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A mérleg kél nyelve. |
Katonai szakírók mindkét 

oldalon elismerték, hogy az 
1943-ik esztendő a naciona
lista hatalmak számára kritikus 
esztendő lesz s ha Európa 
idegei kibírják a nagy erő
próbát túljutnak a mély pon
ton. Érdekes képet ad erről az 
angolok köztiszteletben álló 
katonai szakírója Liddel Mart, 
amikor ma ezt írja: „A keleti 
arcvonalon a német vezérkar 
a területfeladások ellenére is 
szabad ura maradt elhatáro
zásainak. Olaszországban a 
háború befejezése szempont- I 
jóból is számitó döntések | 
nem várhatók.

A fegyverkezési verseny
ben Németország rövidesen 
utoléri az angolszászokat. [ 
Teljesen bizonytalan, hogy a 
minőségi versenyben, így te
hát a titkos fegyverek gyár
tásában és mennyiségbeli 
előállításában ki lesz a győz
tes. Oroszország testén még 
mindig az előjáték folyik s 
hiba volna azt állítani, hogy 
a vezérkarok már kijátszottak 
összes kártyáikat Ha Sztali- 
nék cselnek szánták a német 
seregeknek a Volgához való 
csalogatását, nincs kizárva, 
hogy a német vezérkar is 
tudja miért nem áll ellen a | 
Dnyeper-vonalánál, miért ége
tett rombolt össze mindent 
a visszavonuló seregek hátá
ban Mindezzel az oroszok is 
tisztában vannak s ha a ka- | 
tonai szempontok színvonalára ■ 
szállítjuk le propagandájuk j 
értekét, kitűnik, hogy ők sem i 
tartják a németeket megvert 
ellenségnek."

Ez a háború a meglepeté
sek háborúja s minden józan 
feltevést, reális számítást fel
ró nthetnek a vezérkarok meg
lepetései, mégis a fent idézett 
sorok a propagandától mentes 
realitással mutatnak rá a mér
leg két oldalára s eszünkbe 
juttatják Duff Cooper emléke
zéseit, aki így jellemezte 
1918-at:

.,1918. márciusában a mély
pont alá jutottunk. Ha a 

német hadvezetőség összpon
tosított erőkkel támadott volna 
s döntő üzközetre kényszerí- 
tett volna bennünket, elveszí
tettük volna a háborút.

Ez a provokáció, ez a had
művelet azonban elmaradt s 
amikor túljutottunk a mély
ponton már senki sem bir
kózhatott meg erőinkkel."

A Pécsi és baranyai társadalmi 
egyesületek munkaközössége. 
Ma a közösség érdekei az elsők és egyedül a nemzet 

gyarapodliatik és senki más.
November hó 21 én, vasárnap 

Pécsett a vármegyeháza zsufo 
iásig megtelt közgyűlé-i termé 
ben Pécs város és Baranyavár 
megye társadalmi egyesületei 
Antal István nemzetvédelmi mi
niszter jelenlétében munkaközös
ségébe tömörültek A nagvhord 
erejű gyűlésen Mohácsról Tihanyi 
/altos. Pallos Mark és Péterv 
Károly vezetése mellett 12 tagú 
küldöttség vett részt.

Nikolits Mihály főispán meg
nyitójában helyesen mutatott rá 
a mai nehéz időkre — mondván 
— „Ha sorsunkat a mai nehéz 
idők tükrében vizsgáljuk vala 
mennyien érezzük a bizonytalan 
jövő méhében rejlő veszélyeket 
és mindnyájan érezzük, hogy ma 
jobban, mint bármikor egymásra 
vagyunk utalva. Lehetetlen, hogy 
a magyarság ebben a döntő j 
pillanatban ne volna hű önma i 
gához és ne találná meg az 
egymáshoz vezető utat.

Antal István nemzetvédelmi 
miniszter másfélórás hatalmas 
beszédében jelölte meg a nem
zet egyetemére, a társadalomra I 
hárufó kötelességeket. A társa- ' 
dalmi erők összefogására múl
hatatlanul szüksége van — mon
dotta — mert a történelem rostája 
szakadatlan mozgással dolgozik 
s kérlelhetetlenül kihullatja azokat 
a népeket, amelyek a nagy idők 
követelményeivel szemben gyen
geséget, tétovázást, kishitűséget 
és meghunyászkodást mutatnak. 
E pillanatban két nagy köteles
ség kell, hogy igénybe vegye a 
nemzet erejét: a lehetőség végső 
határáig fokozni a nemzet kato
nai képességét és mindeneszköz
zel kiépíteni, meghatványozni a 
belső front ellenálló erejét

A belső front külső és belső
ismert ellenségei ellen könnyű 
a védekezés, de súlyos vesze
delme a belső front szilárdságá-

Ha tehát elfogadjuk a tételt, 
hogy az 1943-as év a naciona
lista hatalmak mélypontja volt, 
de a fenti ellenséges idézetek 
szerint is, azon túl vannak 
észszerűen következik, hogy a 
18-as események megismétlő
dése a szövetséges demokrata 
hatalmak javára aligha lehet-

nak a talán egyébként jóhiszemű 
egyes emberek hiszékenysége, 
tájékozatlansága és befolyásol
hatósága Ezeket meggyőzni, 
helyes útra terelni a magyar 
kérdések reális szemléletére reá
nevelni a mai nemzetvédelmi
munka egyik legfontosabb fel
adata.

Soha nagyobb szükség nem 
volt hideg fejre, higgadt meg- 
Ítélésre, a feiületes érzések el- 
csiiitására mint napjainkban, 
amikor egy rossz lépés, megfon
tolatlan cselekvés a legnagyobb 
veszedelembe sodorhatja a nem
zet érdekeit Az a nemzet, amely 
a fegyvert könnyelműen kiengedi 
kezéből teljes mértékben viselni 
kénytelen az ellenség fegyveré
nek súlyát.

