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A történelmi óra komoly i 

rmepélyességét kongatja ma 
- idén magyar fülébe A Fő- 
méltóságii Ur Hadparancsa.

A legelső magyar férfi, | 
■ • uny csatákban jmegedző- 

t katona szólt bajtársaihoz, 
ahhoz a magyar katonához, 
aki az elmúlt századok:során 
s legutóbb az első és máso-

> világháborúban minden- 
nemcsak barátai, hanem 

ellenségei eliemerését is ki- 
ívta hősi elszántságával és 

• mtoríthatatlan bátorságával.
A háború végső kifejlődé

séhez közeledik s döntő sza
kaszához jutott. Elsősorban 
a magyar sors szempontjá
ból, mert az ellenség itt áll 
egészen határaink közelében. |

Most tehát ismét Hjazánk 
közvetlen megvédéséről van 
szó. Erre gondoljon mindenki, 
amidőn az 1, hadsereg apái 
nyomdokéin elindul a Kár
pátokon át Galícia területére, 
ahol 1Q14 18-ig oly sok
dicső csatában tündököltek a 
magyar fegyverek.

E harc, két világ kiegyen- 
hthetetlen ellentétei között, 
egyik oldalon a hatalom za
vartalan birtokáért, másikon 
pedig, az élet, fejlődés és 
igazság érvényesítéséért, a 
nemzetek természetes jogaiért 
folyik. A végzet különös aka
rata. hogy e döntő stádiumába, 
került harc ma itt folyik le 
határaink közvetlen közelében.

A történelem során mindig 
'tt kellelt megütköznie Kelet
nek nyers uralmi vágyával a 
nyugati kultúrának és civilizá
ciónak. Ez a küzdelem ne
künk mindenkor élet-halál 
harcot jelentett s jelent ma is. 
Az ügy, amelyért harcolunk 
az egész nemzet, minden ma
gyar ügye. Egyek vagyunk 
az áldozatokban és a köteles- 
segteljesítésben. Ebben a ma
gyar kötelességteljesítésben és 
áldozatvállalásban máris olyan 
ragyogó példáját mutatja a 
Kárpátok előterében az ellen
ség szívós ellenállás dacára 
előrehaladó magyar seregtest, 

amely méltán keltheti mind
annyiunk lelkében azt a biz
tos reményt és tudatot, hogy 
harcunk bár kemény, mert 
engesztelhetetlen ellenseggel 
állunk szemben, helyzetünk 
és küzdelmünk nem lesz re
ménytelen.

A honvéd, aki elfoglalja 
helyét az égig nyúló havasok, 
rengeteg erdőségek között a 
Kárpátok bejáratánál, mélysé
gesen tudja s vele együtt 
mindannyian, akik ma még 
idehaza a toll, a kalapács 
fegyverével, maholnap szinten 
fegyverrel a kezünkben álljuk 
a vártát, hogy ebben a harc
ban nincs vissza csak Előre,

Ez az ellenség harminc 
évvel ezelőtt már átlépte a 
Kárpátok küszöbét, akkor 
ugyan más zászlók alatt, ma 
annak céljai még sötétebbek 
s reménytelenebbek a ma-

Főzőtanfoly
A Mohácsi Polgárok Olvasó

körében megtartott négyhetes 
főzőtantanfolyam jól sikerült 
vizsgával ért véget.

A tanfolyam növendékei nagy
szerű műsorral és még kiválóbb 
csemegékkel készültek a vizsgára 
s ha a közbejött komoly ese
mények következtében az eredeti 
programm csak részben került 
lebonyolításra, ez a tény mit sem 
von le a tanfolyam kitűnő ered
ményéből.

A megjelent dr Hal /ózsef 
vármegyei tiszti főorvost, ható
ságok és hivatalok vezetőit, szü
lőket és növendékeket Budaváry 
Ilonka a tanfolyam vezetője 
üdvözölte köszönetét fejezte ki 
úgy a hivatalos szerveknek, mint 
a szülőknek azért az odadó tá
mogatásért, amelyben őt is nö
vendékeit a tanfolyam keretében, 
részesítették, A kedves megnyitó 
után a nagyszerűen díszített 
asztalra pompás szendvicsek 
kerültek, majd tea finom sós 
pereccel. Aztán megindult a 
torták hada, még sárgarépából 
is volt torta, aztán fatörzs, apró
sütemény, crémes lepény s egyéb 
minden jó.

A kitűnő uzsonna vacsora után 
Bencsik Kató Mécs Lásztó: Az 
erős asszony dicsérete c. remek
beszabott költeményét szavalta el 
igen jó hanglejtéssel és átérzés- 

i gyarságléte szempontjából.
Tudatában vagyunk tehát 
annak, hogy minden fáért, 
minden sziklaóduért magyar 
otthonokat, családot, gyerme
ket, Krisztust, keresztet, kul
túrát vérrel szentelt rögöt 
védünk. E küzdelemben nem 
állunk egyedül, a magyar 
honvéd mellett a világ leg
jobb katonája nyutja baráti 
jobbját, az a német nép, 
amely együtt vérzett a Kár
pátok lejtőin 30 évvel ezelőtt. 
A közös emlékek és közösen 
ontott vér pecsételi meg és 
teszi szorosabbá a bajtársias- 
ságot és acélozza meg győ- 

, zelmi akaratunkat
E harc egy pillanatig sem 

iehet kétséges, mert életünk- 
I ről van szó, s a magyar hon

véd s mögötte álló egész 
i ország csodákat tud művelni, 

ha életről-halálról van szó.

am vizsgája.
sel. Majd a vendégek és növen
dékek átvonultak a nagyterembe, 
ahol Báli Kató, Gadányi Márta, 
Heréb /ózsef és Bencsik Kató 
előadásában Szent a Béke című 
nevettető jelenet került bemuta
tásra s nagy sikert arattak a 
szereplők a derűs hangú jelenet
tel. Ezt követően Bencsik Kató 
víg monológja következett.

A műsor után szülők és nö
vendékek még sokáig együtt 
maradtak s szeretettel vettek bú
csút a tanfolyam lelkes vezetőjé
től Budaváry Ilonkától, akivel 
megigértették, hogy ez évben 
minden körülmények között új 
tanfolyamot fog megszervezni 
Mohácson.

