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Körösi Csorna Sándor,
A darzsilingi temetőben 

tért örök pihenőre a nagy 
magyar vándor: Körösi Csorna 
Sándor. Szegényen, úgyszól
ván minden nélkül, tarso
lyában kis darab száraz ma
gyar kenyérrel, de lelkének 
izzó lángolásával indult út
nak Kelet fele, hogy Ázsiá
ban megkeresse ottmaradt 
magyar testvéreinket s haza 
hozza őket és a magyarság 
új ősforrástól megerősödve, 
mint Európa közép hatalma 
töltse be a reá váró európai 
hivatását.

Leikében IV, Béla Julián 
barátjának látnoki szemeit, 
fájdalmas sóvárgását vitte 
magával, hogy megtalálja az 
elszakadt törzseket. Gyalog 
járt, uttalan utakon, a tibeti 
zord hegyekben, vitte őt a 
hajthatatlan vágy, de közben 
lángoló magyar lelke nem 
nyugodott s míg magyarok 
után kutatott a tudományos 
világnak megalkotta a tibeti 
nyelv szótárát, — amelynek 
hasznát nem a magyarok, ha
nem az angol hódítók látták.

Szimbólum Körösi Csorna 
Sándor. A magyarság nagy 
megpróbáltatásai idejében, 
mindig felködlött előttünk az 
őshazában maradtak egyesítése 
a Nyugatra szakadt itt a Kár
pátok medencéjében hazát 
talált magyarsággal. A tatár 
dulás előtt Julián barát indult 
Ázsiába felkeresni ottmaradt 
véreinket. Körösi Csorna 
Sándornak Székelyország fővá
rosa Marosvásárhely szobrot 
állított. Szimbólum e szobor. 
Kőbevésett alakja örök figyel
meztető a ma élő nemzedék
nek, hogy egyedül állunk a 
népek ütközőpontjának vér
zivataros országútján.

Egyedül állunk s népünkért, 
nemzetünkért semmilyen 
áldozat nem lehet sok, amit az 
egyénnek, társadalomnak meg 
kell tennie. A magyarság élete 
sohasem volt kényelmes nyárs
polgári élet szemlélete. A 
küzdelmes magyar élet min
denkor egész embert kívánt

mindenkitől s amikor letért a 
a nemzet erről az útról testén 
ezer év óta reá acsarkodó 
ellenség gázolt át

A magyarság ma is törté
nelmének legnehezebb korsza
kát éli. Álmodozás helyett 
ma is kemény élet jut osztály
részül minden élő magyar
nak. Körösi Csorna Sándor 
Ázsiában kereste azt a ma
gyarságot, amely megerősítője, 
támasza lehetett volna a 
magyarságnak. Lehet, hogy 
Délibábot kergetett, lehet,hogy 
valamikor elmulasztotta a 
magyarság azt a pillanatot, 
amikor tényleg szó lehetett 
volna elszakadt, Ázsiában

Séta a Keitimkás iskola
Tavasszal, amikor ottjártunk 

virágillattal volt tele a levegő s a 
virágerdebe borult gyümölcsös 
fái között sétálva, nem győztünk 
betelni a természet csodáján, 
amely szakavatott kezek szorgos 
munkája révén tárult elénk. — 
Akkor, hatalmas máglyákba rakva 
feküdt, a gyümölcsös utain a 
kivágott, vadul — összavisszanöít 
ágakrengetege.

Az út mellett elmenő gazdák 
fejcsóválva mendegéltek tovább s 
sokszor hangos szóval is kifeje 
zésre juttatták nem tetszésüket a 
„barbár11 munka miatt, Fila Már
ton a kertmunkás iskola igazga
tója, akit éppen e kitűnő szak
munkája elismeréseképp helyez 
tek a bajai középfokú gazdasági 
iskolához, azonban bízva szak
tudásában nem törődött a rosz- 
szaló tekintetekkel. Rendet te 
remtett az elhanyagolt gyümöl 
esősökben. Laikus szem előtt 
drasztikus, kíméletlen módszer 
nek látszott ez, azonban a pazar 
virágköntösbe öltözött gyümöl 
esős már sejtette a szemlélővel, 
hogy megszabadulva sok felesle 
ges terhétől százszorosán fogja 
jutalmazni az érte dolgozókat.

Ha akkor e virágpompába öl 
tözött fák százai nyűgöztek le 
bennünket, akkor most az alma
szüret boldog vidám idejében a 
csodálatos, hét waggonra becsül 
hető termés ejt bámulatba ben
nünket. Dacára annak, hogy 
virág, majd gyümölcsírtás is voit 
rendszeresen az egymás mellett 
sorakozó ezret meghaladó alma
fák roskadozó ágai olyan para
dicsomot nyújtanak, ami városi 
embernek, de azt hisszük a tér 

maradt véreink egyesítésére. 
Ma csak egyet tudunk, azt, 
hogy egyedül állunk s amit 
Körösi Ázsiában keresett azt 
ma magunkba kell keresnünk.

Szorosabbra kell fűzni 
minden magyar kezét és 
szívét, törhetetlen hittel kell 
bíznunk európai elhivatottsá
gunkban — s ezeréves tör
ténelmi hagyományainkon élő 
örök nemzeti függetlenségünk
ért azzal a törhetetlen hittel és 
áldozatvállalással kell dolgoz
nunk, amely Körösi Csorna 
Sándort a Himalája hóme
zőin s a tibeti sivatagokon 
keresztül vitte a szent cél az 
erős Magyarország érdekében.

szigeti bérgyumölcsösében.
melőnek is élményszámba menő 
panoráma.

Balul, Jonatán, Londoni pepin, 
Arany pármin nemes fajtái az 
almának a színeknek, az egész
séges gyümölcsnek olyan pano
rámáját nyújtják a szemlélőnek, 
hogy amint rójuk a táblákat, 
szemünk elfárad az Úristen e 
csodálatos terített asztalán. Becs
lés szerint az elsőosztályú alma 
három waggonf, míg a másod 
és a többi osztályú alma négy 
waggont tesz ki. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a múlt évi termése 
elsőosztályú almából 35 mázsát 
tett ki s a többi osztályúval 
együtt egy waggont, akkor a 
múlt évi termés hétszeresét hozta 
meg a befektetett munka és 
szakszerű kezelés.

