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Hűség és bajtársiasság,
Az elmúlt napok olaszor

szági eseményei, a most dúló 
háború annyi meglepetést 
szolgáló napjai dacára is az 
egész világot meglepték. — 
Mussolini megbuktatása az 
olasz ellenállás váratlan gyors 
összeomlása, a Badoglio kor
mány feltételnélküli fegyver
szünete, a sorozatos angol
partraszállások, a meglepő 
gyors német ellenintézkedések, 
amik az olasz hadsereg le
fegyverzésére és a partratett 
egyesült angol-szász erők meg
állítását hozta meg, mind
mind szinte szédítő sebes
séggel következtek be

A legnagyobb hatást mind
két fél oldalán azonban két
ségtelenül a német hadsereg 
bravúros fegyverténye váltott 
aki. ami a foglyul ejtett Duce 
kiszabadítását eredményezte. 
Az ellenséges hírszolgálat is 
...... kétségen kívül a mostani 
háborúnak egyik legvakmerőbb 
és legnevezetesebb hőstetté
nek" nevezi a német ejtőer
nyősök és biztonsági csapatok 
e bravúros tényét.

A kétségtelenül huszáros 
fegyvertényen túl, van azon
ban e cselekedetnek egy olyan 
vonása is, amely miatt még 
a háború egymásratorlódó 
eseményeinek rohanásában is 
meg kell állni s ez a barátnak 
hűsége.

Ebben nyilatkozott 
meg a német nép Vezérének 
ez a nagyszerű gesztusa, 
amellyel szabaddá tette az 
olasz népnek nagy vezérét, 
aki elsőnek emelt szót a tria
noni agyoncsonkított magyar
ság érdekében a világ népei 
előtt.

E napok eseményei eszünkbe 
juttatják az Anschlusst, ami
kor Hitler vezér és kancellár 
Ausztria fővárosából ezt tá- 
viratoztaMussolininek: „Duce, 
sohasem felejtem el ezt Ön
nek." S amikor az angol- 

| szász jelentések arról értesí
tették a világot, hogy az 
egyesült nemzetek vésztör
vényszéke elé fogják állítani 
Mussolinit a hűséges baráti 
kéz nyomán már vakmerő 
német katonák indultak el a 
lehetetlenséggel határos tett 
véghezviteléhez.

Függetlenül ma a háborús 
helyzettől a német nép ve
zérének e tette visszaállította 

! ma minden kétkedő szivében, 
hogy van még igaz barátság, 

j van még lovagiasság, hűség 
és bajtársiasság. Diadalmas- 

j kodhat a hitszegés, a meg

Séta a város húsellátási Központjában.
A háborúokozta kényszerű 

korlátozások egyik kétségtelenül 
legnehezebb kérdése a fogyasztó 
közönség hús és zsírellatásának 
biztosítása. Rendkívüli intézkedé 
seket igényelnek a kevés köz
fogyasztásra jutható élőállatok 
elosztása, vágása s a fogyasztó
közönség közötti kimérése.

A mohácsi vágóhíd és azzal 
összeépült jéggyár országos vi
szonylatban is, a hasonló lakosú 
városok között egyike a legmo
dernebbnek s dacára csökkentett 
mértékű vágásoknak manapság 
is élénk forgalmat bonyolít le.

Az egyik vágási napon meg
tekintettük a vágóhídi forgalmat 

i s amint Kulacsy Elemér a város 
agilis és fáradhatatlan állatorvosa 
kalauzol bennünket a hatalmas, 
vágómarhák vágását szolgáló 
helyiségében már több szarvas
marha leteritve fekszik, mig úja 
kát készítenek elő a taglózáshoz. 
A szarvai között kötéllel a fal
hoz és cement padlóhoz erősí 
tett marhát a tagló bütykös 
végével biztos ütéssel leteritik. 
Ez bizony nagy gyakorlatot kí
ván, hogy egy ütéssel a hatal
mas jószág elkábuljon annyira, 
hogy a további művelet már 
fájdalommentesen történjék.

A villamosárammal való elká- 
bitás nem vált be s bár a vágóhíd 
erre is be van rendezve, vissza
tértek a régi bevált taglózáshoz. 
Az ütéstől a jószág azonnal 
összeroggyan s a torka alatti 

I bőrlebernyeg szétnyílásával a ha- 
: talmas ütőeret pillanat alatt át

vágják s a mintegy 30 liter vér 
j hatalmas sugárban tör elő, amit 

felfognak s állati takarmány ké- 
j szítése végett Budapestre szállí- 
I tanak.

bízhatatlanság, a becstelenség, 
de az igazi emberi erények 
előbb-utóbb legyőzik ezeket.

S a magyarság, amely 
Európa népei előtt is kiérde
melte a „lovagias" jelzőt a 
fegyvertársnak és annak Ve
zérének e dicső tettét meg
nyugvással és elégtétellel 
veszi tudomásul, mert a „hűség 
hőstette" igazolta, hogy nem 
halt még meg a lovagiasság, 
a hűség és bajtársiasság, 
amelyek minden bizonnyal e 
világégésben megfogják hozni 
azt a végső kibontakozást, 

| amely méltó az emberiséghez.

A kivérzés igen fontos kellék 
s az állatra gyakorolt nyomások
kal ezt még fokozzák is, hogy a 
vérnek legalább 75—80 % a ki
menjen a testből, ami a hús 
elállásának, fertőzőmentességé
nek igen fontos, kelléke Ha a 
kivérzés megtörtént jön az állat 
bőrének lefejtése. Minden mes
terség megkíván a a maga gyakor 
latát. Itt is szinte ördögi gyor
sasággal történik ez. Amint ez
zel is elkészülnek a mennyezet
ről lelógó s oldalszerkezetekke! 
szabályozható horgokra akaszt
ják a jószágot s kezdetét veszi 
az állat szét darabolása. Ennek 
is megvan a maga szabálya s 
úgynevezett „ötödökre vágják és 
pedig két első comb rész, két 
hátsó comb rész és a mellkasi 
rész. A belső szervek: szív, lép, 
máj, tüdő, a munkahely előtti 
fogasra kerül, ahol azokat az 
állatorvos azonnal vizsgálat alá 
veszi. Ez a vizsgálat igen alapos 
s lépfene, gümőkór, sugárgomba, 
elváltozások és általában [minden 
az emberi szervezetre káros állati 
megbetegedések és kórok ellen 
a belső szervek, majd aztán az 
ötödökbe vagdalt hús vizsgálat 
alá kerül.

