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A lángoló Mente Casino.
Az angol hírszolgálat je

lentéséből kitűnik, hogy a 
chichesteri püspök a lordok 
házában vitába szállt a kor
mány bombázási politikájával. 
Beszédében a polgári lakos
ság. valamint a nem katonai 
és nem ipari célpontok elleni 
támadásokra célzott

Vájjon tisztában van-e kor
mány mondotta — nem
csak azzal, hogy milyen helyre
hozhatatlan, hatalmas méretű 
anyagi károk keletkeznek, ha
nem azzal is, hogy milyen 
eredménye lesz ennek mind 
az Európa népeivel való jö
vendő kapcsolatok, mind en
nek erkölcsi kihatásai szem
pontjából ? Nyíltan elismert 
dolog, hogy itt az elpusztítás 
politikájáról van szó . .

Ezt pedig a háború ténye 
sem igazolhatja. A római em
lékek szétrombolása olyan 
gyűlöletet ébresztene, amely 
még akkor is élne, amikor a 
politikai és katonai vonatko
zások már régen feledésbe 
mentek. — Hasonló nemben 
nyilatkozott Láng lord érsek, 
Canterbury volt érseke, aki 
szerint Hamburg, Frankfurt, 
Berlin ellen a közelmúltban 
lezajlott támadások túlmentek 
azon a határon, amit ezideig 
a kormány és a bombázó
parancsnokság politikájának 
nyilvánítottak.

Elkerülhetetlen, hogy hadi
ipari és szállítási központok 
ellen végrehajtott támadások
ban polgári személyek is ál
dozatul esnek, de meg kell 
vonni a különbséget a hasz
nált eszközök és az elérni 
szándékolt célok között. Egész 
várost elpusztítani azért, mert 
néhány részében bizonyos 
katonai és ipari berendezések 
vannak, ebben nincs arány.

Ha a két felszólalás meg is 
teremtette a maga visszhang
ját s élénk sajtóvitát váltott 
ki, mindez azonban nem aka
dályozta meg az angol szász 
hadvezetőséget, hogy Castel- 
gandolfot a pápai államhoz 
tartozó nyaralót és a németek 

által is nem haditerületnek nyil
vánított híres Monté Casinoi 
kolostort ne árasszák el a 
robbanó és gyújtó bombák 
tömegével.

A felszólalásokra Cranbor- 
ne lord a kormány részéről 
azzal indokolta a német váro
sok bombázását, hogy csak 
így tudják megtörni a német 
hadiüzemeket, ha semlegesítik 
az azokban dolgozók életlehe
tőségeit — s lehetetlenné 
teszik, hogy a munkások 
munkahelyükre mehessenek. 
Lehetne emiatt ugyan vitat
kozni Cranborne lorddal.

Monté Casino- 
bán azonban még németek 
nem voltak, Castelgandolfo-

Mohácson is megnyílt a Szillök iskolája.
Dr Pálos Bernardin tankerületi kir. főigazgató megnyitó előadása.

Régi kényes probléma gyö
keiére akar nyunr a modern 
gyakorlati pedagógia, amikor a 
nevelés összhangzásán fáradozik 
az iskola és a szülői ház között.

Mert hiába akarja megvalósí 
tani az isko a a nevelés korszerű 
elveit, ha a szülők és szállás
adók nem vesznek minderről 
tudomást. A nevelés így szen
ved hajótörést a szülők peda
gógiai tudatlanságán s ennek a 
nevelés szenvedő alanya, a gyer
mek issza meg a levét. Ezt a 
hiányt akarja pótolni a február 
hó 15 én megnyílt Szülők isko
lája, ahol a szülők és szállás
adók a korszerű nevelés alap
elveit ismerhetik meg hivatott 
szakértők előadásaiból. Ezen túl 
pedig célja a szülők és az iskola 
között támadó súrlódások, köl
csönös megnemértések okainak 
megvilági ása és kiküszöbölésé. 
A tankerület új, fiatal főigazgatója 
dr Pálos bernardin kezdemé
nyezésére Pécsett már működik 
is a Szülők iskolája, ezt a példát 
követi most Mohács is, amikor a 
polgári iskola és a gimnázium 
vezetősége megszervezte a hét 
előadásból álló előadássorozatot.

A Szülők iskolája február 15 
én. kedden nyílt meg a város
háza közgyűlési termében, mely 
erre az alkalomra zsúfolásig 
megtelt érdeklődő szülőkkel és 
szállásadókkal. Az e’őadast Hites 
Ferenc gimnáziumi igazgató nyi
totta meg. Vázolta a Szü.ők is- 

ban pedig mintegy 15.000 
olasz menekült volt, akik kö
zül több százan elpusztultak. 
Sem az egyiknek, sem má
siknak semmiféle köze a há
borúhoz nincsen, azonban az 
emberiségnek mindegyikhez 
van joga és köze.

Az egyik a mindenkor bé
két hirdető pápai állam terü
lete a másik pedig a keresz
tény kultúrának olyan vára 
volt, amely egyike volt büsz
keségeinknek. Valóban itt csak 
az elpusztítás politikája irá
nyítja a gépeket, hogy azon
ban ez a lelkek megbékélését 
szolgálná, nemcsak ideát, ha
nem odaát is, arról a két fel
szólalás az ellezkezöjéről tesz 
tanúbizonyságot.

l kólájának célkitűzését, majd me 
lég szavakkal üdvözölte dr Pálos 
Bernardin tanker. kir főigazgatót, 
aki sok elfoglaltsága ellenére is 
vállalta a megnyitó előadás meg
tartását. Ezután a főigazgató 
lépett az emelvényre, hogy elő
adását, A csalid a nemzeti nevelés 
szolgálatában címen megtartsa. 
Tudományos alapossággal fel
épített, lelkes hangú előadásában 
tisztázta a nemzet magyar értel
mezését. A magyar nem ismeri 
az imperialista nacionalizmus 
fogalmát, inkább patrióta, mert 
nem akarja elvenni a másét, 
csak a magáét akarja megtartani. 
Ebben a hazamegtartásban gyö 
kerezik a nemzeti nevelés gon
dolata is. Meg kell tölteni a 
Kárpátmedencét csurdolásig ma-

, gyár szellemmel, magyar élettel a 
szó bilogiai és lelki értelmében 
egyaránt. Ez pedig csakis akkor 
lehetséges, ha minden magyar 
tisztában van nemzeti hivatásá
val, mely annak felismerésén 
alapszik, hogy a magyar szegény 
nemzet volt m ndig s az is ma
rad. A magyar szülő akkor igazán 
hazafi, ha gyermekét a szerény
ségre, önmeg'agadásra, kemény 
életvállaló magatartásra és szor
galmas. kitartó munkára neveli.