A fák alatt csúnyán elvadult 
tarack eltűnt a gyümölcsfák 1 
nikotin és 10 más permetezést 
kaptak ez évben s a műtrágyá 
vai sem takarékoskodtak. Érde
kes volt a tavaszi látottak alap
ján megfigyelni a doucin alanyok 
termését. Emlékezetes, hogy a 
doucin nemesre oltott fa gyö
kérzete sekély s a szigeti talajon 
semmiképpen sem vált be s egy 
ember is könnyűszerrel kidönti 
a fát. E fák tavasszal minda 
mellett eléggé teltek voltak virág
gal. Éppen ezért megdöbbentő 
e fák hozama a többi vadalanyra 
oltott fákéval szemben. Alig né
hány kiló alma van rajtuk s ezek 
is satnyák, fonyadtak. Alaposabb 
részeken valamivel jobb, mert 
ott a föld több nedvességet tudott 
tárolni

Az idei borzasztó száraz nyár 
ral azonban a kissé magasabb 

| fekvésű részeken lévő doucinok 
nem tudlak megbirkózni. Rend
szeres öntözésről pedig az álfa 
lános nagy szárazságban ilyen 
hatalmas gyümölcsösben nem 
lehet szó, már azért sem, mert a 
gyümölcsös kútja alig adóit valami 
kis vizet a nyári száraz hóna
pokban

Helyre jöttek a szilvafák is. 
Itt is rengeteg ritkítás történt s 
ez évi szilvatermést 200 mázsára 
becsülik.

Amellett a fák közötti terüle 
tek pompás kihasználásával nem
csak az iskola egész évi kony
hakerti szükséglete nyer kielé
gítést, hanem a város zöldség, 
főzelék és egyéb konyhakerti 
veteményekbeni fogyasztásának 
igen jelentős ellátójává lett a 
szigeti gyümölcsös. A még ki
termelésre váró répát 700 má 
zsára becsülik.

Amint a hulló almát szedik a 
fák alól s mint halljuk igen ol
csón kerül a konzervgyárosok 
kezére önkénytelenül is felvető
dik a gondolat, hogy mennyire 
fontos lenne, ha akár a városnak, 
akár pedig az iskolának lenne 
szilvaaszalója és konzervgyára. 
Nemcsak jelentős jövedelmet 
biztosítana akár a városnak, akár 
az iskolának, hanem a város la
kosságának ellátásában jelentős 
szerepet vihetne. Mert hiszen 
így a város édeskeveset lát ab
ból a gyümölcsből konzerv, vagy 
gyümölcsíz formájában, ami in
nen kerül ki bizony igen olcsó 
áron.

Valóban mondja Fila Márton 
igazgató nagyon sokat jelentene, 
ha a város, vagy az iskola kezé
ben lenne egy aszaló, de inkább 
konzervgyár s kár, hogy felsőbb 
hatóságom szolgálati érdekből 
Bajára helyezett, mert most, hogy 
a befektetett munka meghozta 
gyümölcsét, minden bizonnyal 
gazdatársadalmunk is jelentős 
mértékben fogja gyarapítani gyű 
mölcsöseit s így a konzervgyár 
gondolatát nem szabad elfelej
teni. Aminek érdekében magam 
részéről semmiféle fáradozást 
nem sajnáltam volna. Amikor a 
Mohácsi Hiriap hasábjain is 
köszönetét mondok mindazokna k 
akik munkámban segítségemre 
vo'tak, nem utolsó sorban ma
gának a Mohácsi Hírlapnak is, 
azzal a tudattal veszek fájó szív
vel búcsút a kedves Mohácsiak
tól, hogy a Kertmunkás iskolát 
és annak növendékeit és utódo
mat a továbbiakban is azzal a 
szeretettel fogják támogatni, 
piintahogy ebben minket támo 
gattak a megindulás nehéz mun
kájában.
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A kertmunkás iskola kitűnő 
gondolatát még mindig nem ér
tékeli eléggé mezőgazdasági 
fő’eg munkás társadalmunk, de 
magát a kertgazdálkodást sem, 
pedig ma már világosan mutat

Melegen ünnepelte Baranyavármegye kisgyülése 
Nikolits Mihály főispánt 

kormányzói kitüntetése alkalmából
Baranyavármegye kisgyülése 

szeptember hó 25 én tartott kis- 
gj ülésén megjelentek meleg ün 
neplésben részesítették Nikolits 
Mihály főispánt, magas kor 
mányzói elismerése alkalmából. 
Napirend előtt vitéz Kovách An
tal felsőházi tag felszólalásában 
szeretettel köszöntötte a főispánt 
abból az alkalomból, hogy a 
Kormányzó Úr Őfőméltósága a 
Magyar Érdemrend középkereszt
jével tüntette ki

Ez a kitüntetés — mon
dotta — a vármegye 
közönsége számára is 
öröm, mert a főispán 
rövid vármegyei míikö 
dése alatt már számos 
lanitjelet adta annak, 
hogy ágy a vármegye 
általános problémáit, 
mint egyesek jogos ügyei
nek intézését fáradságot 
nem ismerő odaadással 
szolgálja.

Nikolits Mihály főispán az 
üdvözlésre közvetlen szavakkal 
válaszolt.

