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Események forgatagában.
A moszkvai konferencia 

előtt a hatalmas Szovjet táma
dás állt az előttiben Á német 
tervszerű visszavonulást, akkor 
frontáttörésnek harsogta a 
propaganda. Moszkva előny
ben akart lenni a tárgyaló 
asztalon a harctéri sikerek 
tekintetében. Hogy mennyi 
és mi sikerült neki, azt csak 
a kis nemzetek fele irányított 
különböző kommentárokból 
lehet lemérni.

Mindez azonban nem vál
toztatott azon, hogy a német 
visszavonulás beigazolja terv
szerűségét, amit a jelenlegi 
eredményes elhárító csaták 
és ellentámadások fényesen 
igazolnak. Az iráni tárgyalá
sok előtt a demokrata hatal
mak szerettek volna hatalmas 
sikereket elérni s ezért Dél- | 
olaszországban indult nagy- ; 
szabású támadás, ami azonban | 
szintén megakadt, majd pedig 
Berlin ellen intéztek soha nem 
látott súlyos támadást, amitől 
a nemet nép összeroppanását 
várták

Objektív külföldi lapok 
részletesen foglalkoztak a ber
lini lakosság magatartásával 
és megírták, hogy valóban 
elképzelhetetlen az az erő és 
néma dac. ami ezekben a na
pokban kifejezésre jutott. — 
Ma már talán az angolszá- i 
szók is belátják, hogy ezen 
az utón eredményt soha nem 
érhetnek el.

A német megtorlások ideje 
pedig úgylátszik veszedelme
sen közeledik. Talán ennek 
tulajdonítható az is, hogy a 
német néphez tervezett ulti
mátum, hogy lázadjon fel 
Vezére és kormánya ellen el
maradt. Az iráni határozat 
mintha magán is hordaná a 
katonai sikertelenségek bélye
gét A teheráni zárójelentést, 
illetékes német körökben 
..tartalmilag igen soványnak" 
mondják s végeredményében 
nem más, mint az 1918. óta 
elhangzott különböző frázisok 
összegyűjtött kiadása. Kairó
ban a kinai diktátor Csang- |

kaisek is kitűnő Ígéretekkel 
vonulhatott vissza, de az an
golszász diplomácia kétségte
len vereségének kell tekinteni, 
hogy Sztálin nem volt haj
landó tárgyalni a tábornagy- 
gyal s míg a tárgyaló asztal
nál már felosztották Japánt, 
ezalatt a Salamon sziget kitel 
a japán tengeri és légi had
erő újabb csapást mért az 
egyesült angol és amerikai 
hajóhadra, Kínában pedig 
súlyos csapást mért a japán

Bensőséges ünnepség a Leventeottlionban 
a Kormányzó Ur névünnepén.

A Főméltóságu Kormányzó 
Ur névünnepe minden évben az 
egész magyar nemzet btnsősé 
ges ünnepe s az évről évre 
visszatérő Miklós napon minden 
magyar ajkról esdon, krrőn száll 
az ima az Egek Utához, tartsa 
meg Öt a magyarságnak a 
nemzetnek az emberi kor leg
végső határáig.

Mohács város közönsége, a 
leventék tágas otthonába iött 
össze vasárnap december 5 én 
d. e. 10 órakor, hogy hódoljon 
a legfőbb Hadúrnak. A levente- 
zentkar eljátszotta a Szózatot, 
majd Bende Magda leventeleany 
mondott kedves meleg köszön
tőt a Kormányzó Urra. Ezt kö
vetően a leányleventék, majd az 
Ifjuvezető szakasz Mohos /ózsef 
levenleoktató vezetése mellett 
magyar nótákat Horthy dalokat, 
hangulatos kánonokat adtak eö 
A leventezenekar Környel Pál 
veszénylete mellett Kéhler Béla :

.O

Városi közgyűlés. 
Megtörtént a fötisztviselók kinevezése.

Mohács város képviselőtestü
lete december hó 7 én, kedden 
rendkívüli közgyú ést tartott

Jóváhagyó alispáni leiratok 
bemutatása és tudomásulvétele 
után a képviselőtestület egyhangú 
lelkesedéssel vette tudomásul a 
m kir. Belügyminiszter határoza’ 
tát a városi főtisztviselők kine
vezéséről. E szerint dr Bartók 
Lajost városi főjegyzővé, dr Pap 
Ferencet városi tanácsnokká, dr 
Langer Lajost árvaszéki ülnökké, 
dr Muszti Istvánt I. o. aljegy
zővé, dr Kincses Józsefet II. o. 
aljegyzővé, dr Wager /ánost II. 

szárazföldi haderő, a kinai 
hadseregre.

Nyilvánvaló tehát, hogy 
a különböző értekezletek a 
nagyhatalmak küzdelmeiben 
ismét csak azt igazolják, hogy 
a tengelyhatalmakat megfélem
líteni nem lehet s azok bízva 
fegyveres erejük és csodála
tosan megszervezett belső 
frontjuk erejében nyugodtan 
haladnak tovább azon az úton, 
amelyet számukra Vezéreik a 
végső győzelem kivivására 
előírtak.

Takarodó c. parádés darabját 
adta elő kitűnő összhang és 
fegyelmezettség mellett, nagy 
sikert aratva. Majd Sztarcsevics 
Vilma szava'ata után Bizony 
/ózsef ifjuvezető mondott imát 
az Egek Urához a Kormányzó 
Űrért. Az ünnepség egyes mii 
sorszámainak összekötő szöve
gét Szeszán Imre ifjuvezető 
állította össze igen ügyesen s 
confetansziéja szépen töltötte 
ki az egyes műsorszámok kö
zötti szüneteket A kedves ün
nepség a Himnusszal ért véget

Vasárnap este a Tűzharcos 
székházban egytál ételes vacsora 
keretében emlékeztek meg a 
tűzharcosok a Kormányzó Ur 
névünnepéről.