A mé'y benyomást keltett elő
adás előitja gimnázium énekkara

I Kötési /ózsef tanár vezetésével, 
előadás után pedig a polgári 
leányiskolajénekkara Katzenberger 

Erzsébet tanárnő vezetésével nép
dalokat adott elő

Az előadás igen nagy érdek
lődés váltott ki Erre való tekin
tettel a Szülők iskolájának veze
tősége közli az érdekeltekkel, 
hogy a következő előadás február 
hó 22 én, kedden délután 5 
órakor lesz. Előadást tart Hites 
Ferenc gimnáziumi tanár. A gyer
mek szórakozásairól

Beszentelték a Szigeti 
Szövetkezet gépeit.

Beszámoltunk lapunk hasáb
jain arról, hogy a Mohács szige
ten a Sárháton Mezőgazdasági 
Gépszövetkezet alakult. A Szö
vetkezet a m kir. Kormánytól 
kapott traktort vasárnap avattak 
fel ünnepélyes keretek között. 
Szentmise után a Sárháti Gazda
kör udvarában gyűltek össze a 
hívek. A Himnusz után Ollop 
Ernő mohács-szigeti káplán be
szentelte a vontatót, majd nagy
hatást kiváltott beszédében mél
tatta az emberi munka és tudás 
gyümölcsét, amely jelen esetben 
arra hivatott, hogy a munkát 
megkönnyítse és nagyobb falat 
kenyeret juttasson minden ma
gyarnak. Majd Szurcsik /ózsej 
a gépszövetkezet elnöke mondott 
köszönetét a Kormányzatnak, a 
Hangyaszövetkezetnek a kapott 
vontatóért, s lelkes szavakban 
hivta fel gazdatársait a magyar 
gazdák ésszerű összefogásának 
helyességére és szükségességére. 
Ezt követően Becker Lajos tanító, 
szövetkezeti ügyvezető oeszédé- 
ben a munka értékét fejtegette, 
majd e szavakkal fejezte be 
nagyhatású beszédét: amikor e 
gép dübörgése felveri az eddigi 
csöndes tájakat, legyen ez a dü
börgés a munka lenyűgöző, 
nagyszerű himnusza amely az 
országban a békét, a rendet és 
az élni akarást hirdeti. Majd fel
csendült az egybegyűltek ajkáról 
a „Boldogasszony Anyánk" ős
régi, de mindig időszerű dallama. 
Minden jelenlévő azzal meggyő
ződéssel távozott a szentelés 
helyéről hogy Isten áldásával, 
az új gazdasági esztendő ered
ményesebb lesz, mint az eddigiek, 
mert, új, korszerű gépek állanak 
ezúttal a sárháti szövetkezet és 
vele együtt a szigetiek rendelke
zésére.
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Szabadliceum.
Európa zsákutcába került. - 

A most folyó háború ennek logi
kus következménye Miért? Erre 
a kérdésre adott a fogalmakat 
világosan tisztázó, megdöbbentő 
őszinteséggel és széles tudomá 
nyos alapozással tartott előadá 
sában a Szabadliceum folyó hó 
10-én Vida Isivári belvárosi 
káplán.

A háború keletkezése elsősor
ban a liberalizmus és kapitaliz 
mus, valamint a kollektivizmus 
összeütközésben rejlik Az egyik 
tú'zásba vitte a szabadságot, a 
másik a kollektivizmust Az egyik 
az egyént a társadalom fölé, a 
másik a tömeget az egyén fölé 
emeli A va'óság az, hogy a 
föld sokkal több embert el tud 
tartani bőségesen, mint amennyi 
ma el, mégis 100 millió ember 
jótékonyságból tartja el magát. 
Ennek köve'kezménye a szü'eté- 
sek csökkenése Ezután rátért az 
előadó a kapitalizmus gazdasági 
rendszerének részletes ismerte 
tésere A gazdasági élet ténye
zői a föld, a munka és a tőke

A jövedelem elosztásnál egy 
elem dominál a többi rovására. 
Ez gazdasági előnyökből követ 
kezik. Ez a tőkés rendszer lé
nyege. A tőkés rendszer külön
böző korokban más más aiakban 
jelentkezik Első alakja a föld 
birtokláson alapuló feudalizmus, 
második a töke urlamán alapuló 
kapitalizmus, harmadik a munka 
uralmán alapuló laborizmus és 
végül az állam hatalmán alapuló 
etatizmus A kapitalizmus válsága 
a munkasszervezkedésekkel sztraj 
kokkal kezdődött. Minden sztrájk, 
rendelet, megszorítás siettette a 
válságot Számolni kell a mun
kásság egyre növekedő igényei
vel is. A Kap taiizmus megmen
tésére több Kísérlet történt.

Ilyen megoldás a páneurópai 
rendszer, me y közös vámrend- 
szeien alapszik A váiságot első 
sorban a termelés eloszlásában 
keletkező aránytalanság okozza

A tőkés rendszer az embert 
gepr.ek tekinti, a kereszténységet 
pedig spanyolfalnak használja 
Pedig a kereszténység lényege a 
felebarati szeretet. A tőkés rend
szer uraloméért a szocializmus 
jelentkezik. Ezt munkásság dik
tatúrája biztosítja. Ezen alapszik 
Marx 1848 bán kelt kommunista 
kiáltványa. Alapvető hibája, hogy 
az osztályharc alapjan áll. Elveti 
a vallást, a hazát és a magán
tulajdont. Ezzel megteremti az 
államkapitalizmust. A szociáliz- 
mus válsága akkor tört ki, ami 
kor a világháború után egyes 
országokban uralomra jutott.