Majd élesen fordult szembe a 
miniszter a közellátást zavaró 
önzőkre, akik saját önös céljai
kat tekintik s olyan fölös, igé
nyek kielégítését forszírozzák a 
ruházkodás terén is, amelyek 
békés időkben is fényűzés szám
ba mentek. Ma — mondotta — 
csak egyetlen divat lehetséges a 
szerénység, szürkeség és az 
igénytelenség divatja s mind
azokkal szemben, akik nem von
ják le a mai komoly helyzet kö 
vételményeit és e gondterhes 
időket tartják alkalmas jogtalan 
vagyonok szerzésére, az egész 
magyar társadalom egységes 
fellépésére van szükség.

A miniszter nagyfontosságú 
beszédét mindvégig feszült figye
lemmel hallgatta a közönség. 
Majd megtörtént a munkaközös
ség tisztikarának megválasztása. 
A nagyváiasztmány tagjai közé 
Mohácsról Tihanyi /ánost, Pétery 
Károlyt és Pallos Márkot válasz
tották meg-

Városi közgyűlés.
Megszavazta a képviselőtestület a 
városi alkalmazottak karácsonyi 
segélyét. — Jelentős határozat 
a marhaigénybevételi eljárással 

kapcsolatban.
Mohács megyei város képviselő

testülete a november hó 19 nap 
ján megtartott és igen nagy 
érdeklődés mellett lezajlott köz- 
gyűlésen a komoly időkhöz mért 
nagyvonalúság és szociális érzék 
megnyilvánulása melleit hozta 
meg fontos határozatait

Napirend előtt vitéz Szönyi 
Alajos polgármester kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg Dlusz 
tus /ános gimnáziumi tanár korai 

. haláláról, aki betegsége dacára is 
rajongással dolgozott az ifjúság
ért Temetésén a város képvisel- 

I tette magát s sírjára koszorút 
helyezett Bejelentette továbbá, 
hogy a közellátási hivatal ideig- 

í lenes alkalmazottja Marosi-Ferenc 
is elhúnyt, akinek temetésén a 
város szintén képviseltette magát. 

I Jóváhagyó leiratok tudomásul
vétele után a képviselőtestület 
újból rendezte a városi alkalma
zottak pótiletményeit, valamint a 
polgármester és városi főjegyző 

j képviseleti átalányát. A villa nos- 
műnél rendszeresített egyik díj 
noki állást kezelői állássá szer
vezte át. A pótköltségvetés ter
hére elhatározta a vágóhíd 

| további bővítését, középületek 
fenntartására újabb hitelt szava- 
vazott meg, míg a felekezeti 
elemi iskolák fenntartásához adott 
városi hozzájárulást osztályonként 
180 pengőre emelte. A hadba
vonultak és hozzátartozóik segé
lyezésére egyhangúlag 10 000 
pengőt szavazott meg a képvi
selőtestület. A járdaprogramm 
további biztosítása végett járda
lapok elkészítését határozta el a 
közgyűlés s a fogadalmi templom 
mögötti paciér rendezését, egy
ben az aszfaltgyalogjárók egység
árait a fennálló rendelkezések 
szerint állapította meg.

Schmidt Károly felszólalásában 
kérte a Temető utca gyalogjáró
jának sürgős rendezései, Bánfay 
/ózsef a piactér aszfaltburkolását 
javasolta. Újabb vízkutatásra, 
minthogy Mohács város jó ivó
vízzel való ellátása még mindig 
nem kielégítő, újabb 1000 pengőt 
szavazott meg a képviselőtestület. 
Elfogadta a képviselőtestület a 
tűzoltólaktanya bővítésével kap
csolatban Szász Sándor és Társai, 
valamint a város részéről a ki
sajátítási tárgyaláson létrejött 
egyezséget, amelyhez dr Beck 
Alajos és Ihrig Dénes szólaltak 
fel. Az OTI- és MABl-tól igény
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bevett IS 562 pengő kölcsön 
visszafizetését határozta el a 
képviselőtestület, majd megsza
vazta a Sporttelep további fej
lesztésére vonatkozó javaslatot, 
mely költségek 3/4 része állam 
segélyből térül meg. A Magyar 
Vöröskereszt javára 1000 pengőt, 
a Katolikus D.ákotthonok céljaira 
5000 pengőt, az evangélikus 
templom építési költségeire 3000 
pengőt, a Bajtársi Szolgálat ellá
tásáért Zoltán József ny. telek
könyvvezetőnek, aki odaadó 
szorgalommal látja el e szolgá
latot már több, mint egy éve, 
400 pengő tiszteletdíjat szavazott 
meg a képviselőtestület.

A városi tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak karácsonyi segélye
zésével kapcsolatban előterjesztett 
javaslatot a képviselőtestület 
egyhangúlag elfogadta. Eszerint 
a városi alkalmazottak fizetésük 
és családi pótlékuk 200 °/0 át, a 
nőtlen, özvegy, elvált vagy haja
don alkalmazottak fizetésük 150 
°/o át, az ideiglenes alkalmazásuak, 
napszámosok és fizetési osztá
lyokba nem sorolt alkalmazottak 
részére szintén méltányos kará 
csonyi szegélyt szavazott meg, 
valamint az iparos- és kereskedő
tanonciskola tanerői részére is.

Figyelemmel hallgatta végig a 
képviselőtestület Herger Zoltán 
főszámtanácsosnak a pótköltség
vetésre vonatkozó előteijesztéseit. 
A pótköltségvetés mintegy 
550.000 pengő többjövedelem 
felhasználására tesz javaslatot, 
amelyet a képviselőtestület egy
hangúlag elfogadott. Az OTI 
mohácsi székház és bérház épít
kezésének céljaira a képviselőtes
tület telket ajánlott fel. Az újabb 
szarvasmarhaigénybevételiel kap 
csolatban, mely szerint Mohács
nak 179 drb szarvasmarhát kell 
leadnia. Dr Muszti István előadó 
ismertette azt a javaslatot, amely 
a Mezőgazdasági bizottsággal 
egyöntetűen úgy kívánja meg
oldani az igénybevétel elkerülését, 
hogy a szükséges állatokat a 
gazoák ajánlják fel s az eljárás 
során előállott árkülönbözetet a 
szántó- és réttulajdonosok fizes
sek meg oly kép, hogy az 5 hol
don aluli gazdák holdanként 2 
pengőt, a többiek holdanként 6 
pengőt fizessenek.