Különösen fontos a test min
den részében kisebb nagyobb 
csomókban megtalálható nyirok- 

I mirigyek megvizsgálása, amiket 
az állatorvos apró szeletekbe 
vagdal s közbe figyelmes vizs
gálat alá veszi. Ha az állatnak 
bizonyos belső szervei, vagy 
maga a hús is közfogyasztásra 
alkalmatlan azt azonnal a hely
színen elkobozzák, ha pedig az 
orvos egészségesnek találja az 
állatot, rányomják a közfogyasz

I tásra alkalmas húsra és belső 
I szervekre a hatósági bélyegzőt. 

A termen végig sok vízcsap s 
így az annyira fontos leöblöge- 
tés, szerszámok tisztítása a kitűnő 
halózaiú vízvezetéken keresztül 
zavartalanul történhetik, a szenny
víz pedig a teremben négyszög
ben épített levezetőn azonnal 
elfolyik

Közben átsétálunk a sertés
vágó terembe. Itt bizony keve
sebb a forgalom, mert erősen 
csökkent a sertések létszáma. 
Ez a berendezés is igen prakti
kus A sertésólakból más kijárata 
nincs a sertésnek, mint a magas 
földszintes vágó előtér, ahol a 
villamos kábitokészülék fogójába 
szorítják a sertés fejét. Az áram 
bekapcsolásával azonnal elkábul 
s rögtön megtörténik a sertés 
ieszurasa, majd ötletes szerkezet
tel a földszinten lévő hatalmas 
forrázó medencébe eresztik, on 
nan a tisztító asztalra aztán a 
fe függesztő kampókra, ahol aztán 
megtörténik a sertések szétvág- 
dalasa.

A háborús helyzet hozta meg- 
nyúzás persze már több munkát 
igényel, Tudnivaló, hogy a for
rázott sertésbőr nem alkalmas 
feldolgozásra, úgyhogy a sertés 
leszúrása után a mennyezetre 
szerelt sínen szaladó akasztóra 
helyezik s csak a fejét, két melső 
és hátsó lábát eresztik a forrázó 
vízbe, mig az állat többi részét 
lefejtik. A két vágó terem között 
van elhelyezve külön teremben 
a belek feldolgozására szolgáló 
helyiség. Itt hideg és meleg víz
szolgáltatás van megfelelő aszta
lok és beépített kagylók szol
gálják a gyors munka lefolyását.

A vágóhelyiségekkel szemben 
épült az 1940. évben jelentő
sen megbővített hűtő és jég
gyár. Az ötödökbe felvágott 
húst nem kell háton cipelni a 
hűtőbe, hanem a mennyezeten 
elhelyezett sínekre szerelt ötágú
akasztóra akasztják rá a hatal
mas húsmennyiségeket s köny- 
nyű szerrel a sínekre szerelt 
görgők átviszik a húst a hűtőbe 
es pedig annak előtermébe — 
Ez a terem állandóan 5—7 C. 
fokú. Itt a húst tárolják míg 
teljesen lehűl az előhűtő hőmér
sékletére, majd beszállítják a 
belső hűtőtermekbe, ahol már 
állandó 0. C. fokú a hőmérsék
let.

Ez a hűtő igen modern be
rendezésű, minden hentesnek 
külön zárható vasrudakból álló 
szekrénye van Innen aztán a 
szükségszerint viszik ki a hen
tesek a teljesen tisztára mosott, 
hatóságilag ellenőrzött és erősen 
lehűtött húst. Tehát a legna
gyobb nyári kánikulában is tel
jesen kivan zárva a belső tér- 
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remnek felmelegedése, mert a 
termen átvonuló csövek, amelye- i 
ken az összeeresztéseknél vastag 
zúzmara volt látható állandóan 
0 C. fokon tartják a hőmér
sékletet függetlenül a külső hő
mérséklettől. A hűtőtermek mel 
lett nagyobb hűtőteremben van 
elhelyezve a város zsirellátását 
biztosító tartalék zsír, ez a terem 
egyébként az u. n. sózó terem 
is, azonban a közbejött anyag
hiány miatt az még most felsze
relve nincs. E terem mellett van 
egy másik terem, ami gyümöl
csök hűtését szolgálja, igy külö
nösen szilvaérés idején van fon
tos hivatása.

A jéggyár, amely egyúttal a 
hűtőtermeket is hűti valamint a 
vágótermek feletti víztoronyba 
vizet nyom a város önálló üze
meinek egyik legfontosabb üze
me Tisztaság rend fogad ben
nünket. A gépek dübörgése 
miatt nem igen halljuk egymás 
szavát, a gépteremen túl maga 
a jéggyártó teremben csendesebb 
a zaj s itt Orkics Lajos a gép
gyár vezetője mutatja be a bloc 
jég gyártásának elmés szerkeze 
tét. A két kamrában 1194-119 > 
vasból készült tartályban áll a 
tiszta víz, míg körülötte a mes
terségesen gépi erővel hajtott ) 
sósvíz cirkulal. A jégképződés a | 
külső vasfaltól indul meg befele 
egész hoszban, de nem úgy , 
mint a természeles jegesedésnél ' 
felülről lefele

Mikor aztán teljesen megfa j 
gjott a víz, elektromos áram j 
hajtotta daruk kiemelik a jég i 
blockokat tartalmazó vastartályo
kat s egy lendítő karral azok 
tartalmát a rakodó helyre csúsz
tatják, ahonnan aztán mindjárt 
at is vehetik a fogyasztóközön
ségnek szállító kocsik. Afelesleges 
jég pedig a jégkamrába kerül. 
A jéggyár üzeme úgyszólván 
állandóan működik. Alig van 
megállása. Augusztus hóban pl. 
olyan nagy volt a város jégfo- | 
gyasztása, hogy csaknem állandó í 
éjjeli üzemet is kellett tartani.

