, hogy a szerb 
meszállás megszűnése és Jugo
szlávia összeomlása közötti idő 
külön korszaka Mohács városi 

létének. Nagyon helyes volna, 
ha a város módot találna arra, 
hogy ezen korszak történetét — , 
a rendelkezésre álló adatok fel
használásával — arra hivatott 
emberrel megiratná, illetve a mű 
megjelentetéséhez hathatósan 
hozzájárulna. A nyersanyag ma 
még bőséges s könnyen fellel
hető, szintétikus elrendezése s a 
tanulságok levonása bizonyára 
igen hasznos lenne mind a ve 
zetőknek, mind a lakosság széles 
rétegeinek

Az 1942. évi polgármesteri 
jelentésben szemelgetve rend
kívül sok érdekes adatra buk
kanunk s ezen érdekes adatok
ból álljon itt néhány szemelvény.

Április hő 26 án külpolitikai 
ízű bolgár magyar estet rendezett 
a Szabadliceum vezetősége a 
városháza közgyűlési termében. 
A múlt év folyamán 16 hősi 
halottat vesztett a város lakos
sága. A város hivatalai 24 019 
ügydarabot intéztek el.

1942. évben 464 en születtek 
élve Mohácson, ebből 411 róm 
katolikus 4 evangélikus, 29 refor
mátus, 11 gör. keleti és 9 izr. 
Van az élve születtek között 17 
oláh cigány is. Mohácson halt 
meg 343 ember, ezek közül azon
ban 260 volt helybeli. A halot
tak nem szerinti megoszlása: 
197 férfi és 145 nő. Vallás sze 
rint meghalt 276 róm. katolikus, 
26 református, 3 evangélikus, 18 
görög keleti, 2 görög katolikus, 
18 izr A halál oka között leg
nagyobb számban a gyomor- és 
bélbaj szerepel 66 esetben, míg 
az aggkori gyengeség 65 embert 
vitt a föld alá. Agyvérzés 50, 
tüdőgyulladás 46, vesebaj 28, és 
rák 22 esetben vetett véget az 
emberi életnek. Baranya vármegye 
László közkórházába az év folya
mán 4087 beteget vettek fel, a 
kórházban a napi átlagos beteg
létszám 180. A kórház több mint 
400 ezer pengőt költött el 1943. 
évben.

A szociális munka is szép 
eredményeket mutat fel. A Sze 
retetházban gondozottak lét- I 
száma 68 személy, egy szegény 
eltartása évi 351 92 P-őt emészt 

fel. A Magyar Norma ezenfelül 
71 szegényt részesít segélyben 
s a Magyar Norma 1942 ben 
17 063 pengő bevételből teljesí
tette a szociális feladatait. A Nép 
és Családvédelmi alap viszont a 
maga nemes céljaira 109 730 P -t 
költött.

A városnak 20 iskolája van, 
ezek közül 14 elemi, ahova 
1787 tanuló járt Ezek mellett 
a négy ovoda, 236 növendékkel 
szolgálja a közoktatásügyet.

Emelkedett az építkezések 
száma, jól működnek az üzemek 
s általában optimista a kép, 
amit a polgár mester elénk rajzol, 
amit talán a legjobban az az 
adat fejez ki hogy 1942-re 
1 136192 pengő bevételi elő 
irányzattal szemben 1 186 188 P 
folyt be ami kerek 50 ezer 
pengővel több az előirányzatnál.

Országjáró (ttunkból.
(Késői riport. — Folytatás.)