A javaslathoz Csanády Károly 
és dr Beck Alajos szólaltak fel. 
Csanády Károly az árkülönbö
zetből származó terhet a fogyasz
tóközönségre is kéri kiterjeszteni, 
dr Beck Alajos bár elvileg osztja 
Csanády Károly nézetét ismer
tette azokat a nehézségeket, 
amik e kérdés igazságos és gya
korlati megoldása között felme
rültek s a mezőgazdasági bizott
ság csakis a javaslatban foglalt 
megoldást látta gyakorlatilag ke- 
resztülvihetőnek, amely vitéz 
Szónyi Alajos polgármester nagy- I 
vonalú ajánlata alapján nyerhet 
csak megoldást, amiért a mező
gazdasági bizottság nevében is 
Köszönetét fejezi ki a polgár
mesternek s kéri a képviselő
testületet, hogy a javaslatot vál- I 
toztatás nélkül fogadja el.

Vitéz Szőnyi Alajos polgár
mester válaszában köszönetét | 
mondva dr. Beck Alajos értékes 
felszólalásáért,hangsúlyozta, hogy 
kivételes intézkedésről van szó, , 
s minthogy a jószágállítás békés 
időkben is a gazdatársadalom 
kötelessége volt, eltekintve attól, 
hogy a fogyasztóközönségre való 

áthárítás gyakorlatilag megoldha
tatlan, indokolt, hogy ezen teher- 
hez ne csak a belterjes gazdál
kodást űző földműves, hanem a 
külterjes gazdálkodást űző föld 
tulajdonos is járuljon hozzá 
Ez a javaslat lehetővé teszi, hogy 
a gazda, kellő felajánlás mellett 
teljesen megszabadul az igény
bevétel súlyos terheitől. A kép 
viselőtestűlet a javaslatot egyhan
gúlag elfogadta Elhatározta a 
képviselőtestület, hogy Fcrry 
Oszkár csendőrtábornokról ne
vezi el a Fecske utcát.

Kisebb jelentőségű személyi 
ügyek letárgyalása és efogadása 
után a közgyűlés véget ért.

Megalakult a mohácsi 
Dalegyesület.

Hirt adtunk arról, hogy a 
legutóbbi templomi hangverseny 
után a hangversenyt adó ének
kar elhatározta, hogy Dalegye
sületté alakul át Az a'akuló 
közgyűlést az énekkar november 
hó 22 én tartotta a város Légol
talmi előadótermében Vitéz 
Szőnyi Alajos polgármester kö
szöntve a megjelenteket, imer 
tette azokat az elgondolásokat 
és célokat, amelyek a dalárdának 
az énekkultura fokozottabb fej 
lesztése érdekében egyesületté 
való alakulását teszi indokolttá. 
A megjelentek egyhangúlag ki
jelentették az egyesúle'té való 
alakulást s nagy lelkesedéssel 
fogadták el azt az indítványt, 
hogy elnökül Schmidt Károly 
rk egyházközségi világi elnököt 
kérjék fel. Schmidt Károly-ért 
küldöttség ment, aki megkö
szönve személye iránt megnyil
vánult bizalmat történelmi vissza
pillantást vetett a mohácsi ének
karok működésére, s e téren 
különösen Brand Ede ny. poig. 
isk igazgatónak vannak hervad
hatatlan érdemei, miért is java
solja, hogy Brand Edét az 
egyesület kérje fel tiszteletbeli 
elnöknek, aki bizonyára ismét 
lelkesedéssel fog a dalkulturát 
fejleszteni akaró egyesület mellé 
állni, értékes tapasztalataival, — s 
értékes kottatárát is rendelkezés
re fogja bocsájtani. Az egybe
gyűltek egyhangú lelkesedéssel 
fogadták az elnöki indítványt, 
akt a tagokat további lelkes és 
szorgalmas munkára buzdította. 
Az alakuló közgyűlés bizottságot 
küldött ki az alapszabályok meg
szerkesztésére s elhatározta, hogy 
az egyesület nevét egy későbbi 
időpontban fogják megállapítani. 
Majd megválasztották a tisztikart. 
Elnök: Schmidt Károly. Alelnö- 
kök: Kecskés Lajos és Schneider 
Lajos, ügyvezető igazgató: Lieli 
István, Titkár: Pálos /ózsef,\e.g,y- 
zö: Mohos /ózsef, Háznagy: Fáz- 
ragó Gábor, Karvezető: Benedek 
/ózsef, segédkarvezetők: Kövessy 
/ózsef és Katzenberger Erzsébet. 
pénztáros: Városi Mihály, pénz
tári ellenőr: Lippói Szeverin, 
helyettes háznagy: Zettl István, 
zenemütáros: Merényi Mihály, 
helyettes zeneműtáros: Linyák 
János, ügyész: dr Szabó Károly.

A számvizsgálóbizottság tagjai: 
Hites Ferenc, Kiss Béla, dr Pap 
Ferenc.

Az igazgató választmány tagjai, 
az egyesület tisztviselői, választott 
tagok: Artner Lujza, Fridrich 
Oszkárné, Futó Imre, Herger 

Zoltán, Herger Zoltánné, Kövesi 
Józsefné, Ladányi Lászlóné, Mes 
tér Józsefné, dr Pap Ferencié, 
Schweissguth Pál, vitéz Szőnyi 
Alajos, vitéz Szőnyi Alajosné, 
Thurzó Györgyné.

Póttagok: Dobszai Vilma, Jakab 
Gyula, Kersity Anna, Vörös Imre.

Az egyesület énekóráit a Lé 
gó előadó teremben tartja min
den hétfőn és pénteken este 
7—8 órakor.

Az uj egyesület működése elé, 
amelyet a város képviselőtestü
lete is támogat s pótköltségve
tésben 300 P őt állított be, a 
legnagyobb várakozással tekin
tünk s mint értesültünk a jól- 
sikerült templomi hangvesenyt 
most egy nagyobbszabasu vilá
gi hangverseny fogja követni. 
A siker csak szorgalmas és lel
kes munka eredménye lehet s 
hisszük, hogy a tagok s a b zo- 
nyára örömmel jelentkező uj 
tagok azon lesznek, hogy ez a 
nagyjövőre hivatott egyesülés 
sok örömet szerezzen nemcsak 
a város közönségének, hanem 
maguknak a tagoknak is.