A vágóhidat es jéggyárt kié 
gésziti még a modern iroda, ha
tósági hússzék s a többfülkés 
tussoló és fürdőberendezés, va
lamint a praktikus és hiteles | 
mérleg amelyen még a szarvas
marha is megmérhető.

Amikor köszönetét mondva I 
búcsúztunk Kalacsy Elemértől I 
megkellett állapítanunk, hogy a 
város egyik legfontosabb nagy- i 
üzemében még a háborús kor- | 
látozások dacara is kifogástalan | 
munka, rend és fegyelem uralko- j 
dik s ez a kis varos, amelyet 
oly sokszor ér alaptalan támadás j 
nem utolsó sorban mohácsiaktól 
is, modern vágóhidjával és jég
gyárával már évekkel ezelőtt 
megelőzött sok nemcsak megyei, 
hanem törvényhatósági várost 
is s mint sok más üzemére 
erre is büszke lehet.

— Elsötétítés este 9 órakor, a 
Légoltalmi parancsnokság nyo
matékosan felhívja a varos kö
zönségét, hogy a honvédelmi I 
miniszteri rendelet alapján szép- > 
tember hó 10. napjától este 9 | 
órakor kezdődő elsötétítést, úgy 
az utcai, mint az udvari fronto- , 
tokon a legalaposabban hajtsa 
végre. Az elsötétítés ellen vétők 
honvédtörvényszéki eljárás alá 
kerülnek. Az elsötétítés reggel 
4 óráig tart.

Az 50 éves Kát. Legényegylet 
jubileumi ünnepsége.

lS91-ben alakult a mohácsi 
Kath. Legényegylet, amely fél
százados jubeleumi ünnepségét 
az 1941 évben elkezdett és 1942 
évben folytatott épilkezések 
miatt 1943 évre halasztotta. A 
háborúokozta nehéz helyzetre 
tekintettel az ünnepség szerény, 
de annál bensőségesebb körül
mények között zajlik majd le 
október 3 án, vasárnap. A ren
dezőbizottság Tihanyi /dnos 
apátplébános és Knitti Ferenc 
jegyzővel az élen serényen fára
dozik az egyesület életében 
olyan jelentős évforduló, méltó 
és bensőséges megünneplésén. 
Az évfordulóra legfőbb védnök
ként felkérték Albrecht kir. her
ceget, dr Virág Ferenc pécsi 
megyespüspököt és Bornemissza 
Oéza dr iparügyi minisztert, 
díszvédnökül Nikolits Mihály 
Baranyavármegye főispánját, vitéz 
Horváth István Baranyavármegye 
alispánját, Fischer Béla Baranya
vármegye ny. alispánját és vitéz 
Pintér /ózsef c kanonokot a 
Katolikus Legényegyletek orszá
gos elnökét. Fővédnökül a pap 
tág és a világi hatóságok elő
kelőségeit, védnökül pedig az 
egyesület pártoló tagjait és a 
helybeli iparosokat.

A jubileum alkalmából az egye
sületi zászlóra zászlószalagot 
szerez be az egyesület s annak 
felavatásara vitéz Szőnyi Alajosáét 
kérte fel a rendezőség. Az ün
nepség október 3 án, vasárnap 
délelőtt ‘/a 9 órakor kezdődik az 
ünnepségre érkező vendégek 
fogadásával. 9 órakor a fogadalmi 
templomban ünnepi istentisztelet 
lesz szentbeszéddel és közös 
áldozással, melynek keretében 
felavatják a zászlószalagot.

Mise után a jubiláló egyesület 
székházában fél 11 órakor kez
detét veszi a díszközgyűlés, 
melynek keretében megkoszorúz
zák az egyesület hősi halottainak 
emlékét, megemlékeznek az egye
sület 50 éves történetéről. Az 
ünnepi beszédet dr Bartók Lajos 
polgármesterhelyettes főjegyző 
mondja. A díszközgyűlést egy tál ■ 
ételes közebéd fejezi be.

A háborús időknek megfele
lően megrendezendő jubileumi 
ünnepséggel azt a célt kívánja 
szolgálni a vezetőség, hogy fel
hívja nemcsak a kormányzat és 
az országos központ, hanem 
Mohács város társadalmának, de 
elsősorban iparos társadalmának 
figyelmét arra, hogy ez az 50 évet 
átélt egyesülés ma is egyike a 
legfontosabb egyesületeknek az 
iparosifjúság nevelésében, mert 
annak tagjai a legszegényebbek, 
akik minden egyesület mellett a 
legjobban megérdemlik a társa
dalom erkölcsi támogatását.

Hisszük is, hogy az október 
3-iki ünnepség nemcsak az 50 
éves mohácsi Kát. Legényegy
letnek, hanem a város társadal 
mának, elsősorban az iparos 
társadalomnak is ünnepe lesz 
s ezzel a nagyjelentőségű meg
mozdulással megvetik az egye
sülésnek az ifjúság nevelésében 
olyan fontos hivatásának újabb 
50 esztendejének alapjait.

Isten áldja a tisztes ipart!

Magyar Jövő utca...!;
A magyar szociális fejlődés 

történelmében elhatároló ese
mény volt a Nép- és Családvé
delmi Alap létrehozása. Ma, 
amikor az ország minden részé
ben barátságos, egészséges vilá_ 
gos házsorok hirdetik a temető 
munka, az igazi magyar nemzet
mentő szolgálat nagyszerű ered 
ményeit meg kell állapítanunk, 
hogy a szociális fejlődés terén 
nemcsak országos, hanem euró
pai viszonylatban is mérföldes 
csizmákkal haladtunk az utóbbi 
években s ez elkövetkezendő 
békés esztendők, amikor meg 
szűnnek a háború természetes 
anyagkorlátozásai ebben azoiszág 
bán lassan lassan eltűnnek a 
kicsinyablakú, alap nélküli düle- 
dező, egészségtelen viskók s 
helyüket magyar stílusú, egész
séges épületek, házsorok, utcák, 
telepek, virágos kertek foglalják 
el, amelyekben vidámabb a gyer
mekkacaj s büszkébb a család
fenntartók tekintete.