December hó 6 án d e. 9 ó- 
rakor a Fogadalmi, 10 órakor a 
református és görögkeleti, 1 ,.>11 
az evangélikus templomban vol
tak ünnepi istentiszteletek.

o. fogalmazóvá, Thür Miklóst 
pénztári ellenőrré nevezte ki a 
Belügyminiszter, a kinevezettek 
eddigi beosztásukban csak mint 
behelyettesített tisztviselők mű
ködtek

A kinevezettek nevében dr 
Bartók Lajos főjegyző mondott 
köszönetét a kinevezésért úgy a 
Belügyminiszternek, mint a város 
képviselőtestületének, valamint 
vitéz Szönvi Alajos polgármes
ternek, biztosítva a megjelenteket, 
hogy a jövőben is tudásuk és 
szorgalmuk legjavával vezetik 
továbbra is azt a munkakört,

I amelyre őket a képviselőtestület 
és a polgármester bizalma állí
totta. A meleg szavakért vitéz 
Szönyi Alajos polgármester mon
dott köszönetét s örömét fejezte 
ki annak, hogy a kinevezésekkel 
a város tisziikarának egy régi 
sérelme nyert orvoslást.

A képviselőtestület tudomásul 
vette a m kir 22 földmérést 
felügyelőség értesítését, mely 
szermt Fehér /ózsef m. kir mér
nököt az állami földmérésnél 
teljesített szolgálatai alól felmen
tette és Mohács város szolgála
tába való átengedését tudomásul 
vette Stollár Ferenc felszólalá
sában meleg szavakkal mond 
köszönetét a távozó Fehérváry 
Istvn műszaki tanácsnoknak, 

, aki 1924 évtől kezdődően, vagyis 
19 éven keresztül volt a város 
műszaki ügyosztályának felelős 
vezetője s lelkiismeretes, nagy 
tudással vezetett munkájának sok 
ládiató eredménye igazolja az 
elmúlt esztendők termékeny 
munkásságát. Indítványozza, hogy 
a képviselőtestület jegyzőkönyvi 
kivonatban mondjon köszönetét 
a távozó Fehérváry Istvánnak, 
amit a képviselőtestület egyhan
gúlag elfogad, majd vitéz Szönyi 
Alajos polgármester is meleg 
szavakkal mutat rá Fehérváry 
István távozó műszaki tanácsnok 
értékes munkásságára, mely 
kü önösen nehéz idősben indult 
meg, amikor a községi életből 
városi életbe fordult város sok 
és nehéz műszaki problémáját 
kellett megoldani sokszor igen 
jelentékte'en anyagi erőkkel.

A tárgysorozat további során 
I a képviselőtestület dr Bartók 
| Lajos főjegyzőt a Vili fizetési 

osztály 2 ik fokozatába léptette 
elő, Fehér /ózsef műszaki tanács
noknak törzsfizetésén kívül havi 
200 pengő munkaátalányt és havi 
100 pengő utiáta ányt, továbbá 

í a tisztviselőknek mar megszava
zott karácsonyi segélyt a városi 
családos nyug- és krgydíjasainak 
a családi pót.ek, nevelési járulék, 
kegyneve ési já rulék havi össze
gének 200" „át mint karácsonyi 

i segélyt szavazott meg. A városi 
gyepmester illetményeinek ren
dezése során elfogadta a képvi- 
se.őtestület azt a javaslatot, amely 
a gyepmesteri munkákat általá
ban 60—70%al emelte. Stollár 
Ferenc felszólalásában rámutatott 
a háztulajdonosom nagy terheire 

i s kérte a polgásmestert hasson 
I oda, hogy a szemétfuvarozási és 

és gyepmesteri dijakat a háztulaj
donosok a lakómra háríthassák, 

i Vitéz Szönyi Alajos válaszában 
i közölte, hogy erre törvényes 

intézkedés hiányában általános 
érvényű határozatot hozni nem 
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lehet, itt legfeljebb méltányossá 
gon alapuló egyességről lehet 
szó a háztulajdonos és a lakó 
között. A polgármester válaszát 
a képviselőtestület tudomásul 
vette. A képviselőtestület /ákfalvi 
Gyula átkelési üzemi hajógépészt 
saját kérelmére 1944. év január 
hó 1 napjával nyugállományba 
helyezte.

Ajándékozzuk meg a Hadbavoniiltak hozzátartozóit.
A Magyar Vöröskereszt ez 

évben a gyors és egységes 
intézkedés érdekében nem fordult 
kérő szóval a magyar társada
lomhoz, nem kezdeményezett 
semmifé'e természetbeni gyűjtést, 
hanem saját eszközeivel, gyárilag 
állította elő a honvéd ajándék
csomagokat A Magyar Vörös 
kereszt valamennyi kint harcoló 
katonának, továbbá a különleges 
alakulatoknak, a tábori és hát 
országi hadikórházaknak már 
elküldte a karácsonyi egységes 
vöröskeresztes szeretetcsomagjait 

zl harcoló katonák köré
ben igen jó benyomást 
tenne, ha otthonmaradt 
családtagjaikat kará
csonykor az otthonmara
dottak szeretetadomány- 
nyal megajándékoznák.

Derék honvédeink inkább maguk
tól vonnak meg az ajándékot, 
csakhogy családjuk karácsonykor 
ne nélkülözze a szeretet apró 
megnyilatkozásait. Ezért fontos, 
hogy mint az ország minden 
városában és községében, úgy 
Mohácson is akció induljon meg 
a hadbavonult katonák család
jainak karácsonyi megajándéko 
zása céljából.

Ezért felhívja a Magyar Vörös
kereszt helyi szervezete Mohács 

város társadalmát, hogy mindenki, 
akinek szomszédságában hadba
vonult családtagja tartózkodik, 
tekintse szent és hazafias köte
lességének, hogy ezt a családot 
karácsony szent estéjén, kint 
harcoló honvéd hozzátartozója 
helyett és nevében bármi formá

Credo gyűlés.
A Mohácsi Credo Egyesület 

december hó 5 én tartotta ren 
des gyűlését, melyen Schmidt 
Károly egyházközségi világi el 
nők a francia Riviéráról tartott 
igen érdekes előadást.