Ünnepi köntösben várja a kát. Legényegylet 
jubileumi ünnepségét-

A Mohácsi Kath Legényegylet 
vasárnapi 50 éves jubileumának 
a háborús keretek közti szerény, 
de bensőséges megünnepléséhez 
minden előkészület megtörtént. 
Mohács városának és környéké
nek iparos és kereskedő ifjúsá
gának nevelése terén évtizedek 
hosszú során át nagy érdeme
ket szerzett Katolikus Legény- 
egyletnek 50 éves jubileuma al
kalmából Albrecht kir. herceg 
diszvédnöksége, dr Virág Ferenc 
megyéspüspök, dr Bornemissza 
Géza iparügyi miniszter, Nikolits 
Mihály főispán, Fischer Béla 
ny. alispán, dr vitéz Horváth 
István alispán és vitéz Pintér 
/ózsef O. K. L. E. elnök legfőbb 
védnöksége alatt megrendezendő 
jubileumi ünnepség meghívói 
már ott fekszenek a meghívót 
tak asztalain. Az ünnepségre 
számosán jelentették érkezésüket 
más városokból és Mohács kör 
nyékéről is Hisszük, hogy Mo
hács társadalma is nagy szám
ban vesz részt a patinás múltú 
egyesület ünnepségén amelynek 
az iparos és kereskedő ifjúság 
nevelésében a jövőben is fontos 
szerepet kell betöltenie.

Az ünnepség sorrendje; ',4 9 
órakor gyülekezés a Legény- 
egyletben. 9 órakor küldött 
ség megy a zászlószalagért vitéz 
Szónyi Alaiosné nemzetesaszony- 
hoz. s,4 9 órakor ünnepélyes 
felvonulás a zászló alatt a Fo
gadalmi templomba. 9 órakor 
hálaadó ünnepi szentmise, szent

ják az eredm ínyek, hogy az 
ügyes kertgazdálkodás biztosit 
olyan megélhetést mint a kenyér
magvak termelésével foglalkozó 
gazdaság.

Öl évi föispáni műkö
dése alatt mindig az a 
törekvés vezette, hogy 
egyéni vagy pártérdeke
ken felül, legjobb meg
győződése szerint a köz
érdeket szolgálja.

Ha ezt a célt sikerült megkö
zelítenie, bőségesen elnyerte te
vékenységének jutalmát Őszinte 
hálával a Kormányzó Úr magas 
személye iránt, erre irányuló 
igyekezetének külső elismeréséért 
hálásan köszönte a hozzá inté 
zett jóleső üdvözlő szavakat — 
A főispánt az egybegyűltek lel 
késén ünnepelték.

A törvényhatósági bizottsági 
közgyűlésen elfogadták a vár
megye 1944 évi költségvetését 
A költségvetési hiány fedezetére 
a községek 74" uos, Mohács 
város pedig 35 5 %-os vármegyei 
pótadót fizetnek.

Horváth István volt mohácsi 
kórházi gondnoknak a közgyű
lés végkielégílést szavazott meg.

beszéd, zász'ószalag szentelés 
és az ifjúság közös szentáldo
zása 10 órakor visszavonulás a 
Legényegyletbe. 1 j 11 órakor 
díszközgyűlés az alabbi tárgyso
rozattal: 1 Himnusz. 2 dr Simon 
Vendel elnök koszorút helyez az 
egyesületi tagok hősi halottainak 
emlékére 3. Megnyitó mondja 
Tihanyi /ános egyházi elnök 4 
A jubileum hívó szava: Pöpl 
/ános 5 dr Bartók Lajos pol
gármester h. ünnepi beszéde. 6 
A vidéki egyesületek üdvözlik a 
jubiláló egyesületet. 7. vitéz Pin
tér /ózsef O. K L E. elnök be
széde. 8. Kresz /ózsef szavalata. 
9 A Legényegylet történetét is
merteti K.nittl Ferenc jegyző 10 
dr Simon Vendel einök zárósza 
vai. Délután 1 órakor közös 
egytál ételes ebéd A teríték ára 
4 50 P.

Adakozz, hogy adhasson a 
Magyar Vöröskereszt.

A háború múlandó, de a 
Vöröskereszt harca a szeretet 
fegyvereivel örökös. A világ
szerte dúló kegyetlen háború 
harcizaját messze tulharsogja a 
szerető szivek millióinak dob
banása A Vöröskereszt a szívek 
hadseregével áll őrt, hogy segít
hessen a bajbajutottakon.

j Október hó 3 án vasárnap 
mindenkihez bekopognak leven-

' téink, hogy átvegyék a magyar 
Vöröskeresztnek felajánlott pénz

beli adományokat. Adjon min 
denki tehetségéhez képest. A 
múlt évben több mint 7.000 P ót 
adott a város társadalma a Ma 
gyár Vöröskeresztnek. Hisszük, 
hogy ezt az összeget ez évben 
messze tulfogják haladni a 
gyűjtések

Adakozz, hogy segíthessen a 
Magyar Vöröskereszt az eleset
teken- ——

Emlékünnepély a 
Hősi emlékműnél

Az egész ország területén 
szeptember 26 án tartották meg 
a hazáért hősi halált halt kerék 
páros honvédek tiszteletére a 
levente kerékpáros emlékver 
senyeket. A Mohácsi Levente 
egyesület kedves ünnepség kere 
tébenkapcsolódottbeaz országos 
versenyekbe. Délelőtt a leventék 
lstentisztelen vettek részt, amely 
egyúttal a leventefoglalkozások 
Veni Sanctéja is volt. A verseny 
délelőtt 11 órakor kezdődött. A 
versenyen 19 levente vett részt. 
A 10 km es verseny útvonala a 
Leventeotthonból kiindulva Kos
suth L u, Eszéki országút, 
Vágóhíd, Baross u, jókai Mór u. 
Király u. Horthy Miklós u. 
háromszor megtéve a II Lajos 
utcán át a cél a Leventeotthon 
előtt volt. A mindvégig izgalmas 
versenyt Blum /ózsef 1926 évf. 
levente nyerte 27 perc idő alatt 
Második lett Buzási Imre 1925 
évf. levente 25 5 perc, harmadik 
Pintér /ános 1923 évf 29 perc 
alatt. A versenyt a város közön 
sége az útvonalak mentén élénk 
figyelemmel kisérte.

Délután 5 órakor a hősiemlék
mű előtt kegyeletes ünnepség 
zajlott le. A Hiszekegy után a 
leventék megkoszorúzták az em
lékművet Az ifjúvezetőképző 
csapat énekzáma után vitéz 
Marosy Gyula Mohács város és 
járás leventeparancsnoka lelkes 
szavalat intézett az egybegyült 
leventékhez.