A tanfolyamot az Országos 
Nép és Családvédelmi Alap 
szervezte meg s annak sikere 
érdekében úgy dr Pap Ferenc 
tanácsnok, mit Inczédy Elvira 
szociális gondozónőfáradhatlanul 
szorgoskodtak s a megkívánt 
eredmény nem is maradt el.

Betiltott lapok. Vitéz Kolos- 
váry-Borcsa Mihály államtitkár 
a miniszterelnök rendeletére több 
budapesti és vidéki napi és idő
szaki lapot tiltott be. A betil
tott lapok között szerepel a 
Pécsett megjelenő Pécsi Napló 
című politikai napi lap is.

Megkezdte működését a 
Menekülteket intéző hivatal.
Mint azt már múlt heti szá

munkban is közöltük Budapest 
és környékét sújtott bombakáro- 
suilak egy része Mohácson 
nyer elhelyezést, még pedig ki
zárólag Pestszentlőrincben lakók 
közül.

Ezen magyar véreink mohácsi 
elhelyezése érdekében a mene
kültügyi hivatal működését máris 
megkezdte magánfelek részére 
minden héten : kedden, csütörtö
kön és szombaton délelőtt 9—12 
óráig tart hivatalos órát.

A város polgármestere, a hiva
tallal egyetemben tájékozódás és 
félreértés elkerülése végett nyoma 
tékosan közli az allábbiakat. Első
sorban csak Pestszentlőrincben 
lakók helyeztetnek el Mohácson

A nem Pestszenlőrincen lakók 
csak akkor költözhetnek Mo
hácsra, ha közvetlen rokoni 
kapcsolatban vannak a ház, vagy 
lakástulajdonossal. Közvetlen ro
koni kapcsolat alatt kizárólag 
szülő, gyermek és testvér értendő.

E közeli rokonokat Mohácson 
lakó szülő, gyermek, vagy test
vér csakis saját lakásában he
lyezheti el s hatósági elhelye
zésre igényt nem tarthat.

Ezek részére is a mene
kültügyi hivatalban iga
zoló jegyet kell váltam, 
amit fel kell küldeni 
annak a közeli rokonnak, 
aki igénybe akarja venni 
szülője, gyermeke, vagy 
testvere lakását.

Ezen igazolás birtokában a 
kiköltőzőre nézve illetékes kerü
leti elöljáróságnál, polgármesteri 
hivatalban, vagy községi elöl
járóságnál lakásutalványt állítanak 
ki a közeli rokon lakására. Ezen 
igazolások, valamint lakásutalvá
nyok gyors és precíz kiáliíthatása 
végett felkéri a város vezetősége 
mindazokat, akik közeli rokonai
kat elhelyezni kívánják saját la
kásukban, hogy az ideköltőzők 
pontos személyi adataival felsze
relten keressék fel a hivatalt.

Mindazok, akik ilyen igazolás, 
illetve lakásutalvány nélkül érkez
nek kiteszik magukat annak, hogy 
a beköltözésre a hatóság enge
délyt nem adhat s az illetők 
felesleges kellemetlenségeknek, 
esetleges utazgatásoknak teszik 
ki magukat.

A kiköltöztetett Pestszentlőrin- 
ciek elhelyezésére a lakásigény
bevételek folyamatba vannak. 
Ezen igénybevételeknél elsősor
ban azon lakásokat is igénybe
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veszik, amelyek tulajdonosai a 
városból egészen vagy részben 
elköltöznek. Az igénybevételtől 
függetlenül kéri a város vezető- 
sége*ismételten úgy a bel- mint 
a külterületi lakástulajdonosokat, 
hogy nélkülözhető lakrészeiket 
minél előbb ajálják fel a kibom- 
bázottak minél gyorsabban és 
zavartalanabb elhelyezése érde
kében.

Elsülyedt az Erzsébet 
királyné termes gőzös.

MTI. Az Erzsébet királyné sze
mélyszállító gőzhajót baleset 
érte. A balesetre vonatkozólag 
a MF.T.R Igazgatósága a kö
vetkező közleményt bocsájtotta 
ki: Az Erzsébet királyné személy 
szállító gőzhaljó április 15-én, 
szombaton 12 órakor indult 
menetrendszerű járattal Buda
pestről lefele, punavecséről való 
elindulás utárj 17 óra 20 perc
kor a hajó hátsó baloldalán 
aknatalálat érte, amelynek követ
keztében lék támadt a hajótesten. 
A hajó parancsnokának sikerült 
a hajót a faipart közelében 
lévő zátonyos ! részre vezetni és 
lehorgonyozni.1 A vízmentes 
válaszfalak ánnyira tartottak, 
hogy a hajó a baleset után 
még 3 és féli óráig uszóképes 
állapotban maradt. A hajó fedél
zeti és géptiszjtikara, valamint a 
legénység példás fegyelmezett
séggel és lélekjelenléttel azonnal 
a 463 utas partra szállításához 
és a podgyászfnentéséhez fogott.

A baleset helyén rövid idő 
alatt megjelent közigazgatási és 
katonai szerveit kiváló támoga
tásai a partrasiálás két óra alatt 
befejeződött. | Közben Zalay- 
Scholz Andor vezérigazgató, 
Szelke .Xrpád I igazgatóhelyettes 
hajózási osztály vezetője kísére
tében Budapestről gépkocsin a 
helyszínére érkezett és átvette 
az intézkedések irányítását! A 
vezérigazgató parancsára a hajó 
személyzete 22 óra 15 perckor 
elhagyta a süllyedő hajót és 
ezután rövidesen elsülyedt. Ha
láleset ner jörtént. Harminc 
utas könnyebb] sérülést szenve 
dett. A séiülteket a patton azon
nal orvosi ápolásban részesítet
ték. Az utasok elszállításáról 
pedig polgárikpzigazgatási ható
ságok gondoskodtak. A hajó az 
árhullám levonulása után kiemel
hető és kijavítható lesz

A Magyar Országos Tudósitó 
jelentése szerint április 14-én, 
pénteken reggel hat órakor 
Dunaszekcső község közelében 
a M F.T R. „gróf Szapáry" nevű 
vontató gőzöse aknára futott és 
elsülyedt A hajó személyzete 
közül tizen a vízbe fulladtak, 
egy súlyosan sérült hajós később 
a bajai kórházban halt meg. 
A személyzetnek csak egy tagja 
menekült meg a katasztrófából.