A moszkvai tanácskozás — 
mondotta az előadó — kirob
bantott egy jelszót: „Inváziót 
Európában 1 “Nem tudom, melyik 
lesz az a hely, de külföl di lapok 
nagy többsége azt hangoztatta, 
hogy a betörés helye igen való
színűen a francia földközitengeri 
partvidék lesz.

Erről a partvidékről beszélt 
azutan az előadó, aki a béke 
éveiben többször is felkereste 
ezt a helyet, ahol az örökös 
napsugár es a tenger ragyogó 
kekje szórakoztatta nemcsak a 
pihenésre vágyó, hanem a szóra
kozást kereső utazókat is. Itt 
részletesen és érdekesen leírta a 
Riviéra szépségeit. Megemlítette 
Ventimigliat, Mentonet, hol Er
zsébet királynénk emlékét egy 
szobor őrzi (Cap Martinban.) 
Majd elmondotta a Monté Carloi 
kártyabarlang eredetét és vázolta

Befejezésül a képviselőtestület | 
megválasztotta a városi legtöbb- | 
adófizetők 1944. évi névjegyzé
kének összeállítására szóló bizott
ságot, valamint bizottságot kül 
döttkia honvédelmi és földbirtok- 
rendezési bizottságba s ezzel a 
közgyűlés véget ért.

t

ban megajándékozza. A gyerme 
keknek juttassunk néhány apró 
ajándékot, játéktárgyat, esetleg 
használt meleg ruhákat, fehér 
nemüt, a felnőtteknek pedig 
élelmiszert, esetleg készpénzse
gélyt. Ezt megszervezni és egy
ségesen kiosztani nem lehet Ma 
már pénzzel sem lehet vásárolni 
élelmiszert és ruhaneműt, amelyek 
korlátozás alá esnek, de minden 
házban akad valamilyen használt 
ruhanemű, fehérnemű és régi 
játék, az éléstárban pedig egy 
kis élelmiszer, amivel az elhagyott 
család tagjait meg lehet örven 
deztetni. A szívhez, magyar faj
tánk iránti szeretethez apellál a 
Magyar Vöröskereszt amikor 
ezt kéri a város társadalmától.

Kéri továbbá a Vöröskereszt, 
hogy az adományozó és a meg
ajándékozott család valamelyik 
tagjának al sírásával a kint harcoló 
katonát tábori levelezőlapon érte 
sítsék, mert így teremtődik meg 
a kint harco ó katonák és az 
otthon társadalma között az a 
meleg összeköttetés és együtt
érzés, amely a nehéz harcokban 
és viszonyok között élő magyar 
honvédek lelki és e kölcsi erejét 
felfokozza és megerősíti

Mohács város képviselőtestü 
lete ez évben is karácsonyi sze- 
retetcsomagokat küld hadbavo- 
nult fiainak, a hozzátartozók szent 
estéjének megszépítése a város 
társadalmának szent kötelessége, 
s hisszük is, hogy a város kö
zönsége mint annyiszor a múlt
ban, ezúttal is megérti és teljesíti 
a Magyar Vöröskereszt kérelmét, 
amely egyébként szent köteles
ségünk is 

a játékosok lelkivilágát. Majd 
áttért Corniche de le Roufe is
mertetésére, melyet Napóleon 
építtetett Utánna hosszasan idő
zik Monaco, Beauhut, Villefran 
ehet és Mizzanál, mint á Riviéra 
legzajosabb városánál. Ismerteti 
a híres nizzai karnevált is. Sorra 
jönnek Antibes, Juanv le Pius 
és a Riviéra gyöngye Cannes. 
Végül így fejezte be az előadá
sát: ez volt a múlt, ma a pálma- 
terrasz helyett bunkerek és ágyú
rések vannak, hogy mi lesz a 
jövőben, az csak a jó Isten tudja 
előre.

Tihanyi /ános apátplébános 
megköszönve a tanulságos elő- í 
adast, rámutat a veszedelmesen i 
ébredező liberális irányzatra, I 
amely ismét kezdi régi elveinek j 
hangoztatását: a szabadkereske- í 
delmet, a történelmi maté
riái izmust és a szabad férfi er 
kölcsöt és szembeszáll a nagy
szerűen működő hivatásrendiség 
gél és ismételten megtámadja 
Mthálovics Zsigmond pápai pre- 
látust, az Actio Catolica orszá 
gos elnökét. Továbbá javasolja, 
hogy a Mohácsi Credo Egyesü
let fejezze ki tiltakozását a libe

rálisoknak oknéhüli támadása 
miatt mellyel Mihálovics Zsig 
mondat megtámadták.

A gyű és az elnök javaslatát 
egyhangú lelkesedéssel elfogadja. 
A gyűlés ezzel végétért

Szabadliceum.
A nagy német zeneköltőről 

Wagner Richárd'ól tartott színes 
és tanulságos előadást halálának 
60 évfordulóján Gálos László 
dr teo'ógiai tanár december hó 
2 án. Születése is évfordulóra 
esik, mert éppen 130 évvel ezelőtt 
született 1813 bán a népek csa 
tájának színhelyén és évében 
Lipcsében Atyja még születése 
évében áldozata lesz a csata kö 
vetkeztében fellépő ko'erának, 
anyja hamarosan férjhez megy 
Geier Lajoshoz A f ú nem árul 
el semmit a későbbi tehetségből, 
szüleinek nagy gondot okoz ne 
ve tetése, mert semmihez nincs 
tehetsége Közben úgyszólván 
minden művészi ággal foglalko 
zik; festészettel, költészettel, 
hegedülni is tanul, de eredményt 
semmiben sem tud elérm. Igen 
szegény, amikor megnősül. — 
Végre elhatározta, hogy a mű
vészetek Mekkájába Párizsba 
megy szerencsét próbálni. 1843 
bán érkezik meg a francia fővá
rosba tele nagy reményekkel, 
melyek közül egy sem valósult 
meg.