A „Magyar Erő“ 
mohácsi ünnepe.

A Délvidéki Magyar Közmű
velődési Szöve’ség kulturális, 
szociá is, és nemzetvédelmi te
vékenysége már régen magára 
vonta a felszabadult Délvidék 
immár elmosódott határain túl 
élő magyarság figyelmét is. Az 
érdeklődés számos jelét tapasz
taltuk már eddig is az egykori 
csonka Bácska és csonka Bara
nya testvérmagyarsága részéről.

Ma nemcsak a felszabadult 
részek, de a velük szorosan 
összefüggő és mindjobban egy
beforró egész Délvidék minden 
magyarja érzi a társadalmi össze
függés és az ebből folyó közös, 
egységes, tervszerű és céltuda
tos kulturális és nemzetvédelmi 
munka szükségességét.

A D.M.K.Sz. célkitűzéseinek 
megértését és eddigi tevékeny
ségének elismerését látjuk tehát 
abban, hogy a mohácsi magyar
ság e hó 28 án Magyar Erő 
ünnepséget rendez, melynek mű
során a Délvidéki Magyar Köz
művelődési Szövetség mohácsi 
fiókjának megalakulása is szere
pel. A D M K.Sz. központi veze
tősége ezen az alakuló közgyűlé
sen több tagból álló küldöttség
gel képviselteti magát, hogy ez
zel is kifejezze örömét, de test
véri szeretetét és megbecsülését 
is a mohácsi magyarság iránt.

A november 28 án Mohácson 
rendezendő Magyar Erő ünne
pének napirendje: Délelőtt ün
nepi istentisztelet: 10 órakor a 
rom. kát. és ref. templomokban.

11 óra 30 perckor DMLSz 
mohácsi fiókjának alakuló köz
gyűlése a Városháza dísztermé 
ben.

Délután 4 órakor a magyar 
ifjúság ünnepe az Iparoskor he 
lyiségében.

Este 7.30 órakor a Magyar Erő 
ünnepe a nagyközönség részére.

A DMKSz a horgosi Bokréta 
csoportot hozza Mohácsra, mely 
24 tagból áll s már több dél
vidéki szerepléssel szerzett meg
érdemelt hírnevet. Azelőadás szer
vezője dr Hegedűs László a 
DMKSz igazgatója, valamint 

I Faragó Ferenc a Szövetség ba
ranyai titkára.

A horgosiak vendégszereplé- 
sének az érdekességen s az elő- 

j adott táncok és dalok, népszó- 
! sok szépségén túl különös jelen

tőséget ad a hamis titlm s ere
deti magyar népszokások és népi 
hagyományok bemutatása, meg- 

I ismertetése. A műsort horgosi 
népdalok, táncok, lakodalm1 szó- 

I kások teszik változatossá. Bekap- 
| csolódik a mohácsi gimnáziumi 

énekkar is, mely egy mohácsi 
! balladát ad elő Schneider Lajos 
' elemi iskolai igazgató, a mohácsi 

néphagyományok gyűjtéséből.

A Katolikus Legényegylet 
műsoros honvédestje.

A Legényegylet folyó hó 21-én 
nagysikerű honvédestet rendezett. 
A műsort dr Kopcsányi Miklós 
egyleti másodelnök szavai vezet
ték be. Hallgatói szemei elé állí
totta a magyar honvéd ideális 
alakját és nemzeti életünkben 
viselt fontos szerepét. Az ő ke 
zében van hazánk biztonsága és 
jövője. Ezért a polgári lakosság
nak minden erőfeszítést meg 
kell tenni, hogy a hátország 
áldozatvállalása erőt öntsön m n- 
den magyar honvédbe, köteles
ségeinek teljesítésében.

Utána Kdó Gábor, Molnár 
Marika és Pöppl János szava
latai következtek. Az ünnepély 
kiemelkedő számai voltak Nidy 
Marika énekszámai és Gywkó 
Mihály tangóharmónika játéka.

Az ünnepélyt „Az agglegények 
főzőiskolája" című kitünően si
került vígiáték fejezte be.

Konferálást Kovácsics Péter 
végezte.

Az egylet tradíciójához híven 
kiváló munkát végzett és élveze
tes előadásával magával ragadta 
hallgató közönséget Az Egylet 
a műsoros est bevételéből ötven 
pengőtjuttat a Vöröskereszt Egy- 
lelnek és negyven pengőt a 
Szociális Misszió Társulatnak

Szabadliceum.
Az ujabbkori regénv néhány ki
válóbb képviselőjéről tartott elő
adást november 19 én dr Petrich 
Béta tanügyi főtancsos, buda
pesti gyak. ginm. igazgató

Előadásában tulajdonképen a 
francia regény néhány modern 
képviselőjén keresztül vázolta az 
ujabbkori regényírás irányait, iro
dalmi értékét. Tudvalévő, hogy 

| a politikai helyzet mindig erősen 
befolyásolta az irodalmi életet, 
annak fejlődését A napóleoni 
háborúk után a francia társada
lomban is bizonyos, ernyedtség 
lett úrrá s ez erősen meglátszott 
irodalmán is. Érzelmes, alanyi 
regények jelentek meg. Ennek 
az iránynak egyik legkiválóbb 
művelője a francia katolikus re
gény megalapítója Chateaubriand 

| E romantikus irány csúcspontját 
Vidor Hugóval éri el. A negy
venes években az álmozodásból 
a francia társadalom hirtelen a 
jelen felé irányítja érdeklődését. 
Ennek a kornak s egyben a 
világirodalomnak is, legkiválóbb 
regényírója Honoré de Balzac, 
és Flaubertben éri el csúcspont
ját. Utána a regény elfajzik a 
naturalizmus irányában, de Zolá
ban ez az irány is tud maradandó 
irót felmutatni.
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A századforduló kiábrándult- I 
Anatole Francé és Pierre 

I_oti képviseli. De velük szem 
ben feltűnik Paul Bourget és 
Maurice Barres, akik a modern 
katolikus regényírás útját készí
tik elő Ennek az iránynak ma 
trár elfeledettnek mondható ki
vi ó művelője André Lafont, aki 
i.rörője lett az emlékezés regény- 
■ ,k, melynek legkiválóbb mű
vi ’ >je M arcéi Pro üst, Roger 
Martin du (Jard üide legkivá- 
, b tanítványa az erkölcsönki- 

vú iség szempontjából vizsgálja 
az embert.