Kedves Leventék!
A nemzet kegyelete ezt a mai 

napot a keresztény Európa védel
mében elesett gyorscsapatbeli 
honvédek emlékének szenteli.

Ezen a napon tehát a levente- 
ifjúság az ország minden váro
sában és minden falujában tün
tetőén lép a nyilvánosság elé, 
hogy a bajtársi kegyelet jegyében 
és szellemében, részint gyors
levente versenyekkel, majd a 
versenyeket követően a Hősök 
emlékműve előtt tartott lelkes 
áldozattal tudtára adja minden
kinek, hogy a magyar ifjúság 
szelleme az a megingathatatlan 
erő, amelyre az ország jövőjét 
építeni igenis lehet és hogy tud
tára adja mindenkinek, hogy a 
magyar ifjúság hitét nem lehet 
mérgező, alattomos, csiiggeteg, 

j hazafiatlan tévtanokkal meg 
gyöngíteni, mert a magyar ifjúság 

’ hite egyenes erő, céltudatos és 
határozott, mint a győzni akarás 
kemény acélja.

Ma és a mai napot megelőző 
j hetekben Ti is bizonyságát adtá

tok a győzni akarás szellemének 
és állítom leventék, hogy vala 
mennyien győztetek, egyénileg, 
és összesen, azok is, akik részt 
vettek a versenyeken, de azok is, 
akik együtt éreztek a versenyek 
céljával, jelentőségével.

Ezek a győzelmi jelvények, 
amelyeket most átnyújtok a ver

seny győzteseinek, emelje és 
erősítse minden levente hitét 
küzdőképességét, az akadályok 
leküzdésére való készségét és 
táplálja minden leventében a 
szebb jövőért való harc akaratát 
és vágyát.

A lendületes beszéd után át
adta a győzteseknek a díjakat.

A díjakon felül minden résztvevő 
levente emlékzászlócskát kapott. 
Ezen az ünnepségen osztották 
ki a szeptember hó 19 én Pé
csett tartott Hadtest kerékpár 
verseny díjait is. E versenyen 
Mohács városi kerékpúrosraj 
időeredményben a második, össz- 
eredményben a negyedik helyen 
végzett, a 30 km. es országúti 
versenyben. Az 5 km. es egyéni 
versenyben Pőcz Sándor 1928. 
évf második helyezést ért el.

Himnusz után a kivonult le
venték díszmenetben vonu tak el 
az emlékmű előtt.

A mohácsi levente ifjúság a 
gyorslevente nap rendezésével 
tanúbizonyságot tett arról, hogy 
méltó utódai akarnak lenni a 
hős kerékpáros honvédeknek, 
akik már Kárpátalja megszállása
kor kimagasló eredményeket ér
tek el hihetetlen rossz terepen,- — —W-«»■■■■■«■»■——  
Megindult a Levente
lányok foglalkozása.

A Leányleventék a nyári hó
napokban többször szerepeltek 
nyilvánosan is A sokat ígérő 
kezdetet most komoly téli fog
lalkozások keretében teszik még 

1 tartalmasabbá. A szeptember 
29 iki összejövetelen ima után 
Tihanyi /anos apát p'éb inos tar
tott a szép számmal egybegyült 
lányok előtt mély gondolatokban 
gazdag előadást az Istenteienség- 
ről és hitetlenségről. Logikus fej
tegetésekben mutatott rá arra az 
ellenmondásra amibe az Isten
tagadók kerülnek s mig Isién 
léte mellett az apró fűszáltól az 
emberi lélek csodálatos a’kotásáig 
minden szól, addig az Istentaga
dók semiféle komoly bizonyíté
kot felhozni ellene nem tudnak, 
mert a tagadásnak csak úgy 
van értelme, ha azt megfelelő
képpen meg is tudjuk indokolni, 
Ugyanígy állunk a lélektagadással 
is. Honnan volna a sok, az 
anyagi világ fölött álló csodála
tos emberi megnyilatkozás ha 
mmdazt az anyagnak tulajdoni- 

| tanók Hannan volna az emberi 
i öntudat, ha nem a természet 

feletti lélektől. A XX század 
j embere hatalmas hullámverésben 
j bolyong s szellemi káoszban 

tévelyeg, de eljön az idő, ami- 
| kor e hullámverés ismét el fog 

csendesedni s a hivő lelkek so- 
; kasága vissza fog|a vezetni az 
I emberiséget abba a világba, 

amely maga felett csak az Isten 
létét fogja elismerni, mert a túl- 

I világi hit nélkül nem élhet az 
j ember. Felhívta hallgatóit a hit 
i bátor megvallására, figyelmez

tetve a mai világ sok üres jel
szavának mételyező hatására, 
amely több hitelt ad a baboná
nak, mint az Isten létét bizonyító 
csodálatéi megnyilatkozásoknak.

A közvetlen s mégis komoly 
problémákat feszegető előadást 

i a leventelányok nagy figyelem- 
I mel hallgatták s mondtak érte 

köszönetét az illusztris elő- 
I adónak.
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Az összejövetelt pompás nó

ták, László Piroska, Makai 
Kztalin kedves szavalata tették 
változatossá.

A leányleventék önnevelő 
összejöveteleit vitéz Marossy 
üiuláné, Kemény Mária és 
Mohos /ózsef vezetik sok szór- 
gaommal és fáradhatatlan mun
kakészséggel. Örömmel és kedv
vel járnak ezekre az összejőve- 
•elekre a leventeleányok s mun
kájuk megbecsülését jelenti, hogy 
szeptember 29 iki összejevetelü- 
két t'/'/Zz Szőnyi Aiajosné is 
meglátogatta.