A két szerencsétlenséggel kap
csolatban az illetékes hatóságok 
vasárnap április 16-ának reg
gelétől a Duna áradása és akna
veszély miatt bizonytalan időre 
a személyszállítást beszüntették. 
A tehergőzösölf továbbra is köz
lekednek.

— a német nyelvtanfolyamok 
szokott időben és helyen to- 
vábbfoiynak. A tanév május 
végén ér véget.

A posta HiHnkája a 
számok tükrében.

A mai rendkívüli időkben, 
amikor sokszor a legnagyobb 
gyorsaság is hosszúnak tűnik 
fel, ha hirt akarunk szerezni 
hozzátartozóinkról, vagy fontos 
postaküldeményünk nem érkezik 
meg a várt időre sokszor a nagy
közönség részéről jogtalan pa
nasz hangzik el a postaszolgálat 
ellen Ezeket a panaszokat 
legtöbbnyire az ideges türelmet
lenség szüli s komoly alapjuk az 
esetek túlnyomó részében nincs. 
A nagyközönség nem igen tudja, 
hogy a postaszolgálat békeidők
ben is egyike a legnehezebb 
szolgálatoknak, háborúban pedig 
annak munkája még nehezebbé 
válik, hogy a munka minden 
megzavarás ellenére rendben 
menjen a maga útján

A postatisztviselő és altiszt 
munkáját, nem szabhatja a hiva 
talos órához s a kiszabott mun
kát minden körülmények között 
akár nappal, akár éjjel el kell 
végeznie. Hogy ez mit jelent, 
csak az tudja értékelni, aki maga 
is huzamosabb időn keresztül 
olyan munkakört tölt be, amely 
felelősséggel és a munkateljesít
mény maximális felfokozásával 
jár.

Egyik nap figyelemmel kisér
tük a mohácsi postahivatalok 
munkáját, majd felkértük Szalav 
József dr m. kir. postafelügyelőt, ' 
hivatalvezetőt tájékoztassa a kö
zönséget a posta elmúlt évi 
forgalmáról és a jelenlegi hely
zetben előállott munkateljesít
ményről. A nagyközönség — 
mondotta dr Szalay József posta I 
felügyelő — úgy Ítélheti meg 
legjobban a mai forgalmat, ha j 
pl. összehasonlítást teszünk l 
mondjuk az 1935. és 1943. évek 
között. 1935 ben a mohácsi 
postahivatalok 614.000 munka
egységet, 1943 bán már 1,400 000 
láttak el 1935-ben ezen munka 
elvégzésére 14 tisztviselő és 13 j 
áltiszt állt a mohácsi posta ren
delkezésére, 1943 decemberében 
a két és félszer megnagyobodott 
forgalom elvégzésére 21 tiszvi- 1 
selő és 20 altiszt állt rendelke- j 
zésre, ezek között igen sok 
kezdő, akiket előbb bekellett ve
zetni a szolgálatba. A Délvidék 
felszabadulása a mohácsi posta 
forgalma szempontjából igen je 
lentős tényezővé vált. Nézzünk 
néhány adatot, az 1943 évből 
Az elmúlt (évben 1,044 418 kö
zönséges levél nyert feladást és 
1,427.138 közönséges levél ki
kézbesítést, tehát összesen 2,471. 
556 közönséges levél fordult 
meg a postatisztviselők kezén. 
Ajánlott levél feladás volt 27 973, 
kikézbesítés 27 211, ez összesen 
55 184 ajánlott levél. Csomag 
feladás volt 44.515, kikézbesítés 
47.460, ez összesen 91.975 drb.

Postautalvány feladás 27 461, 
drb 4,551.164 P értékben, kikéz- 
be.-ítes 32 413 drb. 4,817 324 P, 
értékben ez összesen 59 874 drb 
9,368 488 P értékben, Csekk be 
fizetés volt 68 542 drb. 17,936 836 
P értékben, kifizetés 16 827 drb. 
6,228 578 P értékben, összesen 
85.396 drb. 24,165412 P érték
ben. Feladott táviratok száma 
14 644 drb, kikézbesitett távira- | 
tok száma 13 876 drb, ez össze
sen 28 520 drb. Helyközi távbe
szélgetések feladása 48 103, kéz

besítése 44631, ez összesen te- 
, hát 92.734 helyközi beszélgetés. 

. Átmenő beszélgetések száma 
j 28 967. Helyi magánbeszélgeté

sek száma 240.301.
Ma a legtöbb munkát a rek

lamációk főleg a távbeszélgeté- 
j sek terén jelentenek. Közönsé

günk nehezen akar beletörődni 
] a légi riadókkal kapcsolatos va

lamint az általános háborús 
helyzetből származó szigorú uta
sításokba és korlátozásokba. 
Egy egy légi riadó után úgy a 
távbeszélőt, mint a távírdát na
gyobb tömegekben ostromolják, 
ami emberileg ugyan teljesen 
megérthető, de műszakilag egy
szerre és azonnal kivihetetlen.

; Általában a közönség nem igen 
tudja megérteni a távbeszélő 
Központ igen nehéz egész em
bert kívánó munkáját. Képzelje 
bele magát a közönség a posta
központban szolgálatot teljesítő 

I tisztviselő helyzetébe s akkor 
[ minden bizonnyal kevesebb lesz 

az ingerlékenyhang s alaptalan 
reklamáció. Ha egy laikus fülére 
nyolc órán át rákapcsolnák a 

i fülhallgatókat, nyakába lógna a 
1 gége mikrofon s gépiesen kel

lene végezni megállás nélkül 
nyolc órán keresztül a kapcso
lást s a lürelmetlenkedőknek 
közben még udvarias választ 
is adni, minden bizonnyal már 
az első órában vagy kifáradna, 
vagy pedig türelmét vesztve le
kapná fejéről a hallgatókat. Nem 
mulaszthatom el itt is kihangsú
lyozni, hogy a központ nem 
köteles névreszóló kapcsolást 
végezni sem helyi sem helyközi 
forgalomba Hogy ezt általában 
mégis megteszi, az csak a pos
tatisztviselő udvariasságának ja
vára Írandó. Tehát állomást csak
is számmal hívjunk s a hívott 
szám nem jelentkezése esetén, 
legyünk türelemmel s hívásun
kat későbbi időpontban inkább 
ismételjük meg, mint oktalan 
csengetésekkel felesleges munkát 
adjunk a Központnak. A távirda 
munkájának pedig annyira pre 
cíznek és minden idegszállal 
összpontosítottnak kell lenni, 
hogy annak munkáját feleslege
sen zaklatni nem szabad.