. . . Magyar Jövő utca . . . 
olvassuk a mohácsi régi temető 
helyén épült kis telep első házán. 
. . . Magyar jövőt vetettek itt is 
s ma már ennek a magyar jövő
nek látható hajtásai megnyug
tatják a szemet és felvitatják a 
lelket. „Az én váram, az én há
zain" s a magyar emberben kü
lönösen erős ez a mondás.

Mindenegyes ház egyforma 
tervek alapján épült s mégis 
mindegyik más és más. Rajta 
van a család egyénisége, a csa
ládfő a feleség, a gyermek külön 
elgondolásai, pedig egyforma a 
telek is. Mindjárt, amint az első 
házban Pongrácéknál bekopo
gunk meglepődünk a nagyszerű 
téglakerítésen, cement járda a ház 
előtt és a díszes faragott barát
ságos terrasz, virágos és ve
teményes kert. Bent a lakás
ban a ház avatások óta egy 
szorgalmas család meleg, barát 
ságos, tiszta, otthona fogad ben
nünket az apróságok pedig ba
rátságosan mutatják otthonukat. 
Ez a család, amely úgyszólván 
puszta életét hozta csak Erdély
ből példája a magyar élniakarás- 
nak — s építőszellemnek A 
nagy család fenntartása a Nép- 
és Családvédelmi Alap segítsége 
nélkül is minden bizonnyal a 
szorgalma révén talán biztosítva 
lett volna, de nem ilyen körül
mények között. De ma a havi 
lakbér egyszersmind a kicsiny 
ház egy egy téglájának saját tu
lajdonban való átmeneteiét jelenti 
természetes tehát, hogy máskép 
alakul a család élete, ami a ba
rátságos házban és környékén 
meg is látszik.

S amint megyünk tovább 
Makaiknál is barátságos otthont, 
veteményes kertet, gyümölcsfa
csemetéket, Füzeseknél méh csa
ládokat, Csorbáncziéknál népes 
angoranyultenyészetet és nagy 
baromfitelepet találunk Büszkén 
mutatja a ház asszonya az immár 
nagyranőtt angoranyúltelepet. — 
A fehérszörű, pirosszemű nyulak 
barátságosan ágaskodnak, amint 
ketreceik fele megyünk. A mai 
világban nagy ára van az ango- 
rának s ha van is velük sok 
vesződség meg is hozza az árát.

Vöröseknél ízléses sziklakért, 
téglaporos gyalogjáró, a barátsá 
gos otthonban pedig az asztalon 
Tóth Tihamér könyveit találjuk, 

Visnyeiéknél palántás kert a házi
asszony ügyes kertészkedő |mun- 
káját dicséri, Oreinék különös 
családias otthona a telep nagyobb 
leányainak kedvenc találkozó
helye, a súlyos beteg Raikayné 
nál a 13 éves „Kis mama" látja 
el az öt apróságot és beteg édes
anyját, de amellett főz, mos, 
takarít, ottjártunkban szorgalma
san sepri a ház környékét.

Horváthéknál is barátságos 
otthon fogad bennünket, nem
különben Bárányéknál, ahol 
szintén ragyog minden a tiszta
ságtól. S a többi házakban is, 
ahova időnk hiányában csak az 
ablakon tekintettünk be. vagy a 
kerteket tekintettük meg, min
denütt a kialakuló otthonok 
melege, megelégedettsége fogad 
bennünket. És a magyar jövőnek 
sok apróhajtása olyan népessé 
teszi ezt a telepet, hogy öröm 
nézni. Fu'kosó kislányok, vizet 
hordó fiúk, sepregető nagyobbacs
kák, tanuló, diákok, kézimunkázó 
leányok szemébe nézve jól esik 
látni az otthon, a megáilapodott- 
ság magabiztos megnyugtató 
tekintetét. A családfők, család
anyák új terveket szőnek itt egy 
szobával szeretnék bővíteni a 
házat, ott a kert hozamának nö
velésére vannak újabb tervek, 
emitt új butorbeszerzési gondok, 
új gyermekáldás gondjai stb

A nap is már nyugvóra tért, 
amikor búcsút vettünk e nyüzs
gő lüktető új településtől s amint 
elhagyjuk a házakat az esti szür
kületben fényesen csillog az első 
ház homlokzatán: Magyar Jövő 
utca .. . Adja az Isten, hogy az 
ország minden városában és 
kicsiny falujában egyaránt soka
sodjanak a Magyar jövő utcák, 
mert ezek az új vetések valóban 
a biztos, kipusztithatailan mély 
gyökerű magyarságnak segítik 
megvetni alapját.

Uszóverseny.
A magyar Úszószövetség 

szeptember 12 iki Úszónapjába 
— mint arról hirt adtunk — 
Mohács ifjúsága is bekapcsoló
dott s bár a Duna vize már 
eléggé lehűlt, úgy a hosszútávon, 
mint a rövid távokban eléggé 
népes mezőnyt hozott. Az elért 
eredmények is számottevők s 
minden bizonnyal álló vizes 
úszómedence megléte esetén a 
mohácsi ifjúság nem hozna 
szégyent a városra

A hosszú távú versenyben a 
Leventeegyesület és a 620 sz. 
Búvár Kund vízicserkészcsapat 
indított egy egy úszócsapatot. 
Változatos küzdelemben 16:21 
pontarányban a Leventeegyesület 
úszócsapata nyerte el az elsősé
get s ezzel a Leventeegyesület 
vándordíjának 1943 évi őrzőjé
vé vált. Az egyéni versenyben.
1. ifj. Puppi József levente, 2. 
Viola Tasi Ferenc levente, 3. 
Zóni Imre vízicserkész, 4. 
Nyárai György levente, 5 Mar- 
tonovics Sándor vízicserkész, 6. 
Beslity László vizicserkész, 7. 
Gátszegi Tibor vizicserkész, 8. 
Füzes József vízicserkész, 9. 
Tóth János levente lettek.