Rablás elsötétítés alatt.
Wikette János leütötte Csányi István kövezöt 

s tőle pénzt lopott.
Súlyos következményekkel járó 

rablás történt Mohácson az 
Eszéki országúton november hó 

S án éjjel 23 óra 30 perckor. A 
rendőri jelentés szerint Wikette 
lános rovottmultú napszámos 
mohácsi lakos Csányi István 
kövezőmester mohácsi lakost 
hazafelé mentében az Eszéki 
or-zágúton megtámadta, dula
kodás közben a földre dobta s 
tőle 260 pengő készpénzt, levél
tárcát és munkafüzetet ellopott.

Wikette a Pécsi féle korcsmában 
íá’.'.a, hogy Csányinál nagyobb 
összegű papírpénz van s akkor 
határozta el, hogy Csányit kira- 
- > a Dulakodás közben Csányi 

felismerte a tettest s másnap 
reggel jelentette az esetet a rend 
őrségen Wikette a tett után 
hazafutott s 12 éves húga előtt 
elégette a tárcát és könyvecskét, 
ma;d ottlakó jóismerősét kérte, 
hogy reggel 6 órakor keltse fel. 
Reggel 8 óra tá,ban Wikette 
felkereste a Pécsi féle vendéglőt, 
ahol ételt és italt rendelt. Közben 
azonban Csányi is megjelent, 
hogy a vendéglősnél érdeklődjék 
Wikette felől, amikor azonban 
utóbbi meglátta Csányit, anélkül, 
hogy a megrendelt ételt elfo
gyasztotta volna, azonnal elhagyta 
a vendéglőt s Uagymási Mihály 
barátjával együtt bérautót foga-

A bellyei őspark 
biológiai állomása.

(Folytatás.)

Alkonyodik, mire beérünk 
tanyánkra. Az az érzésünk, hogy 
egészen más világba járunk, 
ujjásziilettünk. A mindennapi 
életben megszoktuk már az 
ag^onnyesegetett cserjéket, a ki
betonozott patakokat. A bellyei 
ősparkban ilyenekkel szerencsére 
nem találkozunk. Albrecht kir. 
herceg természetszeretete, érzéke 
az östermészet szépségei iránt 
gondoskodott arról, hogy em
beri kéz, e helyen ne avatkozzék 
bele az őstermészet munkájába.

Kidőlt faóriások, hatalmas tete
mein a halál őrködik. Hatalmas 
viharok, orkánok időnkint óriási 
tölgyeket csavarnak ki gyökeres
től, óriási nyárfákkal végeznek 
pillanatok alatt. Tetemeik ott he
vernek évekig, miután a halál 
végigszántott rajtuk. Nincs senki, 
aki eltakarítaná őket. A bellyei 
őspark őrei is jól tudják, hogy 
ezek a tetemek, korhadó törzsek 
is az életet szolgálják, bennük 
hemzsegő apró lényeknek adnak

Korunk egyik legkiválóbb re
gényírója André üide. Nietzse 
f lozofiája hat rá hirdeti az in
tenzív életet, mely szerint vesze
delmesen jó és érdemes élni. 
Moralista jellegű regényeket ir. 
Az előadó nagy tudással felépí
tett előadását kiváló szemeivé 
nyekkel színezte s tette élmény
szerűvé.

December 2 án Dr. Gálos 
László pécsi theológiai tanár tart 
előadást Wagner Richárdról a 
német nagy zenetitánról halálá
nak öO ik évfordulója alkalmából 

dott s Dunaszekcsőre, majd pedig 
Baja felé vette útját.

A mohácsi rendőrség értesülve 
Wikette szökéséről, azonnal táv
beszélőn értesítette a bajai rend
őrséget, ahol a révkapitányság 
hamarosan el is fogta a tettest. 
Wikette Jánost a pécsi kir. 
ügyészségre szállították s miután 
a rablást elsötétítés ideje alatt 
követte el, valószínűleg statáriális 
bíróság elé állítják.

Wikette lelkét egyéb bűncse
lekmény is terheli. így november 
12-én Kovács /ózsef mohácsi 
lakosnak egy 35 pengőért vásá
rolt dublé gyűrűt aranygyűrűként 
adott el 400 pengőért November 
18 án este 21 óra és reggel 7 
óra között valószínűleg szintén 
Wikette lopta el Hagymási Mi
hállyal együtt, Illés Sándor fel • 
sődunasori kereskedő kapualja 
bó! azt a petróleumhordót 30 kg. 
petróleummal. A hordót a tette 
sek a DGT hajóállomásra vitték, 
ahonnan üengela Lőrinc fuvaros 
szeneskocsiján elszállították 
Ovurkó fánosné vegyeskereske
dőhöz, aki a hordót megvette. 
Hagymást Mihály szökésben 
van, de ellene a rendőrség rádió
körözést adott ki. Amennyiben 
utóbbi lopást is ők követték el, 
e tettük is valószínűleg statáriális 
bíróság elé kerül.

I megélhetést! A halál és az élet 
örökös játékát mutatják be. En
nek a kutatására vállalkozott az 
a biológus gárda, mely azt a 
munkát Albrecht kir. herceg ál 
dozatkészségéből és jó indula
tából a Bellyén felállított bioló
giai állomáson akarja megvaló
sítani. A fauna és flórakutatás
hoz előre is sok reményt fü 
zünk. A bellyei szarvasok tanul
mányozása azért is fontos, mert 
itt a gímszarvasnak, úgy látszik, 
olyan változata él, mely nyilván 
ehhez a különleges területhez 
van kötve és kissé lapátszerűen 
szélesedő agancsával minden
esetre érdekes helyet foglal el a 
szarvasok csoportjában

De egyes állatfajok méretei is 
feltűnnek. A bőséges táplálék, 
az optimális életviszonyok nem 
egy állatfaj nagyságán is nyomot 
hagynak. Több rovarfajról, csi
gáról, kagylóról feljegyezhettük, 
hogy ebben a rendkívül kedvező 
élettérben, amely táplálékban 
annyira dúskál, az átlagosnál 
nagyobbra nő. Azt is megemlít
jük, hogy van ennek a faunának 

I néhány magashegyi eleme.