Mohács a művészetért.
A művészetek közül a zene gya

korolja az emberi lélekre a leg-
. .ebb és legáilandóbb hatást 

Nincs olyan primitív nép, sem 
olya ■ félreeső zuga a világnak, 
aho ne n ismernék a zenének 
valamilyen formáját Már a régi 
,örógök is tisztában voltak a 
zene élekformáló erejével amikor 
a nevelés középpontjába éppen 
a muzsikát tették. A mai világban 
sem nélkülözhetjük azt a hatal
mas erőt, amely hangokból szü 
lelik s amely sokszor sorsdöntő 
az emberre nézve Városunkban 
az elmúlt évben új lendületet 
kapóit az ének és zenekultúra. 
Megalakult a városi énnekkar, 
amely vitéz Szőnyi Alajos pol
gármester pártfogása alatt áll. 
A nyári szünet után az énekkar 
most kezdi újra munkáját sok 
szép tervvel és célkitűzéssel. En 
nek a meginduló zenei életnek 
jön a segítségére Forrai Miklós 
zeneművészeti főiskolai tanár ka 
marakórusának, és Qyu'kovics 
Mária operaénekesnőnek ven- 
dégsz-replése Mohácson. A mű
vészpár október 11-ére tűzte ki 
a hangversenyt. A mohácsi Szin- 
pártoló Egyesület a nagyfontos
ságú zenei eseményre készség 
gél bocsátotta rendelkezésre a 
színházat, hogy a zenekedvelők
nek alkalmuk legyen minél na
gyobb számban megjelenni ezen 
az estén és a rendkívüli zenei 
élvezetben részt venni.

Nyúl Lajos szakaszvezető szere
tettel köszönti családját ismerő
seit és vásárlóit messze Orosz
országból Jól van és egészséges. 
Tábori postaszáma F. 525.

Laczkó Lukács honvéd üzeni 
jói van és egészséges. Szeretettel 
köszönti hozzátartozóit, ismerő
seit és jóbarátait. Tp sz. F. 525

Alabert János honvéd közli, 
hogy jól van s minden ismerő
sének messze Oroszországból 
sok üdvözletét küld Tábori p. 
száma Z 284.

Halálozás. Özv. Heller 
Mártonné Beck Mária szeptem
ber 29 én 64 ik évében elhunyt. 
Temetése október lén volt 
nagy részvét mellett. Halálát 
gyermekei unokái és kiterjedt 
rokonság gyászolják.

Orvosi hír. Dr. Kemenes 
László orvos, volt egyetemi 
klinikai tanársegéd, harctéri szol
gálatból hazaérkezett és újból 
rendel.

— Négy évtized a kereskede
lem szolgálatában, Pap /ózsef 
kereskedő, a Baross szövetség 
elnöke négy évtizeden át a ke
resztény kereskedelem szolgála 
tában töltötte el életének legmun
kásabb esztendeit Most, hogy 
egészségi állapotára való tekin
tettel bezárulnak egy tisztessé
ges, keresztény kereskedelmi üzlet 
kapui, kívánjuk, hogy a becsü
letes munkában eltöltött észtén 
dók után a békés pihenés jus
son osztályrészül Pap /ózsefnek 
s hisszük, hogy az aktív keres
kedő tevékenység megszűnte 
dacára is a köz iránt viselt sze 
retetével továbbra is támogatni 
fogja tudásával, megfontoltságá
val és sok esztendei tapasztala
tával az ifjú generációt és a 
Baross Szövetséget Üzletét fia, 
Pap István cukornagykereskedő 
vezeti tovább

Elmaradt a Magyar Élet Párt 
nagyválasztmanyi ülése. A Ma 
gyári Elet Párt mohácsi szerve 
zetének szeptember tió 30 ára 
hirdetett nagyválasztmányi ülése 
közbejött akadályok miatt 
elmaradt.

Menetrendváltozás. Az 
igen erős áruforgalom akadály
talan lebonyolításának biztosítása 
érdekében október 1 napjától a 
személyszáltitó vonatok forgal
mában egyes vonalakon korláto
zások lépnek életbe Többi között 
a Budapest Keleti p u Ujdom 
bovár—Kaposvár, illetve Pécs 
között (mohácsi csatlakozással:) 
a Budapestről 7 óra 25 perckor 
induló, Mohácsra 16 20 érkező, 
illetve Budapest keleti p udvarra 
21 40 órakor érkező sebesvonat 
áramvonalas gyorsvonatként fog 
közlekedni, áramvonalas gyors
vonat! díjszabással.

— Üveget gyűjtenek a Leven
ték. A Leventék Gazdasági Szö
vetkezése gyűjti az üvegeket, 
amelyért megfelelő árt is fizetnek. 
Tekintettel, hogy az üveg gyűj
tés is nemzetérdek, felkérjük 
mindazokat, akiknek van üveg
feleslegük, bármilyen nagyságú 
adják le a Leventeotthonban a 
kapusnál, vagy jelentsék be fel
ajánlandó készletüket s a leven
ték elmennek érte.

— lejigényjogosultak körzeti 
beosztása. A Közellátási hivatal 
tervbe vette a tejigényjogosultak 
körzeti beosztását, ezért felhívja 
mindazokat, akiknek már tejlap
juk van jelentkezzenek lakhelyű
hez legközelebb eső alább fel
sorolt kereskedők valamelyikénél: 
Balogh Pál Horthy Miklós út, 
Illés Sándor Felső Dunasor, 
Mester és Barabás Király út, 
Mózes Erzsébet Horthy Miklós 
út, Szűcs József Tompa M u, 
vitéz Tóth Sándor Baross utca, 
Zentai Frigyes Kossuth L utca.

— Hizlalást hitel gazdálkodók 
részére, a Földművelésügyi kor
mányzat a sertéshizlalási tévé 
kenység előmozdíiására a gaz
dák részére hizlalási kölcsönök 
igénybevételét tette lehetővé. — 
A kölcsönöket 6 hónapi időtar
tamra folyósítják az állatok kézi
zálogul való lekötése és fedezeti 
váltó letétbe helyezése, valamint 
a szükséghez képest egyéb biz
tosíték nyújtása esetén A hitelt- 
igénybevevők 5°o-os kamatot 
fizetnek. Részletes felvilágosítást 
az Allatforgalmi Központ, mint 
Szövetkezet ad. Budapest, V., 
Aulich u. 8.