A felvétel munkáját, amint, 
figyeljük ott is óriási a forgalom. 
Sok fél ahelyet, hogy elolvasná 
az ablakok feletti táblákat, vagy 
előzőleg, ha járatlan felvilágosí
tást kérne, sokszor olyan ablak 
mellé áll, ahol dolgát nem in
tézhetik el, persze megengedem, 
hogy ez igen bosszantó dolog 
lehet, esetleg nehéz perceket 1 1 
ablak előtt rá rohanni s mire az
tán sorra kerülne kiderül, hogy 
nem jó ablakhoz állt s újból 
kell kezdeni a türelmes várako
zást annál az ablaknál, amely 
egyedül végezheti csak el a fél 
kívánságát.

Mindamellett fejezte be dr 
Szalay felügyelő szives ismerte
tését, azt kell mondanunk, hogy 
nagyközönségünk magatarrása 
általában kielégítő s erősen hi 
szem, ha mindazok, akik sokszor 
oly bántóan tudnak türelmetle
nek lenni elolvassák az itt kö 
zölt nem éppen kis forgalomról l 
tanúskodó számadatokat, be fog
ják látni, hogy a legkiválóbb 
személyzetnek is idő kell ekkora 
forgalom zavartalan ellátására, 
még békében is, hát még hábo-’ i 
ruban.

Köszönetét mondunk dr Szalut 
i felügyelőnek, aki a maga nytZ 

I godtságával, hivatali rátermettsé- 
gével magabiztosan vezeti az 
immáron bizony nagy forgalmat 
lebonyolító mohácsi postát s a 
jövőben, ha megjelenik a sapkás 
bácsi házunk ajtajában még job
ban megfogunk neki örülni, ha 
hírt hoz kedveseink felől, mert 
hogy az egyáltalán hozzánk el
juthat a magyar királyi posta 
európaszerte közismert pontos
ságának és kiváló szervezettsé
gének köszönhető.

Fedett árokóvóhelyeket 
épített a város.

A város vezetősége a város 
különböző, főleg nagyobb for
galmat lebonyolító helyek köze
lében, valamint ahol kevesebb a 
pince vagy nincs megfelelő fede
zék, a nagyközönség részére 
fedett árokóvóhelyeket épített. 
Az óvóhelyek munkálatai már 
erős ütemben folynak. Egyelőre 
a magas vízálás miatt a város 
déli és közvetlen dunaparti ré
szein ilyen árokóvóhelyek meg
építésére sor nem kerülhet. Ezért 
felhívja a város polgármestere, 
mint légoltalmi vezető a város 
déli részén és közvetlenül a 
dunaparton lakók figyelmét arra, 
hogy a magas víz leapadásáig’ 
azon házakban, ahol kert van, 
a háztulajdonosok vagy lakók 
építsék meg a fedett árokóvó 
helyeket. Mielőtt az árok meg 
ásásához hezdenének, tekintsék 
meg a város különböző pontjain 
már megásott árkokat. Legfon
tosabb az, hogy a bejárat — 
amely lejtősen ásandó — után az 
árok derékszögben forduljon el 
jobbra vagy balra s ezt lehetőleg 
ismételjék meg többször. Erre 
azért van szükség, hogy a lég
nyomás kevésbbé árthasson. Az 
árkokat fedjük be vastag hasáb
fával s arra szórjunk rá 40—60 
cm. földet.

A város által építendő óvó
helyek jókarbantartására felhívja 
a város polgármestere a város 
közönségét s főleg rakoncátlan 
gyermekektől ne engedjük azt 
tönkretenni, bepiszkítani, a játé
kot se tűrjük meg azokban. Az 
óvóhely nem játéktér Minthogy 
az óvóhelyek tetőzete faburkola 
tót kap, felhívja a város polgár
mestere a lakosságot, hogy azok 
épségéért különösképen ügyeljen, 
epyéfaként az elsötétítés alatt 
történő megrongálás vagy lopás 
statáriális bíróság elé kerül és 
amennyiben a lopás tényleg 
bekövetkezett a tettes halállal is 
büntethető

Az óvóhely megépítésére köte
lezett háztulajdonosok panaszait 
a műszaki ügyosztály felülbírálja 
s amennyiben egyes házakban 
a hivatalos megállapítástól elté
rően jobb megoldás látszik meg
valósíthatónak a műszaki hivatal 
kizárólag a gyakorlati megoldás 
mellett fog dönteni. Egyébként 
ezen óvóhelyek elkészítéséhez 
szükséges tégla, mész, cement 
és fa kiutalása biztosítva van. 
E pincék átépítésével, kapcsolat
fa an elterjed horribilis költségek 
nem felelnek meg a valóságnak. 
Kizárólag arról van szó, hogy 
ezen pincéket a szükséghez mér
ten úgy erősítsék meg (pl. alá
támasztás, vészkijárat, stb.), hogy 
azok több biztonságot nyújtsanak 
mint eddig nyújtottak volna.
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A Mohácsi Iparosok Olvasóköre 1000 pengőt 
szavazott meg a bombakárosultak részére.

A Mohácsi Iparosok Olvasó
köre ismét példát mutatott haza 

as érzésében és az áldozatvál
lalások terén. Pallos Márk az 
pároskor izzó magyarságra elnöke 

a kör április hó 20 án tartott 
választmányi ülésén, napirend 
előtti felszólalásában üdvözölve 
a megjelenteket a mai idők 
komolyságát méltatta.