A válság megoldása az 1897- 
ben megjelent Perum Novarum. 
majd az 1931 ben megjelent 
Qadragesimo anno c. pápai 
encikiikaban jut kifejezéste. Célja 
az erkölcsi légkör megteremtése 
alapjan oldani meg ezeket a kér
déseket. A megoldás lényégé a 
szociális szeretet és igazsagossag. 
A munkabért igazságosan kell 
megállapítani, de úgy hogy a 
termelés rentábilis legyen. A 
munkás embernek, nemcsak 
testi, de lelki igényéi is vannak. 
Ezeket a szükségleteket a keresz
tény etika alapjan kell Kielégíteni. 
A rendszer nem az erőszakon, 
hanem a rendiség elvén épül fel. 
Vida István előadását leszuit 
figyelemmel hallgatta végig a kő- 

. zönség s lelkesen megtapsolta 
az igazi krisztusi evangéliumon 
álló társadalmi rendszer eljöve
telét hirdető előadót.

Február hó 24 én egy másik 
igen aktuális kérdésről, a kérész 
tén\ egységről tart előadást 
Staub Xdim gimn. hittanár.

A téli étrend összeállítása
(A Közellátási Hivatal közleménye 

a Közellátási Értesítő alapján)

III.
A jelentei; forgalomban levő 

élelmianyagok közül még ma is 
sok olyan kapható, amely kor
látlan mennyiségben áll rendel
kezésünkre, s amely szintén je
lentős értéket képvisel. Közéjük 
tartozik a savanyúkáposzta. A sa
vanyúkáposztában is igen kevés 
a fehérje, csupán 1.5%, szén
hidrátból sincs sok benne, ke
reken 3 ” o, tápértéke tehát cse 
kély. Es mégis igen becses ele
del, mert olyan anyagok vannak 
benne, amelyek nagyban hozzá
járulnak szervezetünk egészsé 
ges működésének fenntartásához. 
Ez elsősorban a rendszeres bél 
működés fenntartására vonatko 
zik A savanyúkáposztának nagy 
a cellulózé, illetve rostanyagtar
talma, míérlis a nehezen emészt
hető eledelek közé tartozik Mi
vel azonban napjainkban sok 
olyan láp'álékot fogyasztunk, 
amelyben kevés salakanyag van, 
a bél nem tudja kellőképen 
továbbítani a béltartalmat, a 
lassú tovahaladás pedig fokozat- 
tabb béirodhadást jelent. A sa
vanyúkáposzta éppen ezért hat 
kedvezően az emésztésre, mert 
dús rosúartalmaval mozgásra 
serkenti a bél izmait, mire a 
béltartalom tovahaladasa meg- ( 
gyorsul, s így nem marad idő 
nagyobbmérvú rothadási folya 
matok kialakulására. A disznó
toros káposzta éppen azért olyan 
kedvelt faluhelyen, mert a zsíros 
ételek nehezen emésztődnek, 
ugyanis a zsír lassítja az emész
tést, viszont a káposzta e ked
vezőtlen hatást tömegével, rost
anyagával megfelelően ellensú
lyozza. De nemcsak ezzel a jó
tulajdonsággal dicsekedhet a 
savanyúkáposzta, hanem azzal 
is, hogy igen tekintélyes a C 
vitamintartalma Télidején, mikor [ 
nincs friss zöldfőzelék, gyümölcs, 
a burgonya mellett éppen a sa 
vanyúkáposzta egyik legjelentő
sebb C vitaminforrásunk. Sze 
rencsére sokféle ételként, válto
zatosan elkészítve iktathatjuk 
étrendünkben. Arra azonban 
mindenesetre ügyeljünk, hogy 
saláta alakjában, nyersen is ta
láljuk, mert igy tartalmazza a 
legtöbb C vitamint. Sőt még 
arra is tekintettel lehetünk, hogy 
a savanyúkáposzta levét se önt 
sük ki, használjuk fel, ahogy 
tudjuk, mert abban is bőven 
van C vitamin

<4 könnyen hozzáférhető elede
lek közül ki kell emelnünk azt, 
amit csak az újabb időben mél 
tanyoltak kellőképen: a sárga
répát. Azelőtt nem sokra becsül
ték, tápértékét helyett inkább az 
izanyagatl használlak fel főzés
kor. Ma már azonban tudjuk, 
hogy sok értékes tápanyagot 
rejteget, a többi között különö
sen sok karotint, amellyel növel 
Ítéljük szervezetünk védekezőké 
pességét a fertőzésekkel szem 
ben. Hasonló célt szolgál a kel

lemes, édesizű sülttök is, amely 
szintén nemcsak arra jó, hogy 
csemegeként fogyasszuk, hanem 
arra is, hogy mint töltelék, tész
táink ízletességét fokozza Ha 
körülnézünk a rendelkezésre 
álló élelmianyagok között, még 
számtalan olyanra bukkanhatunk, 
amellyel változatossá tudjuk tenni 
étrendünket Ha pedig a változa

Dr. Keck Antal a mohácsi válaszfokerület ország
gyűlési képviselője felszólalása a képviselöhazhati

Ur Keck Antal a mohácsi 
vá’asztókerü ’et országgyűlési kép 
viselője személyes kérdésben 
adott válaszában részletesen meg 
indokolta milyen okok miatt 
lépett ki a Nyilaskeresztes Párt
ból s miért lépett be a Magyar 
Élet Pártjába.

Mindig jóhiszeműen azoknak 
a politikai célkitűzéseinek a meg
valósításán fáradoztam — mon 
dotta többek között amelye 
két néhai Gömbös Gyula fekte
tett le abban a 95 pontban, 
amely engem a politikai élet 
porondjára hívott Ezt az örök
séget veltem képviselni az 1939 
es mohácsi választáson annak a 
pártnak programmjával, amely 
halott vezérének Gömböst val 
lotta s ezzel a gömbösi gondo 
latvilággal, amely a magyar faj 
védelmet, a magyar öncéúságot, 
újjászületést mindig építő esz 
közökkel képviselte, győztem a 
mohácsi választáson.