Forrai Kaniarakórus 
GYURKOVÍCS MÁRIA 
az Operaház művésznője énekel 

a mohácsi színházban 
október hó 11-én este 7 órakor. 
Jegyek a kiadóhivatalban rendelhetők

— Szivbénulás okozta halai. 
Mohács és Majs közötti ország
úton eszméletlen állapotban ta
lálták Fáik Xd lm 45 éves majsi 
fuvarost Beszállították a mohácsi 
László közkórházba, de ott 
anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna meghalt. Az orvosi 
vizsgálat megállapítása szerint 
Fáik Adám nagymennyiségű al
koholt fogyasztott, amitől szív
bénulás kapott Bűncselekmény 
nem forogván fenn, az ügyész
ség a temetési engedélyt kiadta.

— Haszonbérlők figyelmébe.
A közellátási miniszter rendelete 
értelmében mindazok a gazdál
kodók, akik a haszonbérletben 
vagy felesbérletben bírt földet 
a tulajdonosnak vagy új haszon 
bérlőnek át-, illetve visszaadják, 
kötelesek az átengedett szántó- 
terület egyharmadának bevetésé
hez szükséges búzavetőmagot is 
az új bérlőnek, illetve a tulaj
donosnak kiadni folyó évi októ
ber hó 15 ig. Ha a régi bérlő e 
kötelességének október hó 15 ig 
nem tesz eleget, akkor az új 
bérlő, illetve tulajdonos ezt a 
körülményt a városi nyilvántartó 
hivatalnak haladéktalanul jelentse 
be, hogy a hivatal a régi bérlő 
ellen az eljárást még kellő idő
ben megindíthassa.

Zsírbeszoigáltatás rendje.
A város közellátási hivatala közli, 
hogy a minden sertés után 3 
illetve 6 kgr zsírdézsmát ez év
ben is a vágástól számított 8 
napon belül Oalabics /nréné 
(Szent János u.) hatósági zsír- 
gyütőnek kell beszolgáltatni. A 
beszolgáltatás alól csak az kap
hat felmentést, aki kényszerből 
alacsonysulyú sertést vág és 
családtagjainak száma nagy. — 
A felmentést a m. kir. közellá 
tási felügyelőség adja írásbeli 
kérelemre. A kérelmet a város
házán az iktatóhivatalban kell be
nyújtani A beszolgáltatásra kö
telezett gazdálkodó* által leadott 
zsírdézsma, a beszolgáltatásba 
beszámít.

— Uj motorosfecskendö a tűz
oltóság részére. Mohács város 
képviselőtestülete legutóbbi ülé 
sén a tűzoltóság részére két 
motorosfecskendő beszerzését 
határozta el. A 800/perc literes 
motorfecskendők már meg is 
érkeztek s azok a mohácsi tűz
oltóság felszerelését igen hatásos 
módon egészítik ki

— Lopások. Wehring /ános 
lánycsóki földműves szollőjéből 
ismeret en teles 300 P. értékű 
drótkerítést lopott el. Vitéz 
Marossy Gyula mohácsi járási 

i ieventeparancsnok ismeretlen tet
tes ellen feljentést tett, aki a 
levente készletekből 8 drb lepe
dőt és 5 pár bakancsot lopott el 
/ávor Károly mohácsi szőlőjébe 
ismeretlen tettes a tető kibontása 
utján betört és onnan 15 kgr. 
rézgálicot, egy kabátot és 2 

I látcsövet lopott el

— Italmérési engedélyek meg
vonása. A számlálólapok illeté
kéről szóló nemrég megjelent 
kormányrendelet az ezzel kap
csolatos visszaéléseket jövedéki 
kihágásnak minősiti. A pénz
ügyminiszter most utasította a 
pénzügyihatóságokat, hogy in
tézkedjenek az italmérési enge
délyek elvonása iránt minden 
olyan esetben, amikor az ital
mérőt a számlálólapok illetékéről 
szóló rendeletbe ütköző súlyos 
jövedéki kihágás miatt jogerősen 
elitélték, vagy amikor a bírói 
útra nem terelhető jövedéki ki
hágás miatt ismételten jogerősen 
elmarasztalták.

Fogház és börtönbüntetés 
kerékpárlopasokért. A pécsi kir. 
törvényszék szeptember hó 
24 én tárgyalta 16 éves moiácsi 
fiatalkorú ügyét, aki sorozatosan 
több kerékpárt lopott el Mohá
cson, azokat szétszedte s alkat
részeit orgazdák útján eladta. 
A főtárgya áson a fiatalkorú be
ismerő vállomást tett s a kir. 
törvényszék hét rendbei lopás 
vétségében mondotta ki bűnös
nek s jogerősen két hónapi fog
házra Ítélte. A kir. törvényszék 
egyidejűleg az orgazdák Bablics 
Illés, Agatics Márton és Csollák 
Antal mohácsi lakosok ügyét is 
letárgyalta. Bablics tagadta, hogy 
egy eset kivételével vásáro t 
volna a fiatalkorútól kerékpár 

j alkatrészeket. Szembesítés során 
azonban fiatalkorú Bablics sze- 

i mibe mondotta, hogy több al
kalommal is eladott neki kerék- 

, pár alkatrészeket. A kir. Törvény
szék Bablics Illést nem jogerő
sen 8 hónapi börtönre, Agatics 
Mártont és Csollák Antalt jog
erősen 100 pengő, illetve 50 P 
pénzbüntetésre ítélte.

— Aszálykár megállapítása. A 
város közellátási nivatala közli 
mindazon gazdálkodókkal, akik 
a város földadónyilvántartó hi
vatalában kukoricaaszálykárt je
lentettek be, mndaddig ne tör
jék az aszálykáros területeken a 
kukoricát míg a pénzügyigaz
gatóság kiküldöttje a kárt meg 
nem állapította

— Vetőmag biztosítása. A köz 
ellátásügyi m niszter rendelete 
értelmében a gazdálkodó köteles 
a gazdaság kenyérgabona vető
magszükségletét biztosítani ab
ban az esetben is, ha a szántó- 
terülelét másnak engedi át. Ezen
kívül köteles gondoskodni az 
éves gazdasági cselédek koaven- 
ciójához szükséges kenyérgabo 
na mennyiségről is.