Az események mondotta 
gyors egymásutánban követ

keznek ránk. A nagy világégés 
5 ik esztendejében Európának 
Jdig békés kis szigetére,hazánkra 

is átterjedt a tűz. Elkövetkezett 
az ideje annak, hogy mi magya- 
rokis férfias őszinteséggel,magyar 
becsülettel, minden erőnkkel 
.együk ki részünket a keresztény 
kultúrát elsöpörni akaró bplse 
visták elleni harcban, A szűkszavú 
haditudósítás nap-nap után a 
;onvéd hősies és bátor harcairól 

dicséröleg emlékezik meg. Hon
védeink méltók az ősök vitéz- 
-égéhez és ez biztosítéka a v^gső 
győzelemnek. A katona kü^dő- 
képességének biztosítása azokban 
az otthon dolga. A modern 
háború nem utolsósorbarj a 
dolgozó otthonra tör. Mióta 
csapataink határaink megvédésére 
a szövetséges német csapatokkal 
vállvetve harcolnak, megindult a 
légiháború az ország belseje, az 
otthon ellen. Ezek a terrortáma 
dások nem kímélik sem a b^kés 
otthonokat, sem a nőket és gyer
mekeket. Ma mindenkinek meg 
kell érteni a bombakárosult test
vérek fájdalmát. Nagy bajukéban 
kötelessége minden magyarnak 
segítségükre sietni, mindenki 
azzal, amivel tud. Gondoljunk 
szeretettel azokra, akiknek sorsa 
sokkal nehezebb a miénknél, 
sokkal nagyobb megpróbáltatást 
mért ki rájuk az éiet. Gondoljunk 
azokra, akiket a bombatámádás 
megfosztott mindenüktől. A mai 
komoly idők fokozott felelősségre 
mtenek. Lásd meg mit kell tenned.

A Mohácsi Iparosok Olvasó
köre 75 éves fennállása óta min
denkor az első volt hazafiasság
ban, megértésben Hogy mqltók

Kötelező a házi ria
A honvédelmi miniszter (ren

deleti utón kötelezővé tette a 
házi riasztóügyeletes szolgálatot. 
Az új rendelet előírja, hogy a 
riasztóügyeleti szolgálatot min
den lakóházban és házcsoport
ban este 10 órától reggel 6 
óráig kell megszervezni, a sze 
mélyes légoltalmi szolgálatra kö
telezett, valamint az önként je 
entkező személyekből. A nap- 

pali órákban ilyen szolgálatot 
tartani nem kell. A rendelet ha 
tálya a városokra és a légoltalmi 
szempontból A, B, C osztályokba 
sorolt községek belterületére 
terjed ki. A szolgálat megszer
vezése a házak légoltalmi parancs
nokának feladata.

A szolgálatot lakásban (csak 
akkor lehet tartani, ha ott rádió 
van. A riasztóügyeletes egyéb
ként olyan helyen köteles'tar
tózkodni, ahonnan az esetleg 
niég távolabb eső hatósági 
riasztó-eszköz hangját isi jól 
hallja. Ha a riasztóűgyeletes 
szolgálatát rádió mellett tartja, 

maradjunk patinás múltú körünk 
höz

indítványozom, hogy 1000 
pengővel segítsük meg a 
a bombakárosultakat.

Ne tévesszük szem elől egy 
pillanatra sem, hogy a magyar 
társadalom munkálja nemzetünk 
Jövőjét és a nemzet sorsa a mi 
jövőnk A nagy tetszéssel foga
dott elnöki indítványhoz vitéz 
Szönyi Alajos polgármester szó
lalt hozzá. Megakarok emlékezni 

mondotta — arról a szellem
ről, amely a Mohácsi Iparosok 
Olvasókörét 75 éven át vezette. 
Ez a szellem vezette a vezető 
séget, amikor elsőnek emelt hősi 
emléktáblát hősi halottainak, ez 
a szellem mondotta ki, hogy 
tagok csak keresztények lehetnek, 
ez a szellem állt mindig elsőnek 
ki a magyarság vállalásában és 
áldozathozatalban. — Köszönetét 
mondok ezért a nagyszerű kö
zösségi szellemért, köszönetét 
mondok az Istennek, tiogy min
dig megfelelő rátermett vezetőt 
jelöl ki felelős vezetésre, mint 
ebben a Körben is s ettől a 
nagyszerű közösségi szellemtől 
áthatva indítványozom, hogy az 
elnöki indítványt a választmány 
egyhangúlag fogadja el.

A választmány nagy 
lelkesedéssel egyhangúlag 
megszavazta a bomba
károsultaknak nyújtandó 
1000 pengős segélyt 

s ezzel példát mutatott a ma
gyarság elhivatottságába vetett 
törhetetlen hitünk és bizalmunk 
iránt. Hisszük és reméljük, hogy 
a Mohácsi Iparosok Olvasóköré
nek nagyszerű és felemelő ak
cióját több egyesület és a ma 
gánosok is komoly időkhöz mért 
felelősség tudatában magukévá 
teszik.

Az elnöki indítvány után a vá
lasztmány áttért a napirendre, 
ennek során a mohácsi gimná 
zium 200 pengős ösztöndíját 
300 pengőre emelte fel.

tóiigyeletes szolgálat.
akkor az érintett város vagy köz
ség területét magába foglaló 
riasztókörzetre elrendelt légive
szély és zavarórepülésről is érte
sítenie kell azokat a lakókat, 
akik felébresztésüket kívánják. 
Erre vonatkozólag a légoltalmi 
őrség parancsnoka előre álla
pítsa meg és foglalja névjegy 
zékbe azokat a lakókat, akik már 
légiveszély, vagy zavarórepülés 
esetén is kérik felébresztésüket

Ha a riadóügyeletes nem 
rádió mellett tartja a szolgálatát, 
akkor csak a hatósági szirénák 
hangjának megszólalása után 
köteles megszólaltatni a házi 
riasztóeszközt. A légiveszély és 
a zavarórepülést nem szabad a 
házi riasztóeszközzel továbbítani. 

Azokban a házakban, illetve 
házcsoportokban, amelyekben 
szolgálatra beosztható legalább 
16 személy nem lakik a szolgá
latot úgy kell megszervezni, hogy 
a szomszédos házakkal, illetve 
házcsoportokkal riasztócsoporto
kat lehet alkotni Ezek a cso

portok közösen állítanak egy- 
, egy ügyeletest. Ilyen esetben egy 

éjszakára csak az egy házban 
lakókat lehet szolgálatra kijelölni. 

Hangsúlyozza a rendelet, hogy 
a szolgálatot kivétel nélkül meg 
kell szervezni ott is, ahol a ha
tósági sziréna közvetlenül a ház 
közelében van. Előírja még a 
rendelet, hogy április 30 ig min
den ház és házcsoport részére 
— amennyiben az még nem 
történt volna meg — házi riasztó 
eszközt kell beszerezni. Ez a be
szerzés a háztulajdonos köteles
sége.