... Vasárnap reggel aztán korán 
veszi Kató a pislantsot! Már 6 
órakor misézik Kisatyánk, hogy 
utána mindjárt tovább induljunk 
fővárosunk felé Friss nóták 
köszöntik a vonatból a Velencei 
tó nádasait és madarait. Agárd 
mellett megemlékezünk Gárdonyi
ról, azután befutunk Kelenföldre. 
Nem tagadjuk: egy kicsit szédí
tett Budapest irama, de szállá
sunkon, mely Buda egyik leg
szebb részében van, az áldásutcai 
iskolában, jól kinevetjük falusi 
magunkat! Aznap csak a Margit
szigetet nézzük meg. Margit
sziget! Budapest gyöngye és 
csupa történelem! Mennyire 
egyesült vele nemzetünk örök 
hivatása: feltartani a pogány 
keletet, megvédeni Krisztust a 
kereszten 1 Egy ez a Margit
szigettel: gondo'atban néhány 
évszázadot fordul velünk a világ; 
a tatárjárás sebesültjeivel, rok- 
kantjaival van tele ez a térség! 
És íme, a jelenben ugyanabból 
a folyamágyásból, amit örökös 
egyetlen Magyar Életnek neve
zünk, új hősök szakadtak ki: 
most itt sétáló sebesültjeink 
ugyanazok, mint akik évszáza
dokkal előbb hordták itt a Duna 
partján sebeiket, az örök magyar 
Katonák, az ércfal, amelyre a 
Keresztnek rontó istentelenek 
szörnyű csapásai estek és fel- 
felszakították tagjaikat!... Iste 
nem, milyen jól esne odahajolni 
és némán megcsókolni a kezüket, 
amint mankójukon elbicegnek 
mellettünk vagy a földre borul
hatnánk az örök Magyar Honvéd 
és az ő minden szenvedésük 
előtt! Épen a Margit szigeten, 
ahol a megcsókolt föld porában 
és a mi apáink és bátyáink 
gólyóverte csonka testében egy- 
beömlött most a XIII és XX 
Magyar Század! ...

Mélyen meghatódott lélekkel 
megyünk befelé a szigetben a 
romok felé, ahol mindig csend 
van Mi is magunkbamélyedve 
járunk ott és meghalljuk a szűz 
fehér Margit suttogását: Kis 
lányok, messzi magyar század 
munkásleányai, akiknek hótiszta 
lelkében szunnyad a magyar jövő, 
segítsétek Hazánkat győzelemhez 
engeszteléssel!... Majd leülünk 
a nagy platánok alá, lélekben a 
legnemesebb lelkű magyar költő: 
Arany János mellé, aki őszen 
tanít bennünket az élet egysze
rűségeire: »Az életet már meg

jártam, többnyire csak gyalog | 
jártam! — Gyalog bizony, lég ' 
feljebb, ha omnibuszon!. .

Elgyönyörködünk az őzikék
ben, elcsodáliuk az aranyfácánt, 
a paradicsomfácánt és a kénye
sen sétáló pávákat Megnézzük 
Gűl Baba rózsáskertjét, leülünk 
a rózsaiigetben a padra és be
hunyjuk szemünket és. .. igen 
eszünkbejutnak a legszebb ál 
maink... Leányálmaink! Margit
sziget, Budapest büszkesége, alig 
tudunk elválni tőled, de lélekben 
örökre összenőttünk!.

Másnap a Sziklakápolnában 
hallgatunk szentmisét, aztán fel
megyünk a Gellért hegyre, hogy 
sokáig gyönyörködjünk a világ 
legszebb fekvésű fővárosában, a 
mi Budapestünkben! De büszke 
ségünk csak fokozódott, amikor 
a királyi vár történelmi termeit 
jártuk. Nemcsak mesebeli képze
letünket múlta felül a ragyogás, 
nemcsak a falak közt ott élő 
eleven történelmet éreztük külö
nös elfogódottsággal, de büszkén 
éreztük: ez a pazar dísz, csillo- 
dás, pompa, fény, nagyszerűség 
a mi királyunké, a magyar királyé! 
Na, de nem természetes-e, hogy 
mindenek felett a magyar királyi 
táncteremben hagytuk a szívün
ket?! Mikor ott álltunk a sok 
mázsás hatalmas kristálycsillárok 
alatt, egy pillanatra behunytuk 
szemünket és egy bálra gondol
tunk, melyet.itt táncolhatnánk át 
királyi lovag karjában ..