— Szőlősgazdák és cukorrépa 
termelők figyelmébe. A m kir. 
Föld nű/elésügyi miniszter fel- 

| hívja a szőlősgazdák figyelmét 
arra, hogy a hiányzó raffia pót- 

1 lására a kukoricaháncs, fűzfa
háncs, sás, káka, levél, gyékény, 

I sőt a rozsszalma is igen jól fel
használ nató. Ezek az anyagok 
lényegesen olcsóbbak a raffianál 
és szőlőkötözésre aránylag cse- 

. kély munkával alkalmassá tehe
tők. Minthogy belföldön ele- 

j gendő mennyiség áll belő.ük 
rendelkezésre a szőlősgazdák a 
fentemlitett raffiapótló anyagokat 
könnyen megszerezhetik.

Nyomatékosan felhívja 
a Fölművelésügyi miniszter a 
cukorrépa termelő gazdák figyel
mét, hogy a cukorrépát csak 
cukorgyártási illetve szeszgyár- 

I tási célokra szabad forgalomba 
1 hozni, vagy felhasználni.
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Házhelyjuttatási eljárás. 
Baranyában a földművelésügyi 
kormányzat az elmúlt félévben 
is folytatta közérdekű földbirtok
politikai tevékenységét. 38 eset
ben került sor állami elővásár
lási jog gyakorlására. A házhely 
rendezési eljárás során egyedül 
Mohács megyei városban került 
sor juttatási eljárás lefolytatására, 
amelynek során 69 házhely jut
tatását hoz a a vármegyei gazda
sági fe ügyelőség javaslatba

Rétiszéna beszolgáltatása. 
A város közellátási hivatala közli, 
liogy mindazon gazdálkodók, 
akik rétiszéna beszolgáltatására 
köteleztettek szeptember hó 30- 
án és október hó 15-ike között 
a beszolgáltatásra előírt mennyi
ségű szér.át a Roheim féle bu
dapesti országúti téglagyár tel
kére kötelesek vir.ni, ahol Füiöp 
Géza jogosított kereskedő fogja 
a szénát átvenni. A beszolgál
tatás alól felmentés nem adható.

Gyűjtsük a vadgesztenyét. 
A vadgesztenye igen értékes 
nyersanyag. A Leventeegyesület 
rendszeresen foglalkozik a vad
gesztenye gyűjtésével. Kéri a 
Leventeparancsnokság mindazo
kat, akiknek vadgesztenyéjük van 
s azt a Leventeegyesület rendel
kezésére tocsájtjak jelentsék be 
a Leventeparancsnokságon, vagy 
a Leventeotthonban a házmes
ternél.

Nagyobb városaink lakossá
gának száma. A Központi Statisz
tikai Hivatal Zsebkönyve részle
tes adatokat közöl Magyarország 
nagyobb városairól. A magyar 
nagyobb városoknak a lakosság 
száma szerinti rangsora a kö
vetkező: 1,000 000 lakoson felül
1. Budapest: 1,164 963.100 000— 
1,000 000 lakossal: 1. Szeged: 
136,752. 2 Debrecen; 125.933 
3. Kolozsvár: 110 956. 4 Szabad
ka: 100 960. 50 000—100 000 la
kossal: 1. Nagyvárad: 92 942.
2. Kecskemét: 87 269. 3. Mis
kolc: 77 772 4. Pestszenterzsé-
bet: 76 876 5 Újpest: 76000. 
6 Pécs : 73 000 7. Kassa: 66 981.
8. Kispest: 65 149. 9. Hódmező
vásárhely : 61.776.10 Újvidék: 
61,431. 11. Nyíregyháza: 59 156 
12. Győr: 57.190. 13. Békéscsaba 
52.404. 14. Szatmárnémeti: 52 011.

— anyakönyvi bejegyzések
1943. szept. 24 tői október 1 ig.

Születések: Bajai Katalin, Ku- 
lisics István József, Komli Károly, 
Kovács Ilona Terézia, Dobos 
Pál, Horányi-Névy Ferenc Zsolt 
Bohner Mátyás György, Horváth 
Katalin.

Házasságkötések: Laszinger
Péter és Bubreg Katalin, Roz- 
mayer Rudolf és Kiing Ilona, 
Móricz Imre és Varga Klára, 
Gombár István és Baiatinácz 
Anna, Bogdán István és Mihá 
lovics Már a, Magyar József és 
Csatai Rozália.

Halálozások: Bárácz Mátyásné 
74 éves, Farkas Julianna 10 éves. 
Bállá András 67 éves, Gyöngyösi 
József 59 éves, Bárácz János 17 
éves, özv. Schmidt Istvánná 85 
éves, Zahlbrecht Emil 45 éves, 
özv. Heller Márlonné 63 éves.
A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö 
FEKETE LAMPION 
kapható

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskedésében.

MM SPORT hm 
MIE-PBTC 3:0 (2:0) 

Mohács. I o. b. Vezette: Eberhardt.
Az MTE második itthoni baj

noki mérkőzése biztos hazai 
győzelmet eredményezett. Sőt a 
gólarány igen hízelgő a pécsiekre, 
mert az MTE azonfelül, hogy 
1 l est is hibázott, még igen sok 
jó helyzetet hagyott kihasználat 
lanul. Sokan meghökkentek, ami
kor az MTE fiatalított együttes- 
sével lépett pályára. Pedig téved
tek, mert a fiatalok nem okoztak 
csalódást. Szívvel léleiekkel küz
döttek. De ugyanígy küzdött 
mind a 11 rfiohácsi fiú, úgyhogy 
a nagy nézősereg nem csalódott. 
A mérkőzés képe azt mutatta, 
hogy a mohácsi csapat nagyobb 
feladatot is eredményesen tudott 
volna megoldani ezen a vasár
napon. Csupán annyit adott ki 
magából, amennyi a győzelem 
elérésére volt szükséges. Köny- 
nyen több gólt is rúghattak volna 
Dicséret illeti a fiúkat mind kü 
lön külön és mint együttest is, 
mert jó sportot adtak. Továbbra 
is tartsák meg ezt a küzdeni tu
dást, különössen a vidéki mér
kőzéseken, akkor még sok szép 
eredményt érhetnek el. Mind két 
játékrész az MTE vezetőszerepét 
mutatta, a pécsi csapat lelkes, 
küzdő, de nem volt erős ellenfél. 
Az MTE góljait Molnár (2) és 
Kockás szerezte.