Wagnert Párizsban kifütyülték, 
darabja megbukott. Ekkor visz 
szatér hazájába s Drezdában 
telepszik meg. Végre a szász 
királyi udvarba sikerül neki be 
jutnia s egyszerre fényes anyagi 
helyzetbe kerül. Irigyei és ellen
ségei innen is kimarják s ekkor 
meghisonlott lélekkel menekül 
az 1848 bán kitört forradalomba, 
melytől felemelkedését várja. — 
A forradalom után kénytelen 
Svájcba menekülni. 15 évig él 
Zürichben, itt barátkozik meg 
Liszttel s kerül Schopenhauer 
hatása alá. Itt alakul ki benne 
zenei elmélete, mely az ossz- 
művészeten alapul.

A művészetek tehát nem külön- 
külön érvényesülnek, hanem 
együttesen, festészet, szobrászat, 
építészet, költészet s a zene mint 
a pauzák kitöltője. Eskor jön rá 
arra, hogy nem a történelmi 
alakok adják az eszményeket, 
hanem a regék, mesék, és mon
dák, melyekben az örök eszményi 
ember szerepel: Apolló, Lohen- 
grin és Faust Apolló az ókori 
esztétikai szépségeszmény, Lo- 
hengrin a középkor férfieszménye 
és Faust a modern kereső, ku 
tató eszménye. Ekkor fordul 
Schopenhauer hatása alatt a ke
reszténység ellen. Később II. 
Lajos bajor király ajánlatára visz- 
szatér Németországbas München
ben udvari karmester lesz. Ekkor 
adja elő vígoperáját, a Nürnbergi 
mesterdalnokokat De innen is 
mennie kell, újra Svájcba megy, 
onnan jön két ízben is Magyar
országba vendégszerepelni és 
zajos sikert is arat, 1873 bán 
teszi közzé kiáltványát, amelyben 
új színházat akar építtetni Bay 
reuthban. De ez csak nagy ne
hézségek árán sikerül neki 1876- 
bán 11. Lajos király pártfogásával. 
Itt kerül előadásra a Nibelungen 
tatralógia s Wagnert a legna
gyobbak közé emeli. 1880-ban 

nagyszombat reggelén a harang
szó nagy hatással van lelkére 

felfedezi a kereszténységban rejlő 
értéket s annak hatása alatt írja 
meg a Parsifalt. 1887 ben hal 
meg Bayreuthban.

* ♦ *
A következő szabadliceumi 

előadást december hó 16 án dr 
Kozocsa Sándor egyet m tanár 
tartja: A Szózat költője címmel 
a Szózat megzenesítésének 
100. éves évfordulója alkalmiból.

Az iskolai oktatás rendje 
„Légi veszély" esetén.

A legutóbbi , Légi veszély11 
alkalmából az iskolai hatóságok 
azon iskolákból, ahol megfelelő 
óvóhely nincs, a tanítás meg
szüntetése mellett a növendékeket 
hazaküldötték.

A növendékek hazaküldése a 
város egyes pontjain a nagy
közönségben is bizonyos ijedel
met és sok felesleges intézke
dést főleg felelőtlen találgatást 
váltott ki egyrészt, másrészt pe
dig az iskolai hatóságok eme 
intézkedését kritika tárgyává tet
ték — E tünetekből azt látta a 
Légoltalmi pirancsnokság hogy 
a nagyközönség nincs kellőkép 
tájékoztatva a Légi veszély — 
amit nem okvetlenül kell, hogy 
kövessen a Légi riadó — vagyis 
berepülési veszély alatti maga
tartásról, főleg az iskolás gyer
mekeset illetően. Éppen ezért 
miheztartás végett közöljük a 
kultuszminiszternek erre vonat
kozó rendelkezéseit kivonatosan.

Mrnden iskola rádióriasztó- 
ügyeleti szolgálatot köteles tar
tani s amikor a rádió műsorát 
megszakítja Légi veszély, vagyis 
ellenséges repülőgépek berepü
lési veszélye állott elő Ez eset
ben az iskolai hatóságok min
den oly intézetben, ahol meg
felelő biztos és az iskola lét
számának megfelelő óvóhelye 
nincs köteles az oktatást hala- 

I déktalanul abbahagyni és azokat 
a tanulókat, akik az iskolától 
gyalogosan legfe jebb 20 percnyi 
távolságra lasnak és gondvise
lőjük a tanítás ideje alatt ott
hontartózkodik hazaküldeni. —

A 20 percnyi távolságnál mész- 
szebb lakó, vagy gondviselők 
távoliéte miatt hazamenni nem 
tudó, valamint a vidékről bejáró 
tanulókat az iskola vezetője az 
óvóhelyre vezeti, ha pedig az 
oly kisméretű, hogy a fenti ta
nulók nem helyezhetők el, vagy 
az iskolának egyáltalán nincs óvó
helye fennmaradó tanulók az 
iskolához közelebb lakó tanulók
hoz csatlakozva, az előre meg
állapított terv szerint azok laká
sára vonulnak. A tanításnak lég
oltalmi okokból történt meg
szüntetése esetében az iskolából 
egyenként, vagy csoportosan 
távozó tanulÓK, kötelesek az 

j utcán való futás, zajongás, cső- 
I portosulás, áildogálás teljes el- 
I kerülésével azonnal haza, illetve 
| az igazgató áltál kijelölt helyre 
I elsietni.

v4 Légi veszély megszűnte 
után az iskolából a lakóházi 
óvóhelyekre távozott tanulóknak 
nem kell visszatérniük az isko- 

i lába. A tanításról Légi veszély 
miatt elmaradó tanuló/ mulasz
tását nem szabad igazolatlan 
mulasztásnak tekinteni.

A nagy közönség tehát akkor 
i cselekszik kelyesen, ha a Légi 
veszély tudomásulvételével
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elősegíti a növendékek mielőbbi 
fiazajutását, tehát azokat feles 
leges kérdésekkel nem zaklatja s 
főleg nem rémiti őket meg fele 
lőtten beszéddel stb. A Légi, 
veszélynek nem feltétlen követ
kezménye a Légi riadó, tehát a 
mindennapi élet a Légi vészé y 
a'att is folytatható, csupán meg
tesszük a szükséges óvóintéz
kedéseket (pl. óvóhely kinyitása, 
rendbehozása, óvóhely csomag 
készítés stb, stb) hogy Légi riadó 
elrendelése esetén annak végre 
hajasa minél zavartalanabbul 
mehessen végbe.