Délutánra már éppen csak 
annyi időnk jutott, hogy csak a 
Nagykovácsy üzletházat nézhet 
tűk meg; melynek három emele
tén, annak sok sok fényes gaz 
dag termén páratlan szolgálat 
készséggel kalauzoltak keresztül. 
Majd hajóra szóltunk, megmoz
dultak a nehéz gépek, a kazán 
dohogni kezd, aztán visszafelé 
indul a Duna és megindultak a 
budai hegyek . . . Ilyen gyönyö
rű utazásban még nem volt 
részűnk! Kihajolunk a korláton 
és úgy gyönyörködünk a vízben. 
E'néz ük, hogy veri, hasítja, 
szántja, túrja ez a dohogó be- 
hemót palota: ez a fényes szép 
hajónk a szegény Dunát. 
Kedvünkön az éjszaka sem tud 

kifogni : olyan friss nótaszóval 
fut be velünk a hajó Mohácsra 
hajnali fél háromkor, mint ami
lyen nótásan 3 nappal előbb 
elindultunk!

... De lehet-e szavakban ki
fejezni azt a mélységes hálát, 
amit mindazok iránt érzünk, 
akik ezt a leikeikben, történelmi 
élményekben és gyönyörűségek
ben ennyire gazdag, felejthetet
len kirándulást lehetővé tették 
számunkra? DL.-krónínás,

— Kivánsághangverseny. A 
Vöröskereszt mohácsi fiókja 
augusztus 20—21—22 én este 
*í48 órai, azonkívül 22-én, vasár
nap délután 4 órai kezdettel 
rendezi meg V. Kivánsághang- 
versenyét a Színkörben, a mohácsi 
hadhavonultak hozzátartozóinak 
javára. Közreműködik a helybeli 
kitűnő műkedvelőgárda, a mo
hácsi Sokacbokréta, a mohácsi 
cigányzenekarok együttese. Mű 
soron vannak ének- és táncszá
mok, szavalatok, tréfák, bohóza
tok, stb., stb. Mivel városszerte 
nagy érdeklődés mutatkozik e 
kivánsághangverseny iránt, taná
csos a jegyek elővételéről gon
doskodni. Helyárak 60 fillértől 
3 pengőig.

HiSegb
— Augusztus 29-iki szónokok. 

Az idei augusztus 29-iki ünnep
ségek alkalmával a Kálvária ká
polnában reggel 7 órakor tar
tandó sokác istentiszteleten a 
szónoklatot tartia: P. Bilinth 
Rémig ferencrendi atya, a fél 9 
órai német istentiszteten szóno
kul: Staub Adóm városi gim
náziumi hittanár és fogadalmi 
templomban 10 órakor tartandó 
főistentiszteleten szónoklatot tart : 
dr Ollós László pécsi theoló- 
giai tanár, Mohács szülöttje

Esküvő. Vincsek Irén és 
Bokodi László folyó hó 21 én 
délután 7 órakor tartják esküvő
jüket a mohácsi fogadalmi 
templomban

Hírek a MÉP koréból. 
Reisz Adóm képviselő és 
Gasoarich /ózsef központi vár
megyei titkár a környékbeli 
német anyanyelvű községeket 
látogatják, hogy felvilágosítással 
szolgáljanak a mai kül- és 
belpolitikai helyzetről. Velük 
együtt dr. Horváth Lajos 
választó kerületi pártvezető érte
kezletet tartott Kiskőszegen, 
Vörösmarton, Csúzán, Herceg- 
szőllősön, Albertfalván, Laskón, 
Várdarócon, Sellyén, Jenőfalván, 
Dárdán, Laskafalun, Keskenden, 
Pélmonostoron és Baranyakisfa- 
ludon, ahol a politikai helyzeten 
kívül különösen a beszolgállatási 
tervezetet és a magyar nemzeti
ségi politika lényegét ismertették 
az előadók.

A házcsoport óvóhelyek ki
jelölésére, létesítésére és felsze
relésére, elsősorban azt a ház
tulajdonost kell kötelezni, akinek 
épületében olyan pince van, a 
melyik az (R H.) régiházi óvó
hely létesítésére, műszaki szem
pontból legjoban megfelel Az 
olyan házcsoportban, ahol pince 
egyáltalán nincs, vagy ha van is, 
de műszaki szempontból nem 
megfelelő, ott árok illetőleg 
udvari óvóhely létesítése és fel
szerelése kötelező.

— Adomány. Özv Pazaurek 
Ferencné lapunk kiadóhivatala 
útján 20 pengőt adományozott 
a fogadalmi templom céljaira.