Levente labdarugó bajnokság.
Megindultak a második orszá

gos levente labdarúgó bajnok
ság küzdelmei.

A pécsi IV. hadtes terület X. 
csoport bajnoki mérkőzése ke
retében az első bajnoki mérkö 
zés folyó hó 26 án délután 2 
órai kezdettel volt a mohácsi 
levente sportpályán Mohács Her 
cegtöttős között. A mérkőzést a 
mohácsi leventecsapat nyerte 15:0 
arányban. Játékv.: Németvarga.

IV. hadt. kerület X csoport.
1. Nagykozár
2. Lánycsók
3. Ujpetre
4. Németbóly

5. Mohács
6. Hercegtöttös
7. Villány
8. Kopács

9. Himesháza
SORSOLÁS:

IX. 26-án Mohács—Hercegtöttös
X. 10 én Németbóly—Mohács 
X. 17-én Mohács—Ujpetre
X. 24 én Lánycsók —Mohács
X. 31-én Mohács—Nagykozár
XI. 7-én Himesháza—Mohács 
XI. 14 én Mohács—Kopács
XI. 21-én Villány—Mohács

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem mohácsi és vidéki kedves 
vevőimet, hogy 14 hónapi frontszol
gálatom után ismét átveszem üzletem 
és üzemem sajátkezű vezetését.
A mélyen tisztelt közönség szíves 
pártfogását továbbra is kérem és

maradok tisztelettel

MAGOS LAJOS 
rádiókereskedő és 

rádióműszerész.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Október 1-2 3- 4

„28“-as
Október 5 6

UTOLSÓ PILLANAT
Felelős szerkesztő-

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Laptulajdonos és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

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

Több mint négy évtizeden át 
vezetett fűszerüzletemet, egész
ségi állapotomra és magas ko
romra való tekintettel, 1943. évi 
október hó 1 én véglegesen be
zárom. Ezt az alkalmat felhasz
nálom arra, hogy köszönetét 
mondjak kedves vevőimnek, akik 
hosszú esztendőkön keresztül 
támogattak abban a nagy mun
kában, amelyet épen kedves 
vevőim érdekében, fáradságot 
nem ismerve fejtettem ki. Ami
dőn nehéz szívvel mondok 
búcsút egy megszokott és már 
jól kitaposott, de még mindig 
rögös út végén, kérem kedves 
vevőimet, hogy tartsanak meg 
továbbra is jó emlékeik között.

Hazafias tisztelettel
Pap József

fűszer és csemegekereskedő

I'IIAK! l 'j és szép n yekkendöj ük 
lesz, ha fi réyi anyayból készültet 
ineybecsülikA régi nyakkendőket 
ne dobják el. A Pécsi Nyakkendő
üzeni garanciával hat nap alatt újjá 
varázsolja. Üzem: Pécs, Siklósi u. 40. 
sz. Mohácsi gyüjtőtelepe: II. Lajos u. 
2. sz. Regős Ferenc._______________

3500 n-öl föld erdővel
ELADÓ, esetleg fele részben is. 
Érdeklődni vasár-és ünnepnapon 
lehet Mohács sziget, Paprét 76. 
szám alatt.

Szőlőtulajdonosok figyelmébe! 

Érett istállót ragya eladó 
Cím a kiadóhivatalban.

Piaci árak:
Búza

a s z e r d ai 
heti piacon:

40—
Rozs 37—
Takarmányárpa 36—
Sörárpa 40—
Zab 40—
Csöves tengeri 21.90
Morzsolt tengeri 29 30
Bab, fehér 80—

P
P
P
P
P
P
P
P

Felesbe vagy negy ed konvencióba 
KIADÓ egy 

réti tanya 
______________ Bocskay utca 6. ■MMHiMiaBViBirani u
Pianinót vagy gyakorló zongorát
keresek megvételre

Cím kiadóhivatalban.

Ügyfeleim Mohácson, a Duna 
jobb partján, a 3 mezőben 

1. osztályú földeket 
kívánnak ELADNI, cca 7000 
Q ölet. Szerződések kizárólag 
nálam készítendők.

Dr Német István
ügyvéd, 11. Lajos utca 16.

Előírás szerinti 5 kg-os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a mélyentisztelt 

vásárióközönséget, hogy a 
szeg, kerékráfvas, 

drót és lópatkó-jegyek 
nálam is beválthatók.

Szíves pártfogást kér 
teljes tisztelettel

Bojtár (Poszt] János 
kijelölt vaskereskedő 

Jenő herceg utca 41. sz.

~BORT
fehér és szinesárut 

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

Bauer József 
bornagykereskedö 
Horthy Miklós út 27.

Mohács város átkelési üzeme 
a Mohács motorhajó 1938-ban 
kiselejtezett

benzin motorját 
szabad kézből eladja. írásbeli 
ajánlatokat legkésőbb október 
negyedikéig kell a város polgár 
mesterénél benyújtani.

Vitéz Szönyi Alajos s k.
polgármester.

HIRDETMÉNY.
PÜSPOKMAROK község 

korcsmaháza 
1943 október 18-án délután 1 órakor
3 évi időtartamra bérbeadatik 
szóbeli árverésen. Kikiáltási ár 
1000 P, bánatpénz 500 P.

A bérlet 1944 január hó 1-én 
veendő át.

Részletes feltételek a himes- 
házai körjegyzőségnél.

Himesháza, 1943. szept. 25.
Községi elöljáróság.