A rövidtávú versenyekben 
szép érdeklődés mellett alábbi 
eredmények születtek Gyermek 
100. m. mellúszás : 1. Neumayer,
2. Schillinger, 3 Pap. 4. Her- 
nesz. Gyermek 100 m. gyors: 
1. Gyimesi, 2. Juránovics, 3. Ba- 



1943. szeptember 19. MOHÁCSI HÍRLAP 3

racz, 4. Pap. Ifjúsági 100. m. 
mellúszás: 1. Puppi, 2 Nyárai. 
Ifj. 100 m. hát: 1. Nyárai, 2. 
Gátszegi, 3. Illés. If úsági 100. m. 
gyors: 1. Viola, 2. Puppi. 3. 
Zóni. Senior 100 m. mell: 1. 
Thür, 2. Hámory (Bp.) Senior 
100. m. gyors: 1. Csapó. 2 
Bánhidy

A Búvár Kund emlékjelvényt 
ifj. Puppi József, a Honvéd 
emlékveretet Nyáray György 
nyerték.

A verseny után az egybegyült 
versenyzők és érdeklődők előtt 
Faragó Gábor a Mohácsi Torna 
Egylet ügyvezetője mondott be 
szédet Az MTE — mondotta — 
amely immár 50 éve áll fenn, 
minden évben megrendezi ezt a 
versenyt, azért, hogy az úszó
sport fejlessze Ha a Sport nem
zetvédelem. akkor az úszósport 
fokozottabb az. Az úszástudás 
megtanít a küzdenitudásra, amel
lett egészségesen fejleszti a tes
tet és lelket egyaránt. A mohácsi 
eredmények nem világraszóló 
eredmények, de minden meg
mozdulásunkkal azt a célt kíván
juk szolgálni, hogy Mohács is 
megkapja előbb utóbb az álló
vizes úszómedencét, amikor a 
tudatosan felszínen tartott úszó
sport fejlesztése megfogja hozni 
a maga gyümölcseit országos 
verseny viszonylatokban is.

Majd minden egyes nyertes 
úszónak kézszoritással kiosztotta 
a díszes érmeket és jelvényeket.

Az Úszónap zavartalan és 
szép lebonyolításáért az elisme
rést Ritter fenő az MTE fárad
hatatlan úszószakosztályának ve
zetője érdemli, aki ez évben is 
lelke volt az úszónapnak.

A hosszútávú versenyben a 
mentőszolgálatot a vizicserkészek 
látták el.

Gyorsleventeverseny.
Szeptember 12-én érdekes ver

seny színhelye volt a Mohács— 
X'agynyárád—németbólyi útvonal 
Ezen a szakaszon bonyolították 
le a járási gyors leventeversenyt.

Az általános tömlőhiány követ
keztében kevesebb csapat indult 
a multévinél, de a verseny mind- 
végig izgalmas és érdekes volt. 
A 30 km es útvonalon Mohács, 
Dunaszekcső és Dunaszekcső- 
sz get állított ki egy-egy 13 fő
ből álló rajt. A leventék teljes 
‘elszereléssel és fapuskával indul
tak a versenyre. Délután 2 óra 
kor indították a versenyzőket 10 
perces időközökben a Levente
otthonból. A legjobb időt s 
főleg a verseny legfőbb célját, 
hogy minden versenyzőt minden 
körülmények között a célba 
hozni, a mohácsi raj érte el, 
rnert a legjobb idő mellett mind 
a 13 versenyző befutott egyszerre. 
A második helyet 12 fővel 
Dunaszekcső, a harmadik helye 
zést 10 fővel Dunaszekcső-sziget 
érte el.

A rajversenyek elindítása után 
kezdetét vette az első és második 
korcsoport 10 és 5 km-es ver 
senye. 10 km es útvonal a Buda
pesti országút, majd a Jenyei út, 
szőlőhegyi iskola és Levente
otthon volt. Ezt a versenyt 
Dunaszekcső nyerte meg Az 5 
km es verseny az Eszéki ország
úton a kölkdi csárdáig és vissza 
Mohács nyerte-

A győztes versenyzőknek be
érkezésük után kiosztották a 
díjakat.

Az egyéni győztesek részt- 
vesznek a Pécsett szeptember 
hó 19 én megrendezésre kerülő 
Hadtestversenyen.

Szeptember 26 án délelőtt 11 
órakor a város belterületén kerül 
lebonyolításra ünnepélyes kere
tek között a hazáért hősi halált 
halt gyors levente bajtársak em
lékére ünnepi gyorsleventever- 
seny 10 km-es útszakaszon A 
verseny alatt a város belterületén 
a verseny útvonalán a forgalmat 
leállítják majd, amire ezúton is 
felhívjuk a közönség figyetmét s 
a szerencsétlenség elkerülése 
végett az úttest elzárására vonat
kozó utasításokat mindenki szi
gorúan tartsa majd be.

PRO PATRIA!|
Stefán Ferenc 22 éves kiskő- 

szegi lakós 1943 évi január 20-án 
a Keleti harctéren vívott hősi 
küzdelemben a hazáért hősi ha
lált halt Hős halálát Mohácson 
Urkövi /ózsef tanító felesége, 
Kiskőszegen élő szülei és test
vérei gyászolják. Emléke legyen 
áldott, aki a hazáért adja életét 
ölökké él I

áthelyezések. A m kir. 
Fölművelésügyi minisztej Filla 
Márton a mohácsi kert munkás 
iskola agilis és fáradhatatlan 
igazgatóját a bajai kertészeti 
tanintézethez szaktanárnak ne
vezte ki, illetve helyezte át. Az 
áthelyezéssel a felettes hatósá 
gok Filla Márton kitűnő gya
korlati és pedagógiai tudását 
kívánták honorálni, aki három 
évi mohácsi tartózkodása alatt 
megszervezte a kertmunkás 
iskolát s a szigeti Baranyavár- 
megyei gyümölcsösből minta
gyümölcsöst teremtett. Áthelye
zése mohácsi társadalmi körök
ben őszinte sajnálkozást váltott 
ki. Helyébe a földművelésügyi 
miniszter Gergely /ános kerté
szeti felügyelőt helyezte át 
Bajáról.

adomány a katolikus Legény- 
egyletnek. Szalay Batazs cuk
rászmester a Katolikus Legény- 
egyletnek 50 éves jubileuma al
kalmával 100 P-őt adományozott. 
A nemes adományért a Legény 
egylet vezetősége is köszönetét 
mond.