Mint országgyűlési képviselő 
azonban első pillanatban belső 
ellenzéke lettem a párt vezető
ségének Gyakorlati és elvi ki
fogásaim voltak az első pilanat- 
tól kezdve. Mindenek előtt a 
párt külpolitikai gesztiója volt 
zavartkeltésre alkalmas. Legjobb 
tudomásom szerint állíthatom, 
hogy a part még annyi külföldi 
kapcsolattal sem rendelkezett, 
amennyi minimálisan szükséges, 
bármilyen politikai párt európai 
látókörű vezetéséhez.

A Hubay Vágó féle nemzeti 
ségi javaslatot is sikerült, úgy 
megfogalmazni és olyan időpont
ban nyilvánosságra hozni, hogy 
az saját választóik körében is 
országos feháborodást keltett. 
A külföldi kapcsolat, a jó infor
máltság és a látókör hiányát 
eklatánsán igazolja, hogy nem 
sokkal a szovjet elleni háború 
előtt Szálasi Ferenc Eurázia újjá 
rendezését „a fegyveres orosz 
népre'1 kívánta bízni. Engem az 
az öncélú magyar külpolitikai 
hitvallás ejtett rabul és tart fogva, 
amelyet Gömbös fogalmazott 
meg és amelyet a Magyar Élet 
Párt vall magáénak. Szembeszáll 
tam azok ellen a metódusok és 
eszközök ellen, amelyek felfogá
som szerint nem a megújulást 
és nem is a nemzeti újjá- ' 
születést szolgálták, hanem, ame
lyekben a legrosszabb emlékű i 
baloldali forradalmak veszélye 
kisértett.
Közjogi téren is súlyos aggályaim ; 
voltak, amelyet egyáltalán nem 
oszlatott el Szálasmak az a be
jelentése, hogy ő csak ugyanazt 
a hatalmat követeli magának, 
amellyel Olaszországban Musso- | 
lini rendelkezett. De mindezeken 
kivül a pártnak egész képviselő
házi munkája az elvi 
jegyét hordozta magán. 

tosság fenntartását tesszük ét 
rendünk összeállításának alap
jává, akkor nyugodt lélekkel 
nézhetünk szembe az esetleg 
jelentkező fertőzésekkel, mert 
sikerasen ellenállhatunk és elvé 
gezhetjük azokat a feladatokat, 
amelyeket hazafius kötelezettsé
geink rónak ránk

Vége.

1939 ben Hubay Kálmán párt
vezető személyesen agitált mel
lettem a mohácsi váasztókerü- 
ben, 1940-ben mégis benyújtották 
a nemzetiségi javaslatot, anélkül, 
hogy tudtam volna erről, akinek 
egy erősen nemzetiségi kerület
nek a döntő pillanatban minden, 
pártot összefogó mélységes ma 
gyár öntudata a nemzetiségi hi
vatalos jelölttel szemben adott 
mandátumot Én életem büszke
ségének: a mohácsi mandátum
nak a szellemében, vártam a fej 
lődést. Vagy fejlődés volt talán 
a földreform ügyében tanúsított 
parlamenti gestio, amikor ahelyett, 
hogy a párt érvényesítette volna a 
választáson hirdetett felfogását, 
kivonult a házból Általában 
megállapítható, hogy a parla
menti attitűdbe minduntalan 
olyan elemek vegyültek, amelyek 
nemcsak a parlamentárizmus el
vével voltak ellentétbe, hanem 
még élesebben szembenálltak a 
rendnek, fegyelemnek s minde
nek előtt az egyéni felelősségnek 
azzal a filozófiai rendszerével, 
amelyre antipariamentáris felfo
gás hívei építik politikai tani 
fásukat.

Most amikor egy kivételes 
képességű és nagy parlamenti 
rutinnal rendelkező pártvezér, 
Imrédy Béla szuggesztív irány.- 
tása határozottabb karaktert 
adott a szélsőbaloldali parlamenti 
profiljának, formahibákkal nem 
lenne már baj.

De ami az alapvető kér
déseket és azoknak lénye
gét illeti a Magyar Elet 
Pártjának programmja 
minden területen magá
ban foglalja a gombosi 
nemzeti es szociális re
formtörekvéseket. lfelpo- 
Etikában tehát csak a 
megvalósitas üteme lekui- 
teteben különbözhetnek a 
vélemények. Akkor, ami
kor a kormány háboríts 
munkája a népi es szo
ciális alkotások térén 
viszonylagosan az első 
vonalban áll egész Euró
pában, szerény felfogá
som szerint törvényhozói 
lelkiismeret es felelősség 
kérdésé az, hogy a háború 
ötödik esztendejében ezer
eves hazunk legnagyobb 
történelmi veszedelmének 
drámai óráiban az ütem 
kérdésé parlamenti vita 
tárgya lehet-e vagy sem. 

Én erre a kérdésre határozott 
s a t. Házra 

bízom, hogy ezért a véleménye- 
törések nemmel válaszolok
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nért szégyelleni e magam De ; 
Határozott nemmel vá'aszolok ’ 
arra a kérdésre is, hogy ilyen 
Körülmények között az ellenzéki 
magatartásnak van e egyáltalán 
létjogosultsága ?

Most amikor a világégés 
tüze óráról-órára közelí
tik felénk és hovatovább 
minden, bármilyen fon- 
.. s részletkérdést elhalvá
nyít egyetlen megakadá- 
iyozhatallanul előtérbe 
nyomuló kérdés. nemzeti 
létünk és nemlétünk ker
tese. mindennél fontosabb 

e> mindennel sürgetőbb 
az a kategorikus parancs, 
amely a halott vezér, a 

vöt megsejtő Gombos 
Gyula politikájának köz
pontja volt: a nemzeti 
egység.

X nemzeti egység megterem
tését kívántam tehát előmozdí- 
tani, amikor szerény erőimet és 
Képességeimet ezekben az idők
ben a kormánypárt rendelkező 
-éré bocsájtottam

Helyeslés és taps jobbfelól.
\ -zónekot üdvözlik)

laltacs Jenő és a Pécsi Vonós
négyes hangversenye Mohácson.