A Kát. Legényegylet 
második adventi estje.

A Legényegyletben, vasárnap 
zsúfolásig telt nézőtér előtt nagy- | 
sikerű műsoros estet rendezett ' 
t Szent Margit Leánykör. Az 
ünnepi beszédet Staub Ádám 
littanár mondotta. Folytatta az ' 

első adventi est szónokának az 
egyéni és nemzeti munkaérték- 
röl szóló előadását Felvetette az ' 
elvi kérdést: érdemese terveket 
szóm és azokért lelkesedni? A | 
felelet csak az lehet, hogy igen, 
bár az élet tragédiák, komédiák ; 
és hősköltemények vátozata, 
mindenkinek imává keil azt fór i 
malma, hiszen ez az istengyer 
mekség feladata. Ez annak fog ! 
sikerümi, aki bölcsen tud hall- i 
gatni, aki nem dicsekszik tettei
vel, aki megbecsüli a más mun 
kaját, aki önbizalmat és szerete- 
tét sugaioz szét minden tettével. 
Ez szüli a boldogságot, a bol 
d°g>ág pedig a legnagyobb 
gazdagság

A Leánykör tagjai szavalataik 
kai, előadásaikkal, táncaikkal és 
eragadoan szép énekükkel tom
boló sikert arait k. Az előadott 
mohácsi népdaokat Schneider 
Lajos igazgató tanító népdal- 
gyűjteményéből vették.

Az est megrendezése Bartók 
Györgyi kiváló hozzáértését di
cséri.

A zenét /ánosi Sebők Hajnalka, 
Fonód józsej és Király /ózsef 
szolgáltatták.

Hlatky László országjáró Ka
mara színháza, elég népes né
zőtér előtt, december 4-én, szom
baton este Dario Niccodemi 
Árnyék című drámai erejű szín
művével nyitotta meg mohácsi | 
műsorát. Sándor Anna, aki a ! 
nyári vendégszereplése alatt mint 
operettszínésznő sok sok sikert | 
aratott, prózában is megmutatta, 
hogy tehetséges. Játéka drámai 
szerepben tökéletes és megrázó | 
volt. Méltó partnere volt Péterffy j 
Antal. Mindketten sok sok sikert | 
arattak. Pataki Erzsi, Armai Mar 
R t, Bérezi Ernő, Petőházi Miklós I 
játékukkal jól alkalmazkodtak a 
darab drámai erővel pergő jele
neteihez. Vasárnap délután és 
este Vaszary János: Boldoggá 
teszlek c. bohózata hozott nagy 
sikert. Hlatky László igazgató 
először lépett fel s természetes 
komikumával, rengeteg ötletével 
valóságos kacagó orkánt váltott

s Sándor Annával, valamint 
Pataki Erzsivel, Békás Máriával, 
Petőházi Miklóssal, Péterffy La- 
l°ssal, Armai Margittal és Ottlaki 

I Péterrel teljes sikerre vitték a 
I kitűnő bohózatot. Hétfőn Mo

hácson a nyári évadban több 
szőr bemutatott Harsányi: Bo
lond Asvayné c. remek színműve 
került bemutatásra Sándor Anna 
Asvaynéja nagy élmény s töké 
letes művészi megjátszás volt.

i Péterffy Antal kettős szerepében 
igazolta nagy értékét. Bikás Mária

; bájos megjelenésével és játéká
val, Pataki Erzsi kitűnő karak
terével aratott nagy sikert A 
többi szereplő közül ismét meg 
kell említenünk Hlatky László 
kitűnő alakítását, továbbá Armai 
Margit, Bérezi Ernő, Pálffy Lajos, 
Ottlaki Péter és Ardai Gyula 
játékát. Az előadás nagyobb kö 
zönséget érdemelt volna Kedden 
Zilahy: Szűz és a gödölye c. 
remekműve került bemutatásra 
gyenge érdeklődés mellett. — 
Hlatky László, mmt drámai szí
nész is megmutatta egészen ki
vételes tehetségét s Pethőházi 
Miklóssal, Bérezi Ernővel, Olt 
laki Péterrel Zi'ahy drámai erejű 
darabját a többi szereplők így 
különösen Sándor Anna, Armai 
Margit, B kás Mária, Pataki Erzsi, 
Péterffy Antal, Pálffy Lajos és 
Aradi Gyula a darabot teljes 
tökélyre emelték. A kitűnő darab 
és még kitünőbb játék nagyobb 
érdeklődést érdemelt volna

Vasarnap Pethes Ferenc, aki 
egyébirányú elfoglaltsága miatt 
vendégjátékát vasárnapra h lasz- 
tóttá Vaszari J; Bubus c fairen- 
ge o vigjátéka ment telt ház előtt, 
— óriási sikerrel. — Pataki Erzsi, 
Sándor Anna, Bikás Mária, Hlatky 
László, Péterffy Antal, i etőházi m 
Miklós, O tlaki Péter, Ardai 
G>ula, pompás együttes volt s 
a közönség sok nyiltszinü tapsa, 
s fel fel csattanó kacagó orkánja 
beszédes elismerés volt, a kitűnő 
együttesnek.

Csütörtökön: Dumas remek
műve: Kaméliás hölgy került 
bemutatásra Hlatky igazgató 
kitűnő rendezésében népes ház 
előtt. Címszerepben Sándor An 
na kitűnő sokoldalú tehetségé
vel tökéletesen valósította meg 
a darab drámai erejét. Kifino
mult játékával magával ragadta 
a darab többi szereplőit is, igy 
különösen kitűnő partnere volt 
Petőházi Miklós, aki játékával, 
és mozgásával a darab szellemé
hez simult Meg kell még em
lítenünk Péterffy Antal és Bérezi 
Ernőt. A kisebb szerepekben is 
mindenki jól állta meg helyét. 