— Tanítói áthelyés. A pécsi 
tan. kér. főigazgatóság Inczédy 
Erzsébet nagykozári tanítónőt a 
pélmonostori állami iskolához 
helyezte át.

— Német tanfolyam. Hirt 
adtunk arról, hogy Mohácson 
is kezdetét veszi a Német Biro
dalmi Kulturális Intézetnek tá 
mogatásával egy német tanfolyam 
amelynek előadói a mohácsi 
gimnázium németszakos tanárai. 
A tanfolyam szeptember hó 
20 án délután 6 órakor veszi 
kezdetét a gimnáziumban. Beha
tási dij 9 P.

Vöröskereszt napok október 
hó 1 —2-án. A Magyar Vörös 
kereszt céljaira, mint minden év
ben ezúttal is megrendezésre 
kerülnek az őszi Vöröskeresztes 
napok. Október hó 1 én és 2 án 
lesznek s Mohácson ismét a 
a leventék fogják lebonyolítani 
a gyűjtést házról házra. Fogadjuk 
leventéinket szeretettel s áldoza
tos adományainkkal segítsük a 
Magyar Vöröskeresztet nemes 
nemzetmentő munkájában.

— Iparosok figyelmébe. Az 
ipartestület értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra : asztalos, szobafestők
nek enyv Továbbá: rudvas, sin- 
vas, patkóvas, vashuzal és sod
ronyszeg. Szeptember havára ér
vényes jegyeket kiszolgáltat az 
ipartestület jegyzői hivatala.

— 0 Szovjet nem ad felvilá
gosítást a foglyokról. A magyar 
Vöröskereszt központi igazgató
sága felhívja az érdekeltek figyel
mét, hogy az Oroszországban 
hadifogságba került honvéd és 
munkaszolgálatosok felől hiába 
érdeklődnek a genfi nemzetközi 
Vöröskereszt, vagy különböző 
vöröskereszteknél és a vatikáni 
pápai titkárságnál, mert eddig az 
érdeklődéseket amugyis mindig 
magyar Vöröskeresztnek küldték 
vissza Ugyanakkor közlik, hogy 
az Oroszországban fogságba 
esettek érdekében tett minden 
lépésük mindezideig eredményte
len maradt Az orosz-szovjet 
ugyanis nem ad felvilágosítást a 
hadifoglyokról. Az utóbbi idő
ben szórványosan érkeztek ma
gyar hadifoglyoktól levelezőlapok 
amelyeket a Magyar Vöröske
reszt a hozzátartozóknak továb
bított és ezeknek egyúttal vá
laszlevelezőlapot is küldött, de 
még nincsen végleges értesülés 
afelől, hogy a válaszlevelezőlap 
a címzett hadifoglyot el is fogja 
érni. A Magyar Vöröskereszt, 
amint csak egy mód nyílik rá 
megteszi a szükséges lépéseket 
az eltűnt magyar honvédek fel
kutatására, a foglyok helyzetének 
megkönnyítésére.

Kerékpárlopások. Kozák 
András es Tóth (Tréfás) György 
mohácsi lakósok Mohácson és 
Baján kerékpárokat loptak s 
azok tömlőinek egy részét Mo
hácson értékesítették. A m, kir. 
Allamrendőrség elfogta a kerék
pártolvajokat, akik közül Kozák 
András beismerő vallomást tett, 
míg Tréfás Tóth György tagadja 
az ellene emelt vádakat. Mind
kettőt a pécsi kir. Ügyészség 
fogházába szállították Péter 
/ózsef mohácsi lakos Nikolin 
Mihály mohácsi lakos kerékpár
ját lopta el s a Szepessy park
ban rejtette el, valószínűleg azon 
szándékkal, hogy tömlőit eladja. 
Peter /ózsefet a m. kir. állam
rendőrség őrizetbe vette, aki 
ellen Linder Antalné is feljelen
tést tett, mert a panaszos elő
adása szerint Péter /ózsef 
210 P e őleget veit fel tőle 2 
köbméter kő kifejtésére, azonban 
a pénzt elköltötte s a követ nem 
szállította le.

— Postaforgalom szünetel
tetése. A Postavezérigazgatóság 
közli, hogy Olaszországgal, Va- 
tikánváros állammal, Albániával, 
és San Marinóval a posta és 
távközlési forgalom további 
intézkedésig szünetel.

— Rovott múltú mohácsi 
tolvajnöt vett őrizetbe a pécsi 
rendőrség. Szeptember 6 iki 
pécsi vásáron tartott razzián a 
pécsi rendőrség többszörösen 
rovottmultu mohácsi tolvajnőt 
igazoltatott. Az asszony tilta
kozott az igazoltató detektívek 
eljárása ellen, ennek dacára be 
kisérték a rendőrségre. Bőrönd
jének átvizsgálásakor több ék
szert és különféle ruhaneműt, 
ágyneműt^ találtak. A rendőrség 
megállapította hogy az előállított 
nő azonos Mészár Imréné Bá
csi Tóth Margit 33 éves mo
hácsi tolvajnővel, aki már több- 
Ízben szerepelt a bűnügyi króni
kában s Pécsett is többször 
folyt ellene eljárás. Mészár Imré
né védekezésül előadta, hogy 

. mohácsi, hajós foglalkozású 
vőlegényétől kapott 900 P őt, 
hogy Pécsett bevásárlásokat 
eszközöljön Minthogy Pécsett 
is feltűnő költekezést folytatott 
a pécsi rendőrség a mohácsi 
rendőrséghez fordult az asszony 
védekezése tárgyában. Itt aztán 
megállapítást nyert, hogy Mé
szár Imrénét a mohácsi rend
őrség is kerestetelte már mert 
Mohácson mulatozás közben egy 
fiatalembert leitatott s tőle 900 P- 
őt lopott el. Mészár Imrénét a 

! mohácsi rendőrségre szállított ák, 
ahol beismerő vallomást tett s 
így szabadlábra helyezték.