Már múlt heti számunk
ban hírül adtuk, hogy vasárnap, 
ebruar 20 án télhat órai kezdet
tel a városháza tanácstermében a 
pécsi művészek hangversenyt 
adnak Nagy érdeklődés előzi 
meg a művészegyüttes mohácsi 
lemutatkozását és igen örülünk, 
hogy igen szép műsort állított 
össze Takács igazgató azokból a 
'zámokból, amelyek Pécsett a 
egnagyobb sikert aratták Mii 
sor: Csajkovszki: I. rész Dvorak: 
Andante és Finálé az F dur vo
nósnégyesből Haydn: 68 vonós
négyes Presto Andante (Sere 
nade) Menetto Scherrandó — 
Schubert: B dur Trió. Trió I. 
Allegro. Biztosak vagyunk a 
elől, hogy a hangversenynek 

nagy sikere lesz, hogy a mohácsi 
Közönség szeretetébe togadja a 
pécsi vendégeket, hogy a pécsi 
művészek a jövőben többször 
átogatnak majd el hozzánk.

hírek
fi tankerületi kir. főigazgató 

oemutatkozó látogatása Mohácson. 
Február 15-én érkezett Mohácsra 

<b Pálos Bernardin a pécsi 
tankerület uj főigazgatója. Az 
állomáson Hites Ferenc gimnázi 
umi igazgató és Kecskés Lajos 
polgári iskolai igazgató fogadta, 
majd a gimnáziumba hajtattak, 
ahol az intézet tanári kara s 
ifjúsága ünnepélyesen fogadta 
Az intézet megtekintése után a 
-áros polgári és egyházi veze
tőinél tett tisztelgő látogatást.

— áthelyezés. P. Szűcs Szólón 
mohácsi ferences atyát Siklósra 
helyezte át tartorrányfönöke. 
A -zehdlelkü, muzsikális lelkületű 
népszerű szerzetes mohácsi tá
vozása ismerősei, hívei tanítvá
nyai körében mély sajnálkozást 
váltott ki.

— Eltléptelés. A Vallás és 
Közokta ásügyi miniszter Hites 
Ferenc mohácsi városi gimnáziu
mi igazgatót a VI ik fizetési 
osztálvbi léptet'e elő.

— Credo-gyülés. A mohácsi 
Credo Egyesület vasárnap, feb
ruár 20 án, délelőtt fél 12 óra
tor a Legényegylet kis termé
ben gyűlést tart. Előadó lesz; 
Harmat György gimnáziumi 
tanár.

Polgármester Budapesten. 
Vitéz Szönyi Alajos legutóbbi 
budapesti útja során értékes tár
gyalásokat folytatott Stolpa /ózsef 
kultuszm niszteri államtitkárral a 
gimnázium további államsegélye 
ügyében, valamint több hatóság
gal tárgyalt a mohácsi OTI szék
ház építési anyagainak kiutalási 
lehetősége miatt. A tárgyalások 
biztatóak.

Halálozások. Lukács /ózsef 
betűszedő etetőnek 50 ik évében, 
február hó 10 én elhunyt Teme
tése 13 án volt nagy részvét 
mellett a pestújhelyi temetőben. 
Halálát özvegye özv. Lukács /ó- 
zse/né Prtbil Anna, édesanyja, 
testvérei és kiterjedt rokonság 
gyászolja.

Dr. Schwarcz Béla ügyvéd 
Ó5 éves korában, február 16 án 
tragikus körülmények között 
elhúnyt. Temetése 18 án volt 
nagy részvét mellett. Hálálát 
özvegye Dr. Schwarcz Béláné 
WeiiimgerIlona, gyermekei Fa/r/a 
Sándorné. Deutsch Dezsőné 
unokái, testvérei és kiterjedt ro
konsága gyászolja

Uhl Antal pécsi elóadasa. 
Uhl Antal földink Pécsett az 
Erzsébet Tudomány egyetemen 
az Alhance Francaise pécsi meg
bízottja meghívására előkelő 
közönség jelenlétében tartott 
elődást az Utolsó tíz év magyar
francia művelődési kapcsolatairól 
Uhl Antalt, aki 11 évet töltött 
Franciaországban mint magyar 
lelkész a közönség feszült figye
lemmel hallgatta s előadásának 
azon része, melyben ismertette 
Prohászka, Tóik Tihamér és 
Mécs László hallatlanul nagy 
sikereit mély benyomást keltett. 
Uhl szerint a francia katolikusok 
egyöntetűen vallják, hogy a 
Dunamedencében a magyarságot 
az a magasztos hivatás illeti 
meg, hogy mint vezető katolikus 
ország itt az európai katoliciz
mus egyik oszlopa legyen. Az 
előadót a megjelentek előadása 
után lelkesen ünnepelték

Záróvizsga. A mohácsi m. 
kir. Kertmunkas Iskola'folyó hó 
25 én délelőtt fél 10 órakor 
tartja első záróvizsgáját és az azt 
követő Önképzőköri ünnepélyét.

Országos vásár Mohácson. 
Február hó 21-én, hétfőn orszá 
gos vásár lesz, melyre vészmen
tes helyről mindennemű állat 
felhajtható

Mezőgazdasági iskola gya
korlóterülete. A ni. kir. Földmű
velésügyi minisztérium részéről 
Mohácson létesítendő középfokú 
mezőgazdasági iskola gyakorló 
területe ügyében február hó 22. 
napján az Országos Földhitel
intézet bizottsága a helyszínen 
a város tulajdonába adja a Mo
hács szigeti zsidóbirtokokból ki
hasítandó 100 kai. holdnyi me 
zögazdasági ingatlant. E nagy 
jelentőségű helyszíni tárgyalással 
a Mohácson léteaitendő mező
gazdasági iskola újabb lépéssel 
halad a közeli megvalósulás felé.

Koszönetnyilvánitás. A 
mohácsi társadalmi egyesületek 
nek a Mohácson Őrszolgálatot 
teljesítő honvédek megajándé
kozására indított és pompás 
eredménnyel zárult akciójáért az 
állomás parancsnokság a részt
vevőknek, igy többek között 
Patócs /ózsef polg. isk. hittanár
nak a mozgalom megszervező 
jének az alábbiakban fejezte ki 
köszönetét: M kir. Honv Allo- 
másparancsnokságtól. Mohács. 
Főtisztelendö Patócs /ózset polg. 
isk. hitoktató Mohács A mo
hácsi női társadalmi egyesületek: 
Szociális Misszió, Mansz, Leány
club, valamint a gimnázium és 
polgáriiskola növendékei részé
ről az Oroszországból visszatért 
honvédek gazdag megajándé 
kozásának kezdeményezője, — 
köztudomásúan — Főtiszteién- 
dőséged volt. Hazafiui és em 
berbaráti szeretetének ezt a 
példásan nemes megnyilatkozá
sát a megaandékozottak nevé
ben is hálásan köszönöm, 
és munkájára a Mindenható 
á'dását és kegyelmét kérem. 
Mohács, 1944 febr 10 Alá'rás.