Ezzel eljutottunk a bellyei ku- | 
tatás egyik fő programmpontjá i 
hoz, a faunakutatáshoz E rész- * 
ben egészen új lehetőségek 
tárulnak itt fel és ezeknek során 
megismerhetjük a Drávatorok 
kiaknázatlan faunájának a többi 
terület állatvilágához viszonyított 
helyzetét, annak kialakulását, 
ornithologiai és egyéb érdekes- 1 
ségeit. Nem kell különösebben 
kiemelni, hogy ezzel az Orszá
gos Magyar Természettudományi 
Muzeum kutatói más kutatók 
bevonásával hézagpótló munkát 
fognak végezni és azt már meg 
is kezdték.

Nagy reménnyel tekintek mun
katársam Homonnay Nándor 
működése és irányítása elé, aki
nek személyében olyan vezető 
szakembert kapott az állomás, 
aki vadászati, vad és halgazda 
sági ismereteit itt bőségesen 
kamatoztathatja és a bellyei bio
lógiai állomás által kitűzött ál
latszociológiai problémák meg
oldását nagy mértékben előse
gítheti Mint a szabad természet 
életének alapos ismerője hivatott 
arra, hogy a tudományos kuta
tások eredményeit természet
védelmi és gyakorlati szempont
ból egyaránt hasznosítsa A to
vábbi célja a bellyei kutatóáilo- 
másnak az élővilág biológiai 
elemezése, az életközösségnek 
tanulmányozása, az életet meg 
határozó feltételek összességének 
a különböző állatcsoportok köl
csönös biológiai összefüggésé
nek és azoknak a tényezőknek 
kutatása, amelyek az élet egyen
súlyát a vizen, a szárazon, a le
vegőben együttesen megadják. 
Ezeknek a részben hydrobiolo 
giai kutatásoknak során több 
kérdés vár megoldásra: miként 
vesznek részt különböző élőlé
nyek az élet egyensúlyának meg. 
teremtésében, továbbá a növény- 
állatasszociációk, az állat- és 
növényszövetekben előforduló 
fajok százalékos eloszlásának 
kutatása.

De föl merül még sok egyéb 
feladat is. Feltűnik, hogy egyes 
állatfajok megjelenése más állat
fajok előfordulásához van kötve. 
Az elmélet ezen a ponton kezet 
nyújt a gyakorlatnak. A bellyei 
őspark gazdag denevérfaunájá
ból ez fontos jelenség. Amikor 
sok-sok évvel ezelőtt a Tihanyi 
Biológiai Kutatóintézet alapkö
veit lerakták, az ünnepségen 
Magyarország miniszterelnöke is 
megjelent s azt kérdezte: van e 
gyakorlati jelentősége ilyen irá
ny ú intézménynek? Ez jut eszünk
be most, amikor a bellyei termé
szetvédelmi parkban állomást 
állítunk fel és nyomban meg is 
adhatjuk rá a választ. Jól tudjuk, 
hogy az emberi haladás szem
pontjából gyakorlati kérdések az 
elmélettel is összefüggnek. — 
A malária olyan kérdés, amely 
mellett nem haladhatunk el kö
zömbösen. Az, aki a Kőriserdő 
és az Izabellaföld hatalmas erdő 
ségeiben bariangol, vagy a Ko
pácsi tavat szeli csónakjával, 
tudja, hogy mit jelent a szúnyog 
veszedelem. A bellyei kutatók a 
maláriakérdést is magukévá te
szik. Megmérik a víz hőfokát, 
elemezni fogják annak kémiai 
összetételét, hogy megállapítsák, 
milyen élőlények betelepítésével 
lehetne védekezni a szúnyog
lárvák milliárdja ellen, kivizsgál
ják, hogy a Oambusia nevű hal 

szaporításával elháríthatjuk-e a 
szunyogveszedelmet, arra is majd 
megfelelnek, hogy a denevér- 
világot miképen vonjuk bele 
a munkába

A bellyei ősparkban tehát a 
feladatoknak egész sora vár meg
oldásra Albrecht kir. herceg en
nek a munkának végrehajtását 
Bellyén abban az épületben kí
vánja biztosítani, melynek hátsó 
szárnyában régebben a Rétmu- 
zeum állott. Amuzeum Pfenning- 
berger féle anyaga azóta e'pusz- 
tult és 23 éves megszállás alatt 
nem is került rendezés alá. — 
A bellyei kutatások ezt a hiányt 
is pótolni fogják Hézagpótló 
faunisztikai kutatásokat kívánnak 
végezni, hiszen a Duna és Dráva 
pazarszépségü deltája, a Dráva
torok sohasem volt a magyar 
faunisták rendszeres kutatásterü
lete. Albrecht kir herceg hozzá
járulásával az itt végzett kutatá
sok gyűjtési eredményei, a nö
vény- és állatritkaságok a Ter
mészettudományi Muzeum bir
tokába mennek át, amelynek az 
Albrecht kir. herceg nevét viselő 
biológiai állomás szerves tarto
zéka.

A munka — hála a kir. herceg 
áldozatkészségének — a legna
gyobb világégés közepette is 
megkezdődött.

Pongrácz Sándor-

— Adomány, Özv Mayer Vil
mosáé koszorumegváltás címén 
20 pengőt adományozott a Szo
ciális Missió társulatnak.

— Doktorráavatás. Schweller 
Antalt november hó 24 én a 
pécsi m. kir. Erzsébet Tudo
mányegyetem aulájában az 
államtudományok doktorává 
avatták.

— Ezüstlakodalom. Czettl Ist
ván MPV. főraktárnok és fele
sége Veszeti Mária november 
hó IS án meghitt családi körben 
ülték meg házasságuk 25 ik év
fordulóját. A jubiláns házaspárt 
Tihanyi fános apát-plébános ün
nepi mise keretében áldotta meg, 
majd szívhez szóló szavakban 
köszöntötte. Czettl István és 
nejét sokan keresték fel szeren- 
csekivánataikkal.