Rablásért letartóztatták 
Rult Antal mohácsi hajóslegényt. 
A mohácsi Allamrendőrség őri- 

| zetbe vette és a pécsi ügyészség 
fogházába kisérte Ruff Antal 32 

i éves mohácsi hajóslegényt rab 
| lás és testi sértés büntette miatt.

A rendőrség jelentése szerint 
Ruff Antal Kolonovics Ágnes 
a Csányi féle vendéglő alkalma
zottjának lakásán tartózkodva 
észrevette, hogy Kolonovics Ág
nes pénzt számol le lakásadónő
jének. Ru/f a két nő mögött 
termett, ököllel fejbesujtotta úgy 
a lakásadónőt, mint a pincérnőt 
és a pénzt kikapta az asszony 
kezéből Ruff menekülni próbált. 
A két nő segélykiáltozásaira 
üldözőbe vették Ru/fot s az őt 
elfogó Bogó /ózsef és Bogó 
Vendelnével dulakodni kezdett, 
majd kést rántva Bogó Józsefnek 
szánt szúrás Bogó Vendelnét 
érte. Ruff ellen az eljárás meg
indult.

Libastrand a zárdatemplom 
előtt. Kaptuk az alábbi levelet: 
„Igen Tisztelt Főszerkesztő Úr! 
Még a falun se láttam, ami a 
zárdatemplom előtt van. Irigy- 
lésreméltó libatulajdonosok nem 
törődve sem templommal, se az 
arra járók jóérzékével libastran
dot rendeztek ott be. 30—40 
liba, sőt közbe közbe már sertés 
is élvezi ott arany szabadságát. 
Hogy a meleg se gyötörje sze
génykéket, hűsítő fürdőről is 
gondoskodtak, a Barát utcai kút 
nál. Nemcsak lefolyó vizét gyűj
tik gödörbe, hanem még huzat
nak is bele vizet, hogy liba is, 
sertés is ott hüssölhessenek. 
Hogy mit szól erre a templomba 
járó közönség nem számit pedig 
közbe-közbe a templomba is be
betérnek. Becsüljük meg a temp
lomot. Kérünk megfelelő intéz- 
áedést. Tisztelettel: Aláírás."

— árverés a Rendőrségen. 
A m. kir. Allamrendőrség szep
tember hó 28 án délelőtt 9 óra
kor a 7. sz. szobában talált tár
gyak és fegyver árverés lesz.
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Baranyai községek egyesí
tése. A m. kir. Belügyminiszter 
a mohácsi járásban lévő Csele
görcsöny és Cseledoboka közsé
geket egyesítette. Az egyesitett 
községek új neve Oörcsönydo- 
boka lett.

— fl házcsoport-óvóhelyek lé
tesítése és felszerelése költségeit, 
a közös embervédelem magasabb 
érdekei alapján, közös költség- 
vállással illetőleg költségelosztás
sal kívánja a miniszteri rendelet 
biztosítani, tehát a létesítés, fel
szerelés, és a fenntatartás felme 
rülő költségeit, illetve annak az 
egyes kötelezettek közötti meg
osztását, kulcs szerint az egész 
városra nézve a Polgármester 
fogja szabályozni, a szerint, hogy 
egy egy épületben hányán van
nak kötelezettek illetve mily lét
számmal vesznek részt, valamint 
a vagyoni (kereset, jövedelem) 
viszonyok figyelembevételével. 
Ezen költségek, be nem fizetés 
esetén, közadó módiára lesznek 
biztosítva de ily esetek már 
büntetést is vonnak maguk után. 
Egyidejűleg a H. M. elrendeli, 
hogy a nem összefüggően be
épített területen lévő, tehát 
egyedül-álló épületekben, tehát 
ott ahol a házak szétszórtságá
nál fogva házcsoport óvóhelyek 
nem létesíthetők, a kiadott Vili. 
1 utasítás szerinti: árok, illetőleg 
udvari óvóhelyeket kell létesíteni

— Szünetel a magánépit- 
kezÉS. A magánépitkezéseket 
a legújabb rendelet szerint 
az egész ország területén 
korlátozásra vonták, amennyiben 
új építkezések már nem kezdhe
tők meg. Ennél fogva ilyen irá
nyú kérelmek benyújtása, úgy 
az anyaghivatalhoz, mint az ille
tékes építési hatósághoz céltalan. 
Kezdési engedéllyel rendelkező 
folyamatban lévő magánépitke- 
zések folytathatók, részükre azon
ban az anyaggazdálkozási hiva
tal ez évben építésre több anya 
got már nem bocsáthat rendel
kezésre. Indokolt mezőgazdasági 
építkezések és elemi karok ese
tére polgármesteri illetve főszol
gabírói igazolás mellett egyes 
téglagyárak magánosoknak 5000 
téglát vagy cserepet adhatnak 
ki egy egy igénylőnek. Magán 
épületek kellően indokolt tataro
zásához, javításához vagy kisebb 
természetű átépítéshez szüksé 
ges építőanyagot kizárólag az 
építkezés helye szerint illetékes 
ipartestületek utján lehet igé
nyelni.

— Anyakönyvi bejegyzések 
1943. szeptember 10-től szep
tember 17 ig.

Születések: Kiss Lajos, Vörös 
György, Mihálovics Anna, Goj- 
kovits Péter, Meizl Terézia, Pus
kás József, Kovács Péter és 
Kovács Pál ikrek, Kovács Anna, 
Bozsér György, Sípos József, 
Pávkovics Julianna, Bakos Mária, 
Papp József, Lukács Mária.

Házasságkötések: Somogyi
János és Szabó Katalin, Rozbora 
József és Szabó Julianna, Mé
száros István és Keszltr Jolán, 
Víg József és Mészáros Gizella.

Halálozások : Tárnoky Ferenc 
26 éves, Szabó lstvánné 82 éves, 
Balatinácz Terézia 15 éves.

Mohácsi Hírlapban.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Szeptember 17 18 19 20

Szakítani nehéz dolog
Szeptember 21 22

A NAGY PER
— Elveszett szerdán este 7 

órakor a Simon ház előtt (Kos 
suth Lajos utca 73. szám) egy 
zsák mandula. Becsületes meg
találó lapunk kiadóhivatalát érte
sítse és illő jutalomban részesül.