— Tábortűz a Dunán. A mo
hácsi levente vizitábor a múlt
korihoz hasonló tábortüzet ren
dez a Duna városi oldalán a 
kompokon augusztus hó 22 én 
hétfőn este 3/49 órai kezdettel. 
Felhívjuk e nagy tábortűzre a vá
ros közönségének figyelmét.

— Vizicserkószeink balatoni 
tábora. Vízicserkészeink a S ón 
felevezve balatoni mozgótábort 
bonyolítanak le s vasárnap 22 én 
d. u 6 órakor érkeznek Mo
hácsra. Fogadás a révátkelés 
feletti Dunaszakaszon.

— Kijelölt kereskedők. A ke
reskedelemügyi miniszter P.ank 
Mária vegyeskereskedő mohácsi 
lakost petróleumnak és szappan
nak a fogyasztók részére árusí
tásával foglalkozó kiskereskedő
nek, Frey /ánost a mohácsi, 
pécsváradi és baranyavári járás 
összes helyiségeire tojás és 
baromfikereskedőnek kijelölte.
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— Minden házcsoport köteles, 
házcsoport-óvóhelyet létesíteni. 
A m. kir. Honv. Miniszter, azon
nali hatállyal kötelezővé tette, 
hogy a város összefüggően be
épített területén, minden ház
csoportban, házcsoport óvóhelyet 
kell létesíteni, felszerelni és 
fenntartani. E célból, minden 
házcsoportban egy, vagy több 
olyan pincét kell kijelölni, 
amelyek alkalmasak arra hogy 
a házcsoportba tartozók átlagos 
létszámát, — befogadják.
- Sárga húsjegyekre, tekin

tettel arra, hogy az aratási mun
kálatok már befejeződtek, további 
rendelkezésig ismét 15 dkg hús 
lesz hetenkent kiszolgáltatandó.

Karvezetöi tanfolyam Mohá
cson. A Városi Gimnázium nyári 
csöndjét szokatlan esemény za
varta meg augusztus 9—14 ig 
terjedő héten. A kongó folyosók 
énekszótól visszhangzottak, a 
Vili, osztály padjait ezúttal nem 
vidám diákok, hanem komoly, 
tarulnivágyó hölgyek és urak 
foglalták el: a vármegyei Nép
művelési Bizottság karnagyi tan
folyamárak résztvevői. A hallga
tóság tömör előadásokban min
dent megkapott, amit jó karve- 
zetcnek és képzett énekesnek 
tudnia kell Dr. lötök Zoltán 
énektanár és zeneszerző, számos 
népdal feldolgozója, a homofon 
és polifon zenéről és énekről, 
a kaiban való éneklés szabáyai- 
ról adott elő, majd megfelelő 
gyakorlati példák kisételében 
régi és újabb népdalaink jellem
ző sajátságait mutatta be. 
Fotrai Miklós, Zeneművészeti 
Főiskola tarára és az ország 
szerte híres kamarakórus 
vezetője, az énektanítás és kar
vezetés legfőbb tudnivalóiba 
avatta be a résztvevőket. Az 
elméleti oktatás mellett a gya
korlatban nélkülözhetetlen taná
csokat is adott. D r. Moinár 
Imre, a Zeneművészeti Főiskola 
érektanára, európai hirü ének
művész, a helyes és szép ének
lés szabályait mutatta be, az 
á bé cétől kezdve az énekművé
szet magas iskolájáig. Meg
tanulták a jó lélekzetvetel mód
ját és jelentőségét, a helyes 
hangképzést, szép kiejtést és 
elcacásmcdot Molnár professzor 
nemcsak nagy művész, akinek 
csodalatos szépségű hangja és 
művészi előadása ejtette bámu
latba a hallgatókat, iíanem nagy 
tudós is, az eufonetkanak, a 
jóhangzás tudományának meg
alkotója. Ilyen iianyu kísérletek 
és vizsgálódások külföldön is 
folytak, de az ő eredményei a 
Itgpontosabbak, az ö rendszere 
a legtökéietes sebb, nteit nem 
egy nyev hargzóit, hárem az 
összes képezhető hangokat tár
gyalja. Meglepő ereomenyeket 
ért el a piofesszor az egyes 
hallgatóknál gyakorlatilag, a 
helyes hang képzés és szép 
hangsain elővarazso ásában. A 
tanfolyamnak tizet.két vidéki és 
három mohácsi résztvevője vöt. 
Kivü.ük két három érdeklődő 
Iá ogatott el egy egy óráia. 
Köszönet tieti Kennyi János 
népművelési megbízott, mecsek- 
aljai igazgazgaiotanitót a tan
folyam sikeres szervezéséért es 
az előadó urak megnyeréséért. 
Ez a tanfolyam nagy é.mény 
voit a hallgatók szamáta.