Iparosok figyelmébe! 
Az ipartestület értesíti tagjait, 
hogy a következő anyagok 
kerülnek kiosztásra. Férfi, női 
szabók és Cipészek részére 
cérna; Cipésziparosok részére 
vargafonál: szíjgyártók részére 
nyerscérna; fodrászok részére 
beretfa és mosószappan; 
sütők és kéményseprők részére 
mosószappan, bádogosok és la
katosok részére vaslemez; ács 
és asztalosok részére korlátolt 
mennyiségben szegjegy; igény 
jogosultaknak vashuzaljegv; kár 

i pitosoknak butorrugó; Gazdák 
szekértengely kiutalása iránti 
kérelmüket 4 oldalas anyag
igénylési űrlapon terjeszék elő 
és a kiutalás szükségességét 
az illetékes községi elöljárósággal 
igazoltatják Kerékabroncs és 
és patkóvasutalványok Mohács 
város és a Körjegyzőségek 
vaselosztó bizottságoknál. Utal
ványok és jegyek beváltási 
határideje 1944 április 30

Kenyer es lisztjogosultság 
bejelentése. A közellátási ügy
osztály felhívja a liszt és kenyér
jegyes fogyasztókőzönséget, 
hogy február hó folyamán jelentse 
be magát annál a sütőiparosnál, 
illetve hsztkereskedőnél ahol a 
kenyerét, illetve lisztjét egész 
évben vásárolni kívánja A ki
választott kereskedőt változtatni 
csak az esetben lehet, ha a fo 
gyasztó más városrészbe költözik 
át. Mindenki saját érdekében el 
ne mulassza a sütőknél és illetve 
lisztkereskedőknél február hó 
29 ig a jelentkezést Mindenki 
csak egy iparosnál jelentkezhet. 
Az ügyosztály a több helyen je- 
lenkezőket törölni fogia

A gyertyaszentelői napsütés 
és hótergeteg. Ragyogva sütött 
a nap Gyertyaszentelő napján. 
A cinkék örömmel csattogtak a 
fákon, mi pedig hátunkat melen
gettük a „tűző1 napon s mo
solyogtunk, amikor olvastuk a 
100 esztendős jövendőmondót: 
A hó első napjaiban nagy hideg 
havazásokkal. Bizony csúfot 
űztünk Sirius mesterrel, de örö- 

i műnk korainak bizonyult. Olyan 
két hóförgeleg borította fehérbe 
egész Dunántúlt, hogy még a 
vonatok autóbuszok is elakadtak. 
A barométer is illő tisztelettel 

huzodóit lejjebb. — Ráhibáztak 
e derék naptárjósaink, vagy 

tényleg „jóstehetségek", de ezút
tal nekik adott igazat a február 
reméljük továbbra is nekik lesz 
igazuk, mert a jóslat második 
sora már ezzel vigasztal ben
nünket. amint fogyó szén
mennyiségünkre tekintünk: .majd 
a hó végéig enyhe idő"

Rézgálic kiszolgáltatás. A 
szőlősgazdák részére az 1944 
évben kát. holdankint kiszolgál
tatható rézgálic mennyisége 4 kg, 
a feketegálic mennyisége 14 kg 
és a rézmészpor mennyisége 4 
kg. Az egy kát. holdat el nem 
érő szőlőterület illetőleg a szőlő
területnek az egy kát. holdnál 
kisebb része után a szölősgada 
részére az említett mennyisé 
geknek Q ölenkmt számított 
arányos része szolgáltatható ki 
Közvetlenül termő (direkttermő) 
amerikai szőlővel beültetetett te 
rületek után rézgálicot, vagy 
rézmészport kiszolgáltatni nem 
szabad

Beszolgáltatásra kötelezet 
tek figyelmébe. Mindazok a 
gazdálkodók, akik kenyér’abona 
vagy zsiradékbeszolgáltatási kö
telezettségüknek önhibájukon kí
vül eleget tenni nem tudnak 
legkésőbb 1944 évi május hó 
31 ig kérhetik, hogy a kenyérga
bona, illetve a zsiiadékegységek 
beszolgáltatását a III. szabadvá- 
iasztású csoportba tartozó ter
ménnyel teljesíthessék, A kére
lem tekintetében, ha a gazdál
kodó kát. tisztajövedelme 10 
aranykoronánál nem nagyobb a 
nyilvántartó hatóság végérvénye 
sen határoz, ha pedig a gazdál
kodó tiszta jövedelme 10 arany
koronánál nagyobb úgy a közel
látási kormánybiztos dönt Mind 
két esetben azonban a kérelmet 
a városi iktató hivatalban kell 
beani.

Mezögazdasagi munkások 
figyelmébe. Miden mezőgazdasági 
munkavállaló aki az Országos 
Mezőgazdasági Biztosító intézet
nél öregségbiztosított és érvé 
nyes biztosítási könyvecskéje 
van, egypár talpalásra alkalmas 
talpanyag vásárlására jogosult 
Minden mezőgazdasági munka
vállaló az illetőségi területén lévő 
Hangya szövetkezetnél biztosi 
tási könyvecskéjének felmutatása 
mellett a fenti célra szükséges 
bőranyagot megkaphatja A fél- 
talp elkészítéséhez szükséges 
bőranyag 39—42 számú nagy
ság ára P. 6 92, a 43 46 számú 
nagyság ára P. 7 45 Aki 1944 
március 15 én belül az akcióval 
kapcsolatos bőranyagot nem 
veszi át az igényjogosultságát el
veszti. A bőrialp felerősítésé
nek költségeit a Közellátási hi
vatal jiáronként 5 80 pengőben 
állapította meg (szeges kivitelben, 
sarok javítás nélkül) tehát a 
cipésziparosok kötelesek ezt a 
munkát a fenti összegért elvé
gezni.