SPORT.
MTE-PSE 4:1 (0:0)

Mohács. I. o. b. Vezette: Duna.
Az 1943—44-es bajnoki idény 

első mérkőzése haza: győzelmet 
hozott. Szép a győzelem, örü
lünk is neki, mégis a hibák lát
tán aggódunk az erősebb ellen
felek elleni mérkőzésekről Sok 
még a hiba. Dörög még a gé
pezet. A játék is idény elejei 
volt. Szépség nélkül, inkább a 
küzdelmen volt a hangsúly. Az 
MTE szünet utáni játékával ve- 
rekedte ki a győzelmet. Az első 
félidő gólnélküli eredménye a 
csatárok gyengeségét mutatja itt 
a pécsi postások voltak jobbak. 
Szünet után egy pécsi gólra az 
MTE néggyel válaszolt és ebben 
a játékrészben vezelőszerepet 
vett át és meg is tartott Az 
MTE győzelme megérdemel, bár 
a gólarány kissé túlzott. Kiemel
kedő játékos Német, Temesi és 
Kondor nyújtott, míg a pécsiek 
gyors csapatában Sípos és 
Dlusztus volt jó.

Pécsi támadások vezetik be a 
játékot. Általában a játék alacsony 
színvonalú, idény eleji. Sok a 
céltalanul vágott labda. Mindkét 
oldalon néhány kihagyott gól
helyzet van. A félidő vége felé 
az MTE is élénkül de csatárai 
lassúak.

Szünet után az első 5—6 perc 
ismét a pécsieké. A 7.-ben Dlusz- 
tusz gólt is lő 0:1 Kezdés 
utáni lefutásból Német kiegyen
lít 1:1. A Következő percben 
pegig Kockás lapos lövése mo
hácsi vezetést hoz 2:1. 2 pete 
alatt 3 gól lett. A pécsiek most 
visszaesnek és az MTE támad 
egészen 20 p. ig amikor Kockás 
3:1 re alakítja az eredményt. 
Ezután a játék unalmassá válik. 
Néhány pécsi lefutás tarkítja a 
játékot. A 41 p.-ben még Völ- 
gyesi rúg gólt és 4:1-re állítja 
be a végeredményt.

Az MTE vasárnap szabadna
pos. Legközelebb 26-án játszik 
itthon a PBTC ellen.

Mohácsi Leventecsapat a ver- 
sendi leventeegyesület együtte
sét látta vendégül vasárnap s 
azt megérdemelten 5: 0 arány
ban verte meg. Mérkőzést Bán
fai Sándor vezette-

Szeptember 26-án indul a le
ventebajnokság s az első mér
kőzés Mohácson délután 2 óra
kor kezdődik Hercegtöttös csa
patával.

F e I e 1 ő » » z e r k e • z t ő :
DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
L ■ p t u I a | d o n o » és kiadó: 
FRIDRICH OSZKÁR

NAGY
biztosító intézet 

keres Mohács város és járás 
részére a biztosítási üzletszerzés
ben jártas

főképviselő 
tisztviselőt 

havi fix, útiköltségtérítés és 
jutalék mellett. 

Ajánlatokat eddigi működés 
közlése mellett „Pécs, Postafiók 
78. SZám“ alá kérjük

Egy teljesen új

kombinált szobabútor
ELADÓ Cím: II. Lajos u. 2. 

ELADÓ két darab jókarban levő 

motorkerékpár
FERTH ANTAL Lippó.

Feles BÉRBEADNÁM, szőlőmön 
kívül, leit. földemet
olyan embernek, aki szeret dolgozni 
és megvan elégedve a neki járóval.

Gergurovits János
Vörösmarty utca 14.

Mohács.

Fiíszerüzleti berendezés és áru eladó.
Mohács sziget, Porond 8.

HIRDETÉS. Nyelvmesterné 
francia, német, angol, olasz 
órákat ad. Cím a Kiadóban.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö

FEKETE LAMPION
kapható

FRIORICH OSZKÁR 
könyv és papírkereskedésében. 

k/Víá'" szüretelő kád. 
Bővebbet: Horthy Miklós út 24. 

szám alatt a trafikban.

Arany beváltás FIGYELEM! Eifist beváltás

Órát,
TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el 

PALLOS MÁRKNÁL
Mohács Újvárosháza.

arany-ezüst ékszert a legolcsóbban vehet

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

Mórj)k« a szerdai
Ultin i heti piacon:

Búza 40— p
Rozs 37— p
Takarmányárpa 36— p
Sörárpa 40— p
Zab 40— p
Csöves tengeri 20.80 P
Morzsolt tengeri 28 10 P
Bab, fehér 80— P

Előírás szerinti 5kg os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

ELADÓ egy 10 hektó- k-n J 
literes, jó karban levő JXCLlli

Zrínyi utca 6.

BORT 
fehér és szinesárut 

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

Bauer József 
bornagykereskedő 
Horthy Miklós út 27.

Baranyabán község elöljáróságától 

2723,1943 sz.
Tárgy: Községi 
korcsma bérbeadása. 

Árverési hirdetmény.
BARANYABÁN nagyközség 

korcsmaházát, mészárszékkel 
epyütt 1943. évi szeptember hő 
25-én délután 5 órakor a község 
tanácstermében tartandó nyilvá
nos árverésen 1944. évi január 
hó 1-töl 1946. évi december hó 
31-ig terjedő 3 évi időtartamra 
haszonbérbe adja. Kikiáltási ár 
1400 pengő. Bánatpénz 350 P. 
Ismeretlenek vagyoni és kereseti 
viszonyaikat, valamint erkölcsi 
magatartásukat az árverés meg
kezdése elölt újkeletű községi 
bizonyítvánnyal tartoznak iga
zolni. A bérbeadó fenntartja 
magának azt a jogot, hogy a 
három legtöbbet Ígérő közül 
szabadon választhat. Csak olyan 
egyének árverezhetnek, akiknek 
érvényes hentes és mészáros 
iparengedélyük van. Részletes 
feltételek a baranyabáni jegyzői 
hivatalban délelőtt a hivatalos 
órák alatt megtudhatók.

Baranyabán, 1943. szept. 6 án.

Községi Elöljáróság.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.