— Hadbavonultak hozzátartozói 
jelentkezzenek a városházán. 
Mohács város polgármestere 
közli, hogy 1944 év karácsonyára, 
mint az elmúlt esztendőben sze- 
retetcsomagok küldésével fog a 
város megemlékezni a hadműve 
leti területen levő honvéd test
véreinkről. Ezért felhívjuk a had
bavonultak hozzátartozóit, hogy 
a hadműveleti területen levő s 
tábori számmal rendelkező, vala 
mint a hadikórházakban lévő 
hozzátartozóik pontos címét a 
városháza 27. sz. szobájában 
legkésőbb december hó 4 nap 
jáig feltétlenül jelentsék be.

— Halálozás, özv. Újlaki Gé- 
záné sz. Mundy Izabella életé
nek 70 ik évében Sopronban 
elhunyt. Halálát mélyen sújtott 
fia Dr. vitéz Ujlaky László, 
menye, fivére és unokái 
gyászolják.
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— ■ Legényegylet ádventi mű
soros estjei. A mohácsi katoli
kus Legényegylet a más évek
ben is szokásos műsoros estjeit 
az idei ádventben is megtartja. 
Az előadások időpontjai: no
vember 28 án, december 5 én, 
12 én és 19 én. Kezdete: esti 
fél 6 óra.

— D városi műszaki tanácsnoki 
állás betöltése. Reményi- Schnellcr 
Lojos m. kir. pénzügyminiszter 
értesítette Mohács város polgár
mesterét, hogy a változott vi
szonyokra, valamint -Mohács me
gyei város szempontjából az át
engedéshez fűződő különös mél
tánylást érdemlő közérdekű kö
rülményekre figyelemmel, előbbi 
állásfoglalását megváltoztatta és 
a város képvisellőtestülete által 
a műszaki ügyosztály vezetőjéül 
már régebben megválasztott 
Fehér /ózsef m. kir. állami mér
nöknek állásának elfoglalását 
engedélyezte. A pénzügyminisz
ter ezen lojális elhatározása úgy 
a város vezezetősége, mint a 
város társadalmában őszinte örö
met keltett s remény van arra, 
hogy Fehér /ózsef állását rövi
desen elfoglalhatja.

— Szombat délutáni záréra. 
A Baross Szövetség értesíti a 
vásárló közönséget, hogy további 
intézkedésig az összes kerekedők 
minden szombat délutánján 
2 órakor kötelesek üzleteiket 
zárni. — Kivételt csak a fűszer 
és élelmiszer kereskedők képez
nek, akik szombaton este 6 óra
kor zárják üzleteiket.

— Gimnáziumi államsegély 
A m. kir. pénzügyminiszter kö
zölte Mohács város polgármes
terével, hogy a városi gimnázium 
tanárikarának 50° 0 os államsegé

lyét az 1943—44 ik iskolai évre 
biztosította. A gimnázium eddig 
hat tanár fizetésének 50"/0-os 
államsegélyét élvezte s így a 
pénzügyminiszter ezen újabb 
Határozata igen jelentős ered
mény.

— Pénztári órák a városházán. 
Mohács város poigai mestere 
közli a közönséggel, hogy a 
városi pénztári órákat az alábbi
akban szabályozta. Szombaton 
délelőt 9—12 óra, egyéb napo
kon délelőt 9—*,2 1 óra. Torló
dások elkerülése végett felhívja 
a polgármester a közönséget, 
hogy pénztári ügyeiket ne hagy- 
ák a déli órákra, mert ez a pénz
tár működését is megnehezíti.

— Iparosok figyelmébe! A 
mohácsi Ipartestület felhívja tag 
jait, hogy a jövő hét folyamán a 
köve kező anyagutalványokat és 
jegyeket adja ki; cipésziparosok
nak bőranyag, szabóknak cérna, 
építőiparosoknak szigetelőlemez, 
uvegiparosoknak táblaüveg, kér
észeknek kertészüveg.

Lopások. Visy Ferenc mo- 
dácsszigeti (Porond 3) lakos 

ezáratlan kamrájából „Tiraler 
Waffenrad" gyártmányú 73944, 
sz. kerékpárját, Heréb István 
mohácsi lakos „Modell Z“ gyárt
mányú 80886. sz. női kerék pár
at a Herner féle vendéglő elől 
november hó 23-án ismeretlen 
tettesek ellopták.

— Elveszett kerékpár. Bartos 
Béla mohácsi lakos 5713 számú 
Ck'on“ gyártmányú wtö Tóth 

Sándor névtáblával ellátott női 
kerékpárja Sátorhely és mohácsi 
Schmidt téglagyár közötti út
vonalon elveszett.

— anyakönyvi bejegyzések
1943. november 19-től — 26 ig.

Születések: Frets Bálint, Kará
csony Ildikó Rozália, Blumen- 
reich Mária Katalin, Dékány 
János Vilmos, Ackermann István, 
Fonódi Ilona Mária, Szönyi Juli
anna Erzsébet, Koleszár Klára, 
Schlott János, Bán Tamás.

Házasságkötések: Hetyei Sán
dor és Magyarosi Julianna, Sí
pos István és Müller Mária 
Margit, Miókovics György és 
Jasics Mária, Abrahám István 
és Bohner Katalin.

Halálozások : Haieck Elena 2 
hónapos, Schwarcz Samu 80 éves, 
Martonovics Oyula 22 éves.

— államsegély, a Mohácsi 
Szinpártoló Egyesület a kultusz
minisztertől 1.000 P államsegélyt 
kapott.

Talált tárgyak. Tornafel
szerelést, pénzt és pénztárcát 
találtak. Igazolt tulajdonosok át
vehetik a m. kir. rendőrségen.

— Betöréses lopás. Pozsgai 
Györgyné sz. Kaikon Maria 
mohácsi lakos Felső kandai szál
lásának ajtaját ismeretlen tettes 
felfeszítette és a szobából két 
szalmazsákot, egy dunnát, 2 há
zilag szőtt lepedőt és 1 sokac 
szövésű pokrócot ellopott.