TÁNCISKOLA
A KAI. LEGÉNYEGYLETBEN 
szept. 5-én, vasárnap este 7 órakor 

nyitó össztánccal 
kezdődik MILASSIX tánctanár 
vezetésével. — Tanórák kedd, 
péntek este.

— Vendéglátó iparosok figyel
mébe. A közellátási miniszter a 
vendéglátó üzemekben folytatott 
játékok dijait rendeletben újból 
megállapította Az érdekelt 
vendégiátóiparosok a díjszabást 
megtekinthetik az ipartestület 
irodájában.

A vásárló közönséget 
értesíti a Baross szövetség, 
hogy a rőföskereskedők üzletei 
kei továbbra is szombaton 2 
Órakor záriák szeptember 15 ig.

— Megpolozták. gyújtogatott. 
Majson, augusztus hó 15 én, 
éjjel 11 órakor tűz ütött ki 
Mutschler Gáspár földműves 
udvarán, mely tűz aztán áthara- 
pódzott a szomszédba is Simon 
Ferencnek és Mundunácz /árigs 
nak az udvarára. Leégett két 
hatalmas búzaszalmakazal és egy 
alomsás, valamint egy takarmány 
kazal is. Az egyik udvarban a 
disznóól is leégett s elpusztult 
a benne lévő negyvenkilenckilós 
disznó is. Szerencsére a tüzet a 
lakosság még idejében eloltotta 
e így a felsorolt, mintegy három
ezer pengős káron felül, újabb 
kár nem ke'etkezett. Az azonnal 
megindított csendőri vizsgálat 
megállapította, hogy gyújtogatás 
történt s rövidesen elfogták a 
gyujtógatót is üerlach Mihály 
majsi napszámos személyében. 
A gyújtogatás háttere igen érde
kes és egyben szomorú is. — 
Ugyanis üetlach a gyújtogatás 
előtt összetűzött a községi kocs
mában Mutschlerrel, aki a be
borozott és veszekedő napszá
most háromszor nyakonverte. 
Gerlachba belészorult a bosszú 
és megfenyegette a gazdát. — 
Hazafelé azután beosont Mlutsch- 
ler Gáspár udvarába és annak 
hátsó részében felgyújtotta a 
kazlat. Amint lángot vetett a 
kazal, elódalgott a tett színhelyé 
ről, de felébredt benne a lelki
ismeret és visszatért a tűzhöz s 
másodiknak kezdett a tűz ojtá 
sához. Gerlach a csendőrségen 
beismerte tettét s most a pécsi 
ügyészségen várja a döntést 
további sorsáról

— Felhívás! A beszolgáltatási 
kötelezettséget elrendelő rendelet 
megjelenése óta még előfordul, 
hogy egyes gazdák vásárlásra 
nem jogosult vevőnek adnak el 
a megengedettnél magasabb áron 
teszo gá.tatás alá eső terménye
ket es termékeket. Míg ezzel 
egyrészt a fekete piac pártolásá
val büntetendő cselekményt kö
vetnek el, másrészt azonban 
saját érdeküknek is artar.ak, an
nál is inkább, mivel idén a 
kukoricatermés gyengének ígér
kezik s ennek következtében a 
kukoricában le nem adható pont
egységeket más termény és ter
mek beszolgáltatásával kell majd 
pótolni. Viszont a beszolgáltatasi 
kötelesség tekintetében a hatóság 
jóindulatát sem lehet addig várni, 
míg a fekete piacot a gazdatár- 
sadalcm ily mértékben elősegíti

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Augusztus hó 21- 22 23

Legény vásár
Augusztus 24-25

Tábori színház
Anyakönyvi bejegyzések.