Bérlteken: Vaszary J: Egy 
nap a világ c. színműve, szom
baton: Barabás P: Gazdátlan 
asszony c. vigjátéka, Vasárnap 
délután és este Pethes Ferenc 
a filmek népszerű komikusának 
vendégjátéka, Hétfőn ; Vaszary J: 
Bubus c. remek vigjátéka, Ked
den Herceg Ferenc SO-ik szüle
tésnapja tiszteletére Herceg 
Utolsó tánc c. vigjátéka, Szerdán: 
P. Gerard: Szeretni c. színműve 
kerül bemutatásra, mig csütör
tökön: a Társulat Kívánság
hangverseny keretében prózai 
darabok, ének és táncszámokkal 
búcsúzik a mohácsiaktól.

— Hordűjelzö hivatal a tűzol
tóságon. A hordójelző hivatalt 
1944 évi január hó 1 napjától, 
kezdődőan Mohács város végzi 
s a hordójelző állomás a tűzoltó
laktanyában lesz. A hivatal mű
ködését január 1 -én már megkezdi.

Dr Keck Antal országgyűlési 
képviselő kerületében.

Dr Keck Antal a mohácsi 
választókerület országgyűlési 
képviselője november hó 26 án 
tett látogatást vá'asztókerületében. 
Dunaszekcsön: Schmidt Alaios, 
Bárban: Habersack /dnos, Né- 
metbólyban: Trischler Ferenc, 
Nagynyárádon: Krarnrn Péter, 
Majson : Wald /ános Mép elnö
kök fogadták Gasparich /ózsef 
várm közp. szervező főtitkár 
kíséretében érkező képviselőt. 
Keck Antal a népes választmá 
nyok előtt az aktuális kiil és 
belpolitikai kérdésekről tartott 
előadást. A hallgatóság nagy 
tetszéssel fogadta Kdllay Miklós 
miniszterelnök legutóbbi beszé 
dének ismertetését a nemzetiségi 
kérdéssel kapcsolatban, amely a 
közös sorsból fakadó testvéri 
együttérzésen és együttműködé 
sen alapul. A magyarság min 
denkor szabad teret engedett a 
nemzetiségi nyelv és kultúra 
fejlesztésére s emiatt senkit sem 
ért hátrány, ha az nem ment a 
nemzethűség rovására.

Dunaszekcsön különös örö 
met keltett dr Keck Antal azon 
bejelentése, hogy a mintegy 150 
házat érintő talajvizkárosultak 
építési anyagát sikerült az ille
tékes kormánytényezőkkel foly
tatott tárgyalások során Duna
szekcső község részére biztosítani

Mohácson dr Keck Antal, 
vitéz Szőnyi Alajos polgár mes
terrel és a Mép helyi vezetősé
gével folytatott beható tárgyalá 
sokat különösen Fehér /ózsef 
megválasztott városi műszaki 
tanácsnoknak a m. kir. pénzügy
miniszter részéről történt átenge
dése kérdésében, akinek állásá
nak elfoglalása érdekében dr 
Keck Antal több ízben tárgya
lásokat folytatott a pénzügymi
niszterrel.

Ismertette továbbá dr Keck 
Antal azon tárgyalásait, amiket 
Zsindely Ferenc ipar- és keres
kedelemügyi, Bárczay /dnos föld 
művelésügyi államtitkárokká1, br. 
Bánffy Dezső m kir. földműve
lésügyi miniszterrel, valamint 
Lukács Béla miniszterrel, a Mép 
országos elnökével folytatott a 
mohácsi téli- kereskedelmi ki 
kötő ügyében. E tárgyalások jó 
eredménnyel haladnak előre s a 
kikötő létesítése kérdésében már 
meg is történt az elvi döntés.

A kikötő építési költségének 
fedezetére vonatkozó tárgyalások 
is folyamatba vannak.

Dr Keck Antal Mohácsról 
Pécsre utazott, ahol Nikolits 
Mihály főispánnál tett látoga
tást.

— Zsirlapok leadása. A köz
ellátási hivatal felhívja mindazo
kat, akiknek zsírlapjuk van an 
nál a hentesnél, ahol állandóan 
a zsírt vásárolni szokták, vásá 
rolják meg folyó év december 
hó 31 ig a zsírfejadagjukat és a 
zsírlapjukat pedig adják le a 
hentesnél. Akinek a jelenlegi 
lakása nem azonos a zsírlapon 
feltüntetett lakással az a jelenlegi 
pontos lakását a zsírlapon jól 
olvashatóan tüntesse fel. 1944. 
évi január hó 1-től zsírjegyek 
lesznek és a jegyeket csak azok 
részére tudja a hivatal kikézbe
síteni, akiknek jelenlegi lakása a 
hivatal előtt ismeretes.

HíbekS
— Szakértői kinevezések. A 

m kir. Földművelésügyi minisz
ter a zsidóktól átvett mező- és 
erdőgazdasági ingatlanok becsű- 
bizottságának szakértőivé nevezte 
ki Schneider Rezső főhercegi 
uradalmi jószágigazgatót és vitéz 
Nagv Sándor főhercegi uradalmi 
főintézőt.

— A tanítók fegyelmi taná
csának tagja. Virág Ferenc dr. 
pápai trónálló, pécsi megyés 
püspök Schneider Lajos mo- 
hácsespereskerüleli iskolaláto
gató, külvárosi igazgató tanítót 
a »Pécsegyházmegyei róm kát. 
Tanítók Fegyelmi Tanácsáé nak 
tagjává nevezte ki

Levél jött messze Oroszor
szágból. Beregi Lukacs honvéd 
messze Oroszországból üzeni 
szeletelt családjának, rokonainak 
és ismerőseinek, hogy jól van, 
mindenkit szeretettel köszönt s 
kellemes és boldog karácsonyi 
ünnepeket kíván. Tábori posta
száma, F. 371.

— Államsegély a Szeretetház- 
nak. A M. kir. Belügyminiszter 
a városi szeretetház további fej 
lesztésére 15 000 P államsegélyt 
juttatott Mohács városának.

Tanítói kinevezés. A pécsi 
egyházmegyei hatóság a duna
szekcsői IV. sorsz. tanítói állásra 
Ákos /dnost rendes tanítói minő
ségben kinevezte.