A riasztóügyeleti szolgálat 
április hó 21 -étől, tehát pénteken 
estétől kötelező.

hírek
Dicsérő elismerés. A m. 

kir. Honvédvezérkar főnöke dr 
Kemenes László orvosnak a 
Szovjet elleni hadműveletek al
kalmából teljesített kitűnő szol
gálataiért dicsérő elismerését fe
jezte ki

Névváltoztatás. A m. kir. 
Belügyminiszter megengedte, 
hogy Szkróbó Márton próba 
csendőr szarvasi lakos nevét 
„Széplaki" ra változtsassa

— Zongorahangolás. Értesítem 
a n. é. közönséget, hogy jövő 
héten Mohácsra érkezem és ja
vítást vállalok. Hangolás tiszti 
tással 30 pengő Javítások 
megállapodások szerint. Szíves 
pártfogást kér: Éber /. Bernát 
zongorahahgoló és javító, a bécsi 
cs. kir. udvari operaház volt 
másodhangolója Jelentkezni lehet 
Fridrich Oszkár könyvkereske
désében.

Mezőgazdasági gépszovet- 
kezes a Fölművesek Olvasó
körében. A mohácsi földműve
sek Olvasókörében a Mohácsi 
Sokácok Olvasóköréhez hason
lóan mezőgazdasági gépszövet
kezés alakul. E célból az Olva
sókör április hó 29 én, szom
baton d. u. 5 órakor a sokácok 
Magyar Olvasókörében és annak 
gépszínjében gépbemutatót tart 
tagjai és érdeklődő gazdák 
részére, majd este 7 órakor az 
Olvasókör székházában rend
kívüli közgyűlést tart a megje
lenő tagok létszámától függet
lenül, amelyben határozatilag 
kimondja majd a mezőgazdasági 
Gépszövetkezet megalakulását. 
Értesüléseink szerint a rendkívül 
nagy horderejű közgyűlésre az 
Olvasókör meghívta Baranya 
vármegye Főispánját és Alispán
ját, az Alsó Dunántúli Mező
gazdasági Kamarát, a vármegyei 
és járási gazdasági felügyelősé
get. A megalakítandó gépszö
vetkezet iránt nagy érdeklődés 
nyilvánul meg a gazdatársada 
lom részéről.

Uj időpont az elsötités 
téréit. MTI A Honvédelmi mi
niszter legújabb rendelete értel
mében a légoltalmi elsötitést 
április 17 tői 23 ig 21 órakor, 
április 24 töl—30 ig 21 óra 30 
perckor keil végrehajtani. Az el
sötités továbbra is hajnali 5 órá
ig tart. Az elsötités időpontja 
előtt bekövetkezett légitámadás, 
vagy légiriadó és zavaró repülés 
esetén a teljes elsötitést azonnal 
végre kell hajtani, illetőleg min
den kisugárzó fényt el kell oltani.

— PéRz-és tlzarásbantetések 
zsidőcsiRag nem viselése miatt. 
A mohácsi m. kir. Rendőrkapi
tányság, mint rendőri büntető
bíróság Dragodán Pál mohácsi 
lakóst zsidócsillag nem viselése 
miatt nem jogerősen elsőizben 
1000 P. pénzbüntetésre, másod
ízben zsidócsillag nem viselése 
miatt nem jogerősen 15 napi 
elzárásra, Dragodán Andor mo
hácsi lakóst zsidócsillag nem 
viselése miatt nem jogerősen 
10 napi elzárásra ítélte az 
1240,1944. M. E. sz. rendelet 
alapján.

Személyszállitógépkocsik és 
motorkerékpárok használatának 
engedélyezése költözködés idején 
A rendőrség pécsi kapitánysága, 
mint gépjárműkerületi I fo<ú 
rendőrhatóság értesíti a személy
gépkocsi és motorkerékpár tu
lajdonosokat. hogy a kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter 
az ellenséges légitámadások kö
vetkeztében előállott helyzetre 
való tekintettel megengedte, hogy 
„E“ vagy „U“ megkülönböztető 
jelzésű személygépkocsikat, vala
mint a motorkerékpárokat tulaj
donosaik költözködés — esetén 
családtagjaik és ingóságaik el
szállítására is használhassák. — 
Amennyiben csak „E“ jelzésű 
személygépkocsit, vagy „(j“ jel
zés nélküli motorkarékpárt tilalmi 
időben (vasár- és ünnepnapon, 
illetőleg az ezt megelőző nap 
délutánjának 4 óra után és hét 
köznapokon este fél 12 órától 
reggel 5 óra közötti időben) 
kíván tulajdonosa igénybevenni 
fenti célra, ehhez a kereskedelmi 
és közlekedésügyi miniszter kü
lön engedélyt kell előzetesen ki
kérnie. A sem „E“, sem „(j“ 
jelzéssel nem rendelkező személy- 
gépkocsik részére kizárólag köl
tözködés céljából a m kir. rend
őrség pécsi kapitánysága ad, 
legfeljebb 48 órai időtartamra 
közlekedésre jogosító engedélyt

Elguritották a hordóját. 
ifj Göller Adám németből yi 
földműves feljelentést tett isme
retlen tolvaj ellen, aki 400 literes 
fennálló hordóját a présháza 
elöl elguritotta. Kára 300 pengő 
A nyomozó csendőrök hamaro
san megtalálták a tolvajt s bűn
jelként lefoglalt hordót Német- 
bóly község elöljáróságának ad
ták át.