1943. évi augusztus hó 13-tól 
augusztus hó 19 ig.

Születések: Balázs Ferenc,
Molnár Lajos, Lipozsencsics 
Mária, Földváry Edit Mária 
Magdolna, Szeszán Mária Terézia. 
Maros Ilona, Bercsi Frigyes, 
Mohácsán Mátyás, Szerdahelyi 
Mária Katalin.

Házasságkötés: nem volt.
Halálozások: Breuer Pálné

54 éves, Somogyvárácz Mátyásné 
74 éves. Tatai Pál 60 éves, 
Haszner János 14 éves, Mayer 
Henrik 32 éves.

Mohácsi Hírlapban.
Felelős szerkesztő:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
LaptuI a | donoi él kiadói 

FRIDRICH OSZKÁR

ELADÓ
Mohácson kisebbszerű polgári 
ház, 2 szoba, konyha, előszoba 
és egyéb mellékhelyiségekkel 
32 000 P.
Sepsén 7 000 n öl szántóföld, 
amelyben szőlő és erdő van, 
ölenként 6 P.
Baján a belvárosban 219 n öl 
házhely, ölenként 150 P. — Szőlő 
városhoz közel 2 000 P.
Nagyatádon ház, 3 szoba, konyha, 
kamra és minden mellékhelyiség
gel, a fürdő közelében 42 000 P. 
Pécsett 50 000 P ős háznak fele
része 18 000 P ért. — Ház, 2 
szoba konyha 22 000 P. — Ház 
Mátyás Flórián utcában 50 000 P.
— Új ház, adómentes 35 000 P.
— Ház, új adómentes. 3 szoba, 
konyha, fürdőszoba 50 000 P. — 
Emeletes ház a Rákóczi utón 
180 000 P. — Szőlő a Donátusnál, 
szép villaépülettel 35 000 P.

Molnár Károly
Földművelésügyi Miniszter által eng, 

ing. forg. irodája.
PÉCS, Ferenciek utca 7. szám.

Jó bizonyítvánnyal 
magános nőt keres 

szakácsnőnek 
Állami Intézet. Horthy M. út 17.

Sekrestyést 
keres a fogadalmi templom szeptember 
elseji belépéssel. Lehetőleg kisiparos 
vagy önálló kisházas jelentkezzék a 

délelőtti órákban 
a belvárosi plébánia irodájában. 
Előírás szerinti 5 kg-os légoltalmi

homokzsákok
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mr.hács

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

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsőkként!)

FEKETE LAMPION
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskedésében.

Földbérlet.
A mohács-belvárosi plébánia 

és kántor a városi oldalon fekvő 
20 kát. holdat kitevő földjét a 
tagosítás befejezéséig bérbe adja. 
Érdeklődni lehet délelőttönként 
a belvárosi plébánia irodájában.
Egy jókarban levő Csepel
motorkerékpár

jó gummikkal eladó.
Molnár u. 6.

Üres lácláR 
minden mennyiségben kaphatók 

Keresztes Cukorkaüzlet

Egy jókarban levő
női kerékpár eladó.
Újtelep, Csele u. 4. szám alatt.

ELADÓ 700 0 öl elsőrendű 

szántóföld 
a réti dűlőben. Garai u 20.

ELADÓ I KUK0R1CAGÖRÉ
Érdeklődni lehet: Zrínyi utca 31. 
szám alatt.

Rendes férfikerékpár egyik 
kerekére beszerelhető 
bicikli-motor eladó.

Farkas utca 4.

ELADÓ egy kis

családi ház és 2000 n-öl erdő
Mocskosban. Cím a kiadóban.a

BORT 
fehér és szinesárut 

minden mennyiségben a leg
magasabb napi áron állandóan 
vásárolok Must eladásokra 
előjegyzéseket elfogadok.

Bauer József 
bornagykereskedő 
Horthy Miklós út 27.

ELADÓ szabadkézből 
egy új nagy lakóház. 
Üzletnek is alkalmas. 
________ Cím a kiadóhivatalban. 

Különbejáratú 

bútorozott szoba 
kiadó. Széchenyi tér 13

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

BEER MŰK 
Bérkocsi u. 5