Romániából menekültek 
figyelmébe. Az 1938 évi január 
1 tői a jelen időpontig Romániá
ból Magyarország területére me
nekült személyek adatainak pon
tos összeírása vált szükségessé. 
Az összeírás alapján az érdekei
tek állampolgársági okiratot he 
lyettesítő igazolványt nyernek. A 
régi tartózkodásra és munkavál- 
lalásra jogosító igazolványok 
érvényessége március hó 31 ével 
megszűnik. Felhívja ezért a mo 
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kicsi államrendőrség kapitány
sága mindazokat, akik a fenti 
időpont után jöttek Romániából 
az országba, hogy összeírásuk 
céliából saját jóifelfogott érde
kükben összes okmánya kkal fel
szerelten február hó 28 napjáig 
az államrerdőrség 8. sz. szobá
jában haladéktalanul jelentkezze
nek. Azok is kölelesek jelent 
kezni. akik már magyar állam 
po gársági bizonyítványt szerez
tek vagy házasságkötés révén 
váltak magyar állampolgárokká. 
Aki a jelentkezést elmulasztja 
kihágást követ el.

Dughagyma felajánlás. A 
Peszolgaltatasi kötelesség telje
sítésére szánt dughagymát 1944 
évi február hó 29 ig kell vételre 
felajánlani.

Légoltalmi közlemény. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy még a legkezdellegesebben 
alátámasztott pnce is az életet 
jelenti egy egy légitámadás alkal
mával A lakásban, vagy szabad
ban tartózkodás mindig élet 
veszélyes, ezzel szemben az 
óvóhey az eseteknek majdnem 
százszazalékában biztos menedé
ket nyújt. Nem elég azonban 
csak az óvóhellyel foglalkoznunk, 
nagyon fontos, hogy az óvóhely 
környékére és a hozzá vezető 
útra is gondunk legyen.

SPORT.
Felhívás a szurkolókhoz!

Keze edtk a tavaszi idénykez
dés a labdarúgásban is. A játé
kosok is lassan hozzáfognak a 
készülődésekhez, hogy komoly 
játékerejükkel beleszólhassanak 
az elsőségbe. A szurkolók is 
köszörülik torkukat, hogy biztas
sák csapatukat. Tudjuk jól, hogy 
az MTE nek sok szurkolója van. 
Ezekhez szólnak soraink Nagy 
városokban már régi keletű, de 
Pécsett az idén szervezkedtek a 
szurkolók hatalmas táborba hogy 
m nt egy ség, nagyobb tömegben, 
úgy a páy'an mint a páyán kí
vül segítői lehessenek kedvenc 
csapatuknak Mohácson is erre 
van szükség. Arra kérjük a szur
kolókat, hogy tömörü jenek, al
kossanak egy MTE közép" vagy 
más elnevezésű csoporiot. Vo 
nullának ki minden mérkőzésre 
testületileg és a nézőtér egy, a 
számukra biztosított helyét el
foglalva buzdítsak a csapatot. E 
szervezkedés azorban nem me- 
rü hét ki ennyiben. Anyagi hoz
zájárulásukkal is igyekezze
nek segíteni az egyesület 
anyagi mérlegén (megnyilvánul 
ez új játékos megszervezésével 
és e'helyezésével, stb) így ez a 
csoport hódol kedvenc sportjá
nak is és egyúttal áldozatot hoz 
a sportért Egyénenként nem 
jelentene ez nagy anyagi meg
erőltetést, de együttesen és ősz 
szegben jelentős p usz volna az 
egyesület anyagi életében. Re- 
meljuk, hogy ezen felhívás meg
hallgatásra talál és a tavaszi 
idénynyitáskor már e gondo'at 
testei ölt és látható alakban meg 
jelenik a pályán. Az MTE veze
tőcége bármikor készen áll fel
karolni e mozgalmat és taná
csokkal ellátni a hozzáfordulókat 
Üljenek tehát össze a sport 
szurkolói és alakítsák meg azt a 
temrget, amely anyagi hozzájá
rulásává! és hangjának ereiével 
segít előrevinni a mohácsi sportot.

— léwóltoztatás. A m. kir. 
belügyminiszter megengedte, 
hogy Röder István fegyőr hartai 
lakos nevét ,,Oaramvölgyi"-re 
változtassa át

Anyakönyvi bejegyzések
1944 február 11 tői február 18-ig.

Születésik: Fenyvesi Ildikó 
Mária Magdolna, Balog Mária, 
Deák Imre, Mehlmann Anna, 
Vörös Béla, Dunai Eszter Mária, 
Sirók Julianna Mária, Oyurcsics 
Mária Éva, Hoffmann István, 
Maczkó Ilona Mária, Péter Zsu
zsanna Mária, Czernics Ferenc.

Házasságkötések. Szidonya 
József és Horváth (Csáki) Ilona, 
Varga Sándor és Majoros Elvira 
Margit.

Halálozások: özv. Hefner
Istvánné 80 éves, Erdősi 
Györgyné 64 éves, özv. Mistina 
Istvánné 84 éves, Czernics Antal 
83 éves, dr. Schwarcz Béla 64 
éves, Kobedics József 39 éves.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Február 20 MATINÉ d.e.lló.
Az asszony és a múltja

Február 19-20-21
ZOROésHURU

A KÉT Ö R Ö M A P A

Február 22—23
ERÉNYC5ÓSZ

Felelősszerkeaztő:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Laptulajdonoi é» kiadó:
FRIDRICH OSZKÁR

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

Köszönetnyilvánítás.
Felejthetetlen, jó édesanyánk 

ÖZV. NÉMET LIPOTNÉ 
elhunyta alkalmából mindazok* 
nak, akik részvétnyilatkozatukkal, 
a temetésen való megjelenéssel, 
koszorú és virág küldésével fáj
dalmunkban osztoztak, hálás 
köszönetét mondunk.

Mohács. 1944. február hó

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

halottuk

ÖZV. TÓTH ISTVÁNNÉ 
elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorú 
és virágküldeményekkel vagy 
részvétük bármily módon való 
nyilvánításával mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton hálás szívből jövő köszö- 
netünket.