— Olajos magvak beszolgál
tatása. Az olaios magvak közül 
a tökmag, dohánymag és vad 
repcemag beszolgáltatási határ
idejét 1944 ápr. 15 ben állapitól 
ták meg. Az összes egyéb ola
josmagvakat a fennálló rendelke
zések szerint 1943 évi november 
hó 30 ig kell valamely vásárlásra 
jogositott kereskedőnek megvé
telre felajánlani Az 1943 évben 
termelt összes olajos magvak be 
szolgáltatása kötelező. Vetőmag
szükségletre csak a rendeletben 
előirt mennyiség tartható meg.

— Öngyilkosság. Bódís /ózsef 
dunaszescsói 05 eves földműves 
ismeretlen okból felakasztotta 
magát és meghalt.

— Milyen tél várható? Egy 
svácji időjárásszakertő véle
ménye szerint a tél keménysége 
a napfolttevékenységtől füi-g A 
napfoltok 11 évenként teljesen 
eltűnnek és ilyen napfoltszegény 
évre jövőre, vagy 1945 ben ke
rülhet sor. A napfoltminimumot 
megelőző két évben rendszerint 
nagy a szárazság. Az idei szára
zsághoz hasonló Középeurópá- 
ban már 20 éve nem volt. Az 
idén valószínűleg normális, vagy 
annál csak valamivel hidegebb 
tél várható. A normális hideg 
Budapesten pl. azt jelenti, hogy 
decemberben és februárban az 
átlagos hőmérséklet 0 fok körül 
jár, a januári pedig átlag mí
nusz két fok. A három téli
hónap közül az egyik még
enyhe is lehet, ha a másik két 
hónap hideg, vagy igen hideg.
Ez az eset az idén felette
valószínű.

1944. 
évre 
előjegyzési naptár 
kapható:

Fridrich Oszkár
papírkereskedésében, Mohács

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

SPORT.
Mohácsi LE—Villányi LE 

3:2 (0:0)
A Villányban lejátszott leven

tebajnoki mérkőzésen Éberhardt 
gyenge bíráskodása mellett erős 
küzdelemben megérdemelt győ
zelmet aratott a mohácsi csapat 
A sáros és nehéz talajon arány
lag elég szép játék folyt, ame 
lyen a teljes szívvel küzdő le
ventéink technikai fölénye érvé
nyesült. A gólokat Mózes 2 és 
Regős rúgta.

UtOiSÓ bajnoki mérkőzésüket 
játszák le vasárnap .leventéink a 
Kopácsi csapattal, amelyen re
méljük, hogy biztos győzelmet 
aratnak.

Sporthírek: A Pélmonostori 
CSE elleni vasárnapi mohácsi 
bajnoki mérkőzés elmaradt, mert 
a vendégek nem érkeztek meg 
ill. az utolsó pillanatban lemond
ták a játékot Igy valószínű eg 
a költségek megtérítése után az 
MTE 0:0 gólaránnyal fogja 
megkapni a 2 pontot.

Vasárnap csapatunk p ben, 
Jövő vasárnap december 5 én 
ped g Pécseit a Pécsi Egyetemi 

AC al játsza le utolsó bajnoki 
mérkőzését.

Vasárnap fekete vasárnapja 
volt az alosztály éllovasainak, 
mert Mecsekszabolcs is, meg 
Komló is vereséget szenvedett 
és igy Mohács ki'átásai újra 
megnövekedtek a jobb helyezést 
illetőleg.

A PTSE e len kiállított Némeht 
Józsefet az egyesbiró nem til
totta el a játéktól, hanem a ki
állítással azt megbűntettnek vette.

H mesháza állal lemondott 
leventebajnoki mérkőzés mindkét 
pontját a mohácsi csapat javára 
Írták

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

November 26—27—28 29

FEKETE HAJNAL
November 30 és december 1

5 óra 40
Felelő sszerkeszt ö:

DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ 
Laptulaidonoi és kiadós 

FRIDRICH OSZKÁR

Privát sertésvágást
vállalok:

HENCLER LAJOS 
hentes és mészáros 

Mohács, Horthy Miklós út 40.

Előírás szerinti 5 kg-os légoltalmi 

homokzsákok 
kaphatók:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében Mohács

Piaci árak:
Búza
Rozs
Takarmányárpa
Sörárpa
Zab
Csöves tengeri 
Morzsolt tengeri 
Bab, fehér

a s z e rd ai 
heti piacon:

41 25 p
38 25 P
37 25 P 
4125 P
4! 25 P
23 30 P
30 50 P
81 60 P

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
légoltalmi fénycsökkentö
FEKETE LAMPION
kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskedésében.

Értesítés!
Értesítem a mélyentisztelt kö

zönséget, hogy katonai szolgálat
ból hazaérkeztem és 

privát sertésvágásokat 
vállalok. Kérem a n. é. közönség 
szíves pá: tfogását T eljes tisztelettel

ERDÉLYI LAJOS
mészáros- és hentesmester

Szentháromság utca 21.

Úri család keres délelőtti órákra 

rendes bejárónőt 
parkét kezeléssel Szent /ános u. 1.

Hét oktávos, márkás

|>Í«1BBSBBÓ
10 000 pengőért eladó.
Megtekinthető délután 2-5 ig 

Cím a kiadóhivata bán.

ELADÓ 

nagy hídmérleg, 
melynek súlyhatára 4000 kg.

Solti Jakab
Bácsfapuszta.

Fiatal URIFODRüSZ-SEGÉDEI 
felvesz:

Baracskai fodrász
Mohács.

6 db szép erős DIÓFA- és 
t éhány más gyümölcsfacsemete 
átadó

l/ar^a gépgyárosnál.

VESZEK és JAVÍTOK használt 
szecskavágót, morzsolót, répa
vágót és darálógépet.

NIKOLiN gépjavítóműhely 
Kazinczy utca 31.

Bejárónőt
keresek a délelőtti órákra. 

Cím a kiadóhivatalban.

Egy nagy

Premier kályha
ELADÓ.

Cím a kiadóhivatalban.

BORT
állandóan a 

legmagasabb napi áron vásárol: 

NÉMETH JÓZSEF 
borkereskedő 

Mohács, Felső-Dunasor 24.
Telefon 44.