— Elveszett a mohács—pécsi 
vasút II. osztályán egy pár bőr
kesztyű. Becsületes megtaláló 
50 pengő jutalom ellenében adja 
le Weitho/fer Györgynél Mohács.

— iparosak figyelmébe! A 
Mohácsi Ipartestület értesíti tag
jait, hogy a következő anyagok 
kerülnek kiosztásra: Építőiparo
soknak szigetelőlemez; fodrász
iparosoknak mosó és beretva- 
szappan; ács, asztalos, bognár
iparosoknak szeg; érdekelt ipa
rosoknak vashuzal. Utalványok 
az ipartestületnél átvehetők.

— Feiek fogadása a közellá
tási Hivatalban. A kővetkező 
negyedévi jegyelőkészítési mun 
kálatok következtében a köz
ellátási ügyosztály feleket csak 
8—12 ig fogadhat. Vágási enge
délyt kérőket a hivatal csak kedd, 
szerda, péntek, szombati napo
kon fogad. Hétfőn és csütörtökön 
vágási engedélyt a hivatal nein 
ad ki

— Széna beszolgáltatás. Aki 
a rétiszénaját meg nem szolgál
tatta be, december 20 ig Fülöp 
Géza kereskedőnél adja le, mert 
ellenkező esetben karhatalmi 
utón biztosítja a hatóság a 
beszolgáltatást.

— Államsegély a leventeottho- 
nok céljaira. A Honvédelmi mi
niszter 60 000 pengő, míg a 
Belügyminiszter ' 40 000 pengő 
államsegélyt folyósított Mohács 
városának a szigeti homorudi és 
sárháti leventeotthonok és leven, 
teépítmenyek céljaira. A hiányzó 
40 000 pengőt a város hitelmű
velet útján biztosítja. A jelentős 
államsegély a város áldozatkész
ségét honorálja, amivel a levente
építmények és az ifjúság hon
védelmi nevelése terén a múltban 
és a jelenben végez.
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— 4.5 milliós pengő hitel a 
Baranyavári Cukorgyárnak, a 
Pesii Tőzsde arról számolt be, 
hogy a Baranyavári Cukorgyár 
Üzlet Rt. rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen igazgatóságát 
előkelő új tagokkal egészítette ki. 
A közgyűlésen Sárkány Béla 
főhercfgi uradalmi udvari taná
csos. műszaki igazgató elnökölt 
és nagy fontosságú bejelentéseket 
tett. Mindenekelőtt közölte, hogy 
az iparügyi miniszter a vállalat 
vezetésével megbízott ideiglenes 
gondnokot megbízásától felmen
tette és a gyár ingó és ingatlan 
vagyonát a részvénytársaságnak 
tulajdonába adta. Közölte, hogy 
az aranymérleg felállítása folya
matban van, majd bejelentette, 
hogy a szükségessé vált nagy
arányú invesztiók eszközlése 
céljából a részvénytársaság 4.5 
mi lió pengős kölcsönt vett fel 
a Magyar Leszámítoló és Pénz
váltó Banktól és a Községi 
Takarékpénztártól A kölcsönért 
Albrecht kir. herceg vállalt kész
fizetői kezességet. Új igazgató
sági tagokul megválasztották dr 
Pózéi litván kormányfőtanácsost, 
a Községi Takarékpénztár fő
ügyészét, Reischl Károlyt a Köz
ségi Takarékpénztár igazgatóját, 
Tothvárady Aiboth Andrást a 
Leszámítoló Bank igazgatóját, 
Hegedűs Kálmán cukorgyári 
igazgatót és Rajky István főher
ceg* jc szágfe ügyelőt. Végül az 
igazgatóság úgy döntött, hogy 
miuian további tekebefektetések 
eszközlése vált szükségessé, meg
bízza a részvénytársaság főügyé 
szét, hegy lepjen érintkezésbe 
az alimentaió pénzintézetekkel és 
a létesítendő újabb megállapo
dást mielőbb terjessze be.

Felhívja a közellátási hiva
tal a haOrokkantak, haUbavonul- 
lak és a legszerényebb anyagi 
viszonyok közölt élő azon kis
embereket, akiknek serléshízlalás 
céljára vagy sertés tartásra árpára 
van szükségük mielőbb, de leg
később hétfőn délig jelentkezze
nek a városház épület 4. sz. 
szobájában A kiutalásra kerülő 
árpából csak gazdakönyvvel nem 
rendelkezők részesülhetnek.

Fegyverek és talált tárgyak 
árverése. A m. kir. Allamrend- 
oiség közli, hogy a rendőrségi 
székházban emelet 7 sz. szobá
ban decem ber hó 21 én déle őtt 
9 órakor fegyvereket és talált 
tárgyakat árvereznek el.

KÖNYV
a legszebb karácsonyi 

ajándék!

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírkereskedésében

Mohács.

— Korlátozás az autóbuszfor
galomban. Dec. 5—12 ig a Má- 
vaut Mohács—Dárda—Jenőfalva, 
és Mohács—Kiskőszeg vonalo
kon szünetelteti járatait. Mig a 
Baranyavár—Pélmonostor p. u. 
ról 8.13 órakor Mohácsra induló 
23. sz és Mohácsról Baranya 
vár—Pélmonostorra 10 50 órakor 
induló 22. sz járat december 12- 
tői kezdődően további intézkedé
sig megszűnik.

— n városi pótköltségvetés 
jóváhagyása. Baranya vármegye 
alispánja Mohács város pótkölt
ségvetését és a karácsonyi segé
lyeket elfogadta.

— Sertések bejelentése. Fel
hívja a közellátási hivatal a 
gazdálkodók figyelmét arra, hogy 
a beszo'gáltatásra szánt hízott 
sertéseket az átadás előtt lega
lább 3 héttel jelentsék be a 
közellátási ügyosztály 4. sz. 
helyéségben, hogy a vágás za
vartalan lebonyolítása érdekében 
a hivatal még kellő időben in
tézkedni tudjon.