Mohács, 1944. február hó.
.4 gyászoló Rapi-család.

Takarításért kiadok 
szoba konyhás lakást.

Sarlóssy Józsefné Kígyó utca i.

ELADÓ 2 lánc szántóföld
Érdeklődni: Balatoni Mátyásnál

Tisza István u. 38. sz.

Töltőtollak, tííhegyíítollak
javítását vállalom:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő. Mohács

MAGYARé= KÜLFÖLDI tömeget 
svájci pro juventute és repülő- 

bélyegeket 
szürgősen vennék és cserélnék.

Filléres Bazár, Mohács.

Öt darab nagy II JT á T f 
eladó Alsó Kandán a Duna 
parton. Érdeklődni lehet:

özv Auber Istvánnénál 
II Lajos u 37

HIRDETMÉNY.

.4 Legelő Társulat elnöke 
közhírré teszi, hogy az 1943. évi 
osztalék kifizetését 1944 február 
24 én reggel 8 órá ól délután 5 
óráig az erdőbirtokossági irodá
ban eszközli.

Elnök.

ELADÓ a Barát utca 20. számú

ház.
Büdöny dűlőben (Ujfok) 
590 Q-öl kaszáló eladó. 
Érdeklődni lehet Arany János u. 3.

ELADÓ a Szent István u. 5. sz.

ház.
Érdeklődni lehet: Török utca 26. 

szám alatt.

1’2 i*í pníí es i
Tisztelettel értesítem a t vendégeimet, 

hogy lód rtiM? ii/letemet segéd
del tovább folytatom, miért is kérem 
szíves pártfogásukat.

Maradtam tisztelettel: 
_______ Baracskai Józsefné

Egy használt

írógép eladó.
Horthy Miklós út 27. sz.

Eladó ház
Érdeklődni lehet: DÓZSA BÉLA 

református tanítónál.

Keresek megvételre használt vagy 
új kerítésdrótot.

Cím a kiadóhivatalban.

ELADÓ a Tisza István u. 92. sz

HÁZ
és 1 */t hold F Ö L D a mezőn. 
Érdeklődni lehet;

Tisza István utca 92.

KÖLKEDEN Cgy 11 ŰZ 

gazdasági épületekkel.
Érdeklődni lehet: __

Bükkös Béla
 Kölked.

Szent István uica 5 számú
3 x 1 szoba konyhás
HÚZ sürgősen eladó. Ára: 
36 000 P. Bővebbet. Windháger 

Károly Budapest, Csáky u. 49

Sáros 9. sz. alatti TANYA és a
fülemüle kertben 1 lánc FÖLD 

ELADÓ.

Érdeklődni lehet Vármegye atca 3. h.

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

» s z e r d ,j 
heti piacon:

4275 p
3975 p
38.75 p
42 75 F
42.75 F
25.90 F
33-p
80.- p

MAKÓI DUGHAGYMAt 
akármilyen mennyiségben 
azonnali vagy későbbi szállításra’ 
Apró'zemű hosszúkást P 100, naryobh 
szeműt P 70, gömbölyűt 130 P loo kgkéat 
Továbbá garantált csiraképes 1943 évi 
te-mésű hagymamagot P 14, sárgarépa
magot P 12, petrezselyemmagot P p. 
1 kg-ként utánvéttel ab Makó szállítunk 
10 kg-os magvak rendelésénél 5' 
árengedményt adunk. Nagyobb vételnél 
kérjen külön árajánlafot

STUHL es TAKSA
MAKÓ

FELVESZÜNK teljes ellátással

két molnárínast.
Stel ez Tódor 

K á t o I y.

FA-ZSINDELIT 
keresek megvételre 
napi árban

Szabadság tér 9

Pk. 492/1944. sz. Vb. 58 1944.8;

Árverési hirdetmény.
Dr. Beck Alajos mohácsi ügyvér! 

által képviselt Lehmann Károly és neje 
sz. Keresztes Margit végrehajtató javára 
mohácsi lakósok végrehajtást szenvedő* 
elleni 478 P tőkekövetelés és járulékai 
erejéig a mohácsi kir. járásbíróság 9301 
1942 számú végzésével elrendelt köz
benjárással foganatosítandó kielégítési 
végrehajtás folytán az 1944. évi |anuár 
hó 22. nap-án lefoglalt és 1230 P-re 
becsült ingóságokat, közöttük sertések 
tinó, tűzifa, amelyek a fenti sz. jegyző 
könyv 1-2, 4-8 tétele alatt iratuk 
össze Mohácson, Prakatur Tamás utca 
20. sz. alatt, folytatólag Gólya utca 36. 
sz. alatt, végrehajtást szenvedők lakásár

1944. évi március hó 4. 
napjának délelőtt */2l0 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés elle
nében, azonban a becsár ’ 3 részéné' 
nem alacsonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elrendelése 
esetén a Te. 74 §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi február hó II.

INwary Lajos
 kir. járásbirósági végrehajtó.

Pk. 359/1944. sz. Vh. 42)1944

Árverési hirdetmény.
Dr. Rákos József bajai ügyvéd által 

képviselt Csátaljai Hengermalom, Kocb 
József csátaliai bej. cég végrehajtató 
javára mohács-szigeti lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 1488 pengő tőkeköve
telés és járulékai erejéig a mohács* 
kir járásbíróság 3273/1943. számú vég
zésével elrendelt közbenjárással foga
natosítandó kielégítési végrehajtás 
folytán az 1944 évi január hó 11- 
napján lefoglalt és 1900 pengőre becsűit 
ingóságokat, közöttük tehén, sertések 
Mohács-szigeten, Telek-dűlő 6ö. szám 
alatt, végrehajtást szenvedő tanyáján

1944 évi február hó 22. 
napjának délután 3 órájára 

ezennel kitűzött bírói árverésen a lég- 
többet Ígérőnek, készpénzfizetés ellené
ben, azonban a becsár 2/3 részénél nem 
alacsonyabb vételárban elfogom adni. 
A szakértői becslés elrendelése esetén 
a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi január hó 28.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

NAGY LAJOS
kir. járásbírósági