— Bántalmazták a Légoltalmi 
szolgálatosokat. A vasárnap esti 
légi riadó alatt és után több 
panasz érkezet a Légoltalmi 
parcsnoksághoz, hogy légoltalmi 
szolgálatokat teljesítő közegeket 
szolgálatuk teljesítése közben 
egyesek szóval és tettleg is 
bántalmazták. A tettesek ellen a 
Légoltalmi Liga haladéktalanul 
megtette a feljelentést. A Légol
talmi parancsnokság ezúton is 
figyelmezteti a nagyközönséget, 
hogy a Légoltalmi szolgálatot 
teljesítő közeg, legyen az ház
csoportparancsnok, vagy helyet
tes, vagy a házőrség tagja, vagy 
egyéb légoltalmi szolgálatra kö
telezett, hatósági közegnek te
kintendő s vele szemben meg
nyilvánuló minden tettlegesség, 
vagy szóbeli ellenállás hatósági 
közeg elleni erőszaknak, illetve 
hatósági közeg elleni fenyege
tésnek minősül s az illetők a 
jelenlegi rendkívüli komoly időkre 
tekintettel a legszigorúbb el
bánás alá kerülnek.
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Minden gazda termelje meg 
kendermagszökségletét. MTI. A 
Fölművelésügyi minisztérium 
nyomatékosan felhívja a gazda
közönséget arra, hogy úgy, mint 
minden más növénynél, a ken
dernél is minden gazda saját 
maga gondoskodjék vetőmag
szükségletének megtermeléséről. 
A kis üzemek, köztes termény
ként saját maguk megtermelhe
tik kendermag szükségletüket. 
A gazdaköiönség széles köre 
remélhetőleg eleget fog tenni 
ennek a felhívásnak. A textil el
látás javításához fűződő nagy 
érdekekre való tekintettel a kor
mány feltétlenül biztosítani kí
vánja a jövő évi kendervetőmag 
vzükségletet.

Utazási korlátozás. (MTI) 
A kárpátalja) területre, továbbá 
Máramaros Vármegyébe, Ungvár 
és Munkács) városokba való uta
zást a belügyminiszter oly mó
don korlátozta, hogy oda csak 
az úgynevezett utazási igazol
vánnyal szabad utazni. Illetékes 
helyről nyer} értesítés szerint a 
belügyminiszter ezt az utazási kor- 
atozast további intézkedésig 
Ung, Bereg és Ugocsa várme
gyék területire is kiterjesztette. 
Az utazási igazolvány kiállítása 
iránt a kérést kis- és nagy köz
ségekben a községi elöljáróság
nál a rendőtség működési terü
letén a rendőrkapitányság (rend- 
őrkirendeitség vezetőjénél), Bu
dapesten pe0ig a rendőrség fő
kapitányságán kell előterjeszteni 
és egyúttal két 6x9 centiméte
res fényképét is’be kell nyújtani.

Elveszett szövet. Kudinecz 
György pélmonostori lakos Főher- 
ceglak es Hatvan-puszta közötti 
utón motorkerékpárjáról 3 méter 
sötétszinű kellékekkel ellátott 
férfiszövetet és bordó szinü 
szétfejtett nőikabátot veszített el. 
Kéri a becsületes megtalálót 
adja le a mohácsi rendőrségen.

— Olajos magvak termesztése. 
A közellátási ügyosztály ismétel
ten felhívja a 15 kát. holdnál 
nagyobb szántóterületen gazdál
kodók figyelmét arra, hogy az 
ipari növény termelési kötelezett
ségük az 1944/45 gazdasági 
évben is változatlanul fennal, 
tehát minden gazda, aki 15 kát. 
holdnál nagyobb szántóterületen 
gazdálkodik, köteles szántóterü
letének 7 °’o án kendert, vagy 
repcét termelni. Amennyiben 
pedig nem az említett két ipari 
növényt kívánja termelni, úgy a 
7° o nál nagyobb területen kö
teles egyéb csere-ipari növényt 
(szóját, napraforgót, olajlent, ri
cinust, rosllent, mákot, vagy 
őszilent) termelni.

— Elmarad az idei tenyész- 
allatvásár. M.T.I. A haboiús ne
hézségek miatt az idei országos 
tenyészállatkiállítás és vásár el
marad. Helyette az országos me
zőgazdasági kiállítás rendezőbi
zottsága a földművelésügyi mi
nisztérium messzemenő és sok
oldalú támogatásával megszer
vezte az elmúlt évben mar jól 
bevált központi tenyészállat érté
kesítést A központi értékesítés 
megszervezésnél a bejelentett 
tenyészállatok kiválasztásával 
megbízott szakszervek figyelem
mel voltak arra, hogy az eladásra 
kerülő tenyészbikáknak, kanok
nak és tenyészkosoknak legjava 
kerüljön ilyen módon értékesí
tésre.

mohácsi hírlap

Betöréses lopások. Szabó 
István mohácsi lakos tanyájáról 
ismeretlen tettes a tanya ajtaját 
betörve egy „Pieper" gyártmányú 
16-os 7408. sz. Lancaster két
csövű vadászfegyvert, 7 m hosz- 
szú mérőláncot, 2 piros ágyta
karót, 3 flaneil törölközőt, 2 zsá
kot, A. I. monogramut félig 
telve dughagymával, 5 drb fehér 
dunnahuzatot, 2 drb lepedőt, 5 
literes zománctazékot és tálat 
1500 P értékben ellopott.

Fozsgai István mohácsi lakos 
présházából annak ajtajának fel
törésével ismeretlen tettes ser
téshúst. kolbászt, szalámit, 1 le

pedőt, 1 paplanhuzatot, ágyteri- 
tőt, 100 Szinfóma és 100 Memp
his cigarettát 1000 P értékben 
ellopott. Az erélyes nyomozás 
megindult.

Művelést agak megváltozá
sának bejelentése. Az 1944/45 
évi beszolgáltatási kötelesség 
teljesítésének megállapításánál, a 
közellátási ügyosztály csak azo
kat a művelési ág változásokat 
veheti figyelembe, melyeket a 
gazdálkodó legkésőbb 1944 évi 
április hó 30 ig a földadó nyil
vántartó hivatalban szóban, vagy 
Írásban bejelentett, ezért minden 
egyes gazdálkodó nézze át bir
tokiveit és ha valamely földrész
lete oly művelési ágként lenne 
feltüntetve mint azt ténylegesen 
használja a tényleges művelési 
ágat a fenti időig feliétien 
jelentse be, mert április 30 után 
ily bejelentésekkel sem a föld
adónyilvántartóhoz sem a közel
látási ügyosztályhoz senki nem 
fordulhat és ily bejelentéseket 
fenti idő után a közellátási ügy
osztály figyelembe nem vesz.