Pénzbüntetések. Az 1943. 
évben december hónapig a 
mohácsi Rendőrkapitányság be 
jelentési kihágások elkövetése 
miatt 10 P őn aluli büntetéssel 
80 személyt büntetett meg. 
10 P-t meghaladó büntetésben 
a Rendőrkapitányság: G'igoro 
vics Dezsőt 40 P, Gasparich 
Józsefnél 15 P, Muhi Mihályt 
12 P, O áh Istvánt 10 P, Vida 
Istvánt 10 P, Szabó Ilonát 10 P, 
Kovács Jánost 10 P re büntette 
meg.

— Szőrmés apróbörök beszol
gáltatása. A szőrmés apróbőrök 
kötelező beszolgáltatása tekinte 
tében az alábiakra hívja fel 
mindenki figyelmét a közellátási 
hivatal: bárány-, juh , gida és 
kecskebőrök minden mennyiség 
ben zár alá, illetve bejelentési 
kötelezettség aláesnek, vagyis a 
fenti bőröket akár nyers, akár 
félkész állapotban vannak felkeli 
ajánlani megvételre vásárlási 
engedéllyel rendelkező körzeti 
nyersbőrkereskedőnek. Sem a 
juhtartó gazdak, saját részükre 
vágott állatok bőreit, sem a 
mészárosok nem tarthatnak meg 
bőröket, mert a m kir. Ipari 
Anyaghivatal Bőr és Gumiipari 
O.-ztálya fenti apróbörök kiké 
szittetését senkinek sem enge
délyezheti, aki pedig engedély 
nélkül mégis ilyen bőrö két ki
készít az a háborúra való tekin
tettel vétséget i letve bűntettet 
követ el es súlyos büntetésnek 
teszi ki magát azon kívül ve
szélyezteti a honvédelmi érde
keket is.

— Anyakönyvi bejegyzések
1943. december 3 tói — 10 ig.

Születések: Fábián Katalin, 
Balogh István Tihanyi Zsuzsanna 
Kutas Ilona, Jakabos Dénes.

Házasságkötés nem volt
Halálozások: Balogh György 

1 hónapos, Kovács Gizella 2 
éves, özv Kalkan Józsefné 83 
éves, Bárácz Mihály 74 éves.

L É G O

HOMOKOLTÓ
HENGER

KAPHATÓ:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papírt ereskedésében

Fridrich Oszkár

SPORT.
Pécsi EflC —MTE 4:1 (1:0)

Pécs. I o. b. Vezette: Páldi.
Lezajlott az őszi idény utolsó 

bajnoki mérkőzése is. És a tar 
talékos mohácsi csapat, amely 
Kondor, Kockás és Berta nélkül 
állt ki, vereséget szenvedett a 
pécsi egyetemi csapattól. Mint 
múltbeli számunkban írtuk, csak 
a teljes csapattal kiálló MTE 
számíthat sikerre Ilyen, az utolsó 
pillanatban összetákolt csapattól 
sikert várni kilátástalan dolog. 
Aztán a csapatban is voltak vá
ratlanul gyenge játékosok, akik 
szintén hozzájárultak a vereség
hez A szerencse sem állt az 
MTE mellé: azonfölül, hogy Ill
és állásnál 11 est hibáztak, még 
a legbiztosabb gólhelyzeteket is 
sorban kihagyták. Ezért fájó a 
vereség A pécsiek lefutásai pe 
dig jó sikerű lek és négyből ,,a 
védelem segítségével" gól is lett. 
Az Ml E gól,át Vőlgyesi szerezte. 
Ezzel a hanoii idény véget ért. 
Táblázatot jövő héten közlünk.

0MN1A FILMSZÍNHÁZ

December 10 — 11 — 12—13

Szeptember végén..
December 14 15

V1HARKAPITÁNY
FelelósízerkeiztÓ:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdonoi és kiadó:

FRIDRICH OSZKÁR

Kocsibunda
kb 40 drb mosómedve szőrmé
jéből bélelve, k fogástalan álla
potban 3600 pengőért, lábzsák 
oposonláb szőrmebéléssel 500 
pengőért ELADÓ. Megtekinthető

Keszthelyi szűcsnél
Tompa Mihály u. 4.

A honvédelmi minisztérium 
által engedélvezett 
légoltalmi fénycsökkentö
FEKETE Lá^FIOIí
kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv és papírkereskeüésében.

A'H-y beváltás FIGYELEM! Eiűst beváltás

Órát, arany-ezüst ékszert a legolcsóbban vehet 
TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el 

PALLOS MÁRKNÁL 
mohács Újvárosháza.

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

könyvnyomdája, Mohács

Piaci árak: USÜ,"
Búza 41 75 p
Rozs 38 75 P
Takarmányárpa 37 75 p
Sörárpa 41 75 P
Zab 4175 p
Csöves tengeri 2420 P
Morzsolt tengeri 31 30 p
Bab. fehér 80- p

1944.
évre
előjegyzési naptár
kapható:

Fridrich Oszkár
papírkereskedésében, Mohács

Öt fuvarost felveszek 
saját lovam és kocsim használa 
tával, fele részesedéssel.

WEITHOFFER GYÖRGY 
Mohács

FíadÁ Békebeli szmoking. LldUU. 176 magas közép; 
termetre, egy női bicikli új külső
gumival, egy 750 m3 kerékpár
motor és egy 4 3 5 méteres sátor
ponyva. Cin a kiadóban.

Hentes es mészáros 
segédeket felvesz 
a Húsipari Szövetkezet Pécs,
Zsolnay Vilmos u 43 45

Jókarban lévő katonai

EXTRÁZUBBONYT
keresek megvételre.

Cím a kiadóhivat Iban

Zrínyi utca 17. számú

ház eladó.
HIRDETMÉNY.

Ügyfelem Mohács szigeten fek
vő 5 k. ho d 1375 n öl gyű 
mölcsösét elkívánja adni. Venni 
szándékozók írásbeli ajánlataikat 
küldjék címemre: dr. Német 
István ügyvéd Mohács, II. Lajos 
u lö

ELADÓ

nagy hídmérleg,
melynek súlyhatára 4000 kg.

Sohl Jakab
Bácsfapuszta.