— Megszűntették az igen 
sürgős távolsági beszélgetéseket. 
MTI. A kereskedelemügyi mi
niszter a belföldi távbeszélőfor
galomban felfüggesztette az 
azonnali és az igen sürgős tá
volsági magán távbeszélgetések 
forgalmát és úgy intézkedett, 
hogy a közönség állami beszél
getések kapcsolása a sürgős 
hírlapi és magánbeszélgetéseket 
megelőző sorrendben történik.

Kukoricamoly kötelező ir
tása. A Földművelésügyi mi
niszter rendelete a legnagyobb 
szigorral előírta a kukoricamoly 
elleni védekezést és a védekezés 
végrehajtásának ellenőrzését a 
hatóságokra bízta Minden bir
tokos köteles a megszáritva el
tett csalamádét, cirokszárat és 
kukoricaszárat május 15 lg fel
használni, vagy olymódon raktá
rozni, illetve megsemmisíteni azt, 
hogy azokból a kukoricamoly 
ki ne repülhessen. Keritéskészi- 
tésre, tetőfedésre, vagy egyébre 
csak egy évnél idősebb kukori
caszár használható fel.

Anyakönyvi bejegyzések 
1944 április 14-től április 21-ig. 

Születések; Kohn György, Hor
váth Erzsébet, Mészáros Ferenc, 
Lippóy László, Abrahám Mária 
Terézia, Káta Zsuzsanna, Ando- 
csi Klára Ilona.

H ázasságkötés: Kovácsics 
Mátyás és Balog Mária, Turóczi 
György és Baricz Mária.

Halálozások; Simon Mária 5 
hónapos, Raile Antal 2 éves, 
Rózsa Imre 33 éves, Fáy Miklós 
70 éves, Varga Mátyás 74 éves, 
Arnold Gézáné 19 éves, Kláva 
Julianna 8 évés.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács!

SPORT.
PBTC MTE 6:2 (3:1)

Pécs I. o. b. vezette: Ress
A Mohácsról 7 játékossal el

induló MTE, amely a pécsi 
laktanyákból szedte össze a 
hiányzó játékosokat s amelyben 
Berta volt a kapus, csúfos vere
séget szenvedett a pécsi bőrö
sök II. csapatától. Itt nem lehet 
mentséget kifogást felhozni. Hat 
gólt nem szabad kapni ilyen 
mérkőzésen a jó MTE-nek. Ez 
csak arra jó, hogy lejárassák az 
MTE még azt a kis jó hirnevét 
ami eddig volt.

Mindez nemcsak a játékosok 
hanyagsága, hanem a vezetőségé 
is, ami jó formán nincs is az 
MTE-nek, mert Német József 
játékos-vezető nem tudia az 
egyesület minden ügyét elintézni. 
Mindehhez járul az edzéseken 
a játékosok és vezetőség nem 
törödömsége Ha sürgősen nem 
történik intézkedés az egyesület 
ben, most amikor a sportot 
minden elé helyezik, akkor nagy 
múltú egyesületünk, megszűnésre 
van ítélve.

Vasárnap ismét Pécsett szere
pel az MTE a Postás SE ellen.

Szerkesztői üzenetek 
p >1. Mohács Költeményeivel hely

szűke miatt foglalkozni nem áll mó
dunkban. Nem tartjuk azonban rosz- 
szaknak őket. Forduljon valamely 
fővárosi laphoz.

Felelósazerkeaztő:

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ 
Laptulajdonoi é* kiadói 

FRIDRICH OSZKÁR

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

ÉRTESÍTÉS!
Ezúton is értesítem a Testvé

reket, hogy vezérünk, Szálast 
Ferenc e hó 24-én délután 3 órakor 
a Blum-féle vendéglőben értekez
letet tart. Minden testvér ott 
legyen.

VÁROSVEZETŐ.

Értesítés!
Tisztelettel értesítem volt ve

vőimet, üzletfeleimet és ismerő
seimet, hogy a »Duna szállítási 
vállalat* nevű üzletemet Weiszen- 
bach Miklós mohácsi lakosnak 
adtam át és Mohácsról elköltöz- 
ködteni. Amikor köszönetét mon
dok mindenkinek a sok évi támo
gatásért, kérem a nagyérdemű 
közönséget, hogy utódomat 
továbbra is tartsák meg szíves 
pártfogásukban

özv. Heller Kálmánná

OMNIA FILMSZÍNHÁZ 

íprilis hó 21—22—23

Szerelmi láz
íprilis 25—26

Uj földesúr

CDolyzsók
KAPHATÓ:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedéséber>

1944. április 23,

Hivatalos gabonaárak
1944 április hóban:

Búza 43.75 F
Rozs 40 75 p
Takarmányárpa 39 75 P
Sörárpa 43.75 P
Zab 43 75 P
Csöves tengeri p
Morzsolt tengeri 35 20 P
Bab, fehér 80.- p

Étkezési spárga 
friss vágásban mindennap 
kapható: Sik Sándornál

Kossuth L. u. 61 
Telefon 172

Értesítés!
Értesítem Mohács város közön 
ségét, hogy
SZABÓMÜHELYEMET

Király út 16 szám alól
Városház utca 5. sz. alá 
helyeztem át. 

Kérem a n. é. közönség további 
szíves támogatását és maradok 

teljes tisztelettel:
BIROTEK JAKAB 

_____________ férfi- és egyenruhaszabó 

eladó egy villanymotor 
darálóval és körfűrésszel, 
egy benzinmotor darálóval. 
Érdeklődni: Felső-Dunasor 3C

ELADÓ a Cselevölgy-dülőben

2360 n öi olasz rizling szőlő
Érdeklődni lehet: Orosz Gyula 

igazgatónál
Téli gazdasági iskola

Különbajáratú

bútorozott szoba kiadó
Széchenyi tér 13.

Idősebb, végkielégített 
közalkalmazott

irodai munkát vállal.
Cím: >49« jeligére a kiadóba.

ELADOM Barát utca 82. számú
házamat.

Veszek két szoba és mellékhelyi 
ségekből álló

házat.
Cím a kiadóhivatalban

Lakatos műhelyemet
Bakács u. 8. sz. alá helyeztem át.

Megrendelőim további szives 
pártfogását kérem.

Gulyás Pétét
_____ __________________ lakatosniesten.

Mohács szigeten fél lánc 
kaszáló és a réten 1 lánc 
szántó eladó.
Érdeklődni lehet:

Töltőtollak, tühegyütollak
javítását vállalom:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács


