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A hadtörténeleiii 
legmegrázóbb felvonása,

„A britek és északamerikaiak 
régóta várt inváziója június 
hó 6-án a kora hajnali órák
ban kezdetét vette azzal, hogy 
legiuton szállított csapatokat 
tettek földre a Szajna-torkolat 
vidékén. Le Havre kikötőjét 
hevesen bombázzák. A német 
haditengerészet tengeri erői a 
a part előtt harcban álinak 
ellenséges partraszállási fajok
kal —“ jelentette szűkszavúan 
a német távirati iroda.

A hadtörténelem egyik leg
megrázóbb felvonása előtt 
gördült fel a függöny s ezzel 
egy csapással megszüntette 
azt az idegfeszültséget, amely 
nem vitásan esztendők óta 
nemcsak az európai yáron 
belől élő, hanem a tengeren
túli népeket is állandóan fog
lalkoztatta. Maga az a tény, 
hogy az invázió immár visz- 
szavonhatatlanul megindult 
ehetővé teszi azt, hogy 

nyugaton az Atlanti fal vé
delme mögött felsorakozott 
hatalmas és különlegesen ki
képzett német haderő döntő 
harcra kényszerítse ellenfeleit 
eppen ott, ahol azt a rtémet 
hadvezetőség is mindén bi
zonnyal a legjobbnak tartja.

Számos cikk és szemtanuk 
leírása számolt be arról, hogy 
eppen Caiais, Dünkirchen, Le 
Havre és a normandiai partok 
ezerkilométeres térsége az, 
amely a legfélelmetesebben 
legalaposabban védelemre és 
támadásra egyaránt berende- 
zett része a nyugati falnak s ' 
hogy az invázió éppen itt 
indul meg, annak lehetnek 
ugyan stratégiai, vagy diplo
máciái okai a túlsóoldal szem
pontjából a német elhárítás 
szempontjából kétségtelenül 
a lehető legelőnyösebbek.

A végső cél minden bizony
nyal nem az lesz, hogy a 
partraszállást véglegesen meg
akassza a német védelem, 
hanem, hogy jelentős ellenséges 
haderőket döntő csatára kény
szerítve megsemmisítsen. Nincs

! kizárva, e harcok során az 
Európában harcoló szövetsé
ges csapatoknak anyaor
száguktól való elzárása, vagy 
legalább is utánpótlási vona
luk erős megzavarása.

A beérkezett első német 
helyzetjelentések mind igen 
bizakodóan ítélik meg a hely
zetet, jelentős veszteségekről 
számolnak máris be, amit a 
szövetségesek emberben, hadi
anyagban és hajótérben vesz
tettek.

Különösen figyelmet érde
mel a francia nép magatar
tása az invázióval kapcsolat
ban. Eisenhower tábornok
felszólította a francia népet 
az invázió támogatására, sza
botázs cselekményekkel, ezzel 
szemben maga Petain marsall 
rádió százatot intézett a fran-

Részletek Mohács történelmi múltjából.
Érdekes részleteket dolgoz tel 

Tihanyi /ános apát-plébános 
Mohács történelmével foglalkozó 
most készülő könyvében a püs
pöki kastély és egyéb püspök
uradalmi épületek c. feiezete.

Mohács — írja — voltaképpen 
püspöki város volt, ahol a föl- 
desurnak uradalmi központja és 
nyaralója volt. A mai püspöki 
kastély helyén valamikor igen 
élénk élet folyt. Ez a lüktető 
élet már a mohácsi vész előtt is 
megvolt Mohácson, különösen 
De Alsan Bálint püspök idejé 
ben, aki bibornok is volt s 
Zsigmond királynak kedves em
bere lehetett, mert ő szerezte 
meg 1408 bán a városnak az 
első városi szabadalmas levelet 
Elénk élet folyt itt Zathmári 
György püspök ideje alatt. O 
hozta el Esztergomból Máriát is 
Budapestre hajóin a későbbi ki
rálynőt. II. Lajos királynak igen 
kedves embere volt de Chvia 
More Fiilöp püspök, aki közvet
lenül a mohácsi csata előtt kö
vetségben voltVelencében s innen 
egyenesen csatasíkra sietett, ahol 
hősi halált is halt.

Különösen komoly történelmi 
órák és percek zajlottak le ebben 
a kastályban közvetlenül a mo
hácsi csata eiőtti utolsó napok
ban. Brodarics István szerint — 
miután a kancellárnak nem sike
rült a főurakat és a katonaságot 

cia néphez s a jelentések sze
rint maga a francia nép is 
ejtőernyősök ártalmatlanná 
tételében és egyéb cselekmé
nyeivel azt mutatja, hogy 
„Európa felszabadítására" in
dult szövetségeseket ellensé 
gének tekinti

Számolnunk kell a Szovjet 
nyári offenzivájával is, vala
mint az invázió mellett a 
polgári lakosságnak további 
súlyos bombázásával. A ma
gyar nemzetre is az elkövet
kező hetekben és hónapok
ban még nehezebb idők 
jöhetnek, de mi magyarok 
eltökélt szándékkal álljuk az 
új megpróbáltatásokat, mert 
ezektől az utolsó hatalmas 
méretű harcoktól függ Európa 
jövendő sorsa, amelyben vég
legesen eldől a magyar nem-
zet sorsa is, amely csak kettő 

i lehet Élet vagy halál.

az összeütközés sürgetéséről le
beszélni , a király (Újfaluból a 
mai Báta mellett volt) hajnalban 
a mohácsi táborba jött s mint
hogy a sátrakat s más, a király
nak a táborban szükséges tár
gyakat szállító hajók még nem 
étkeztek meg Budáról, a püspök
nek város mellett fekvő házában 
szállott meg."

Ebben a püspöki kastélyban 
hivatta össze még aznap este 
II. Lajos király a „minden rangú 
és nemzetiségű" tanácsost és vité
zeket gyűlésre, melyen részt 
kellett vennie lomon Pál főve
zérnek is, akit már előző éjjel 
hívtak Mohácsra, Tömöri Pál a 
király kívánságára előadta, hogy 
a táborba 20 000 a magyarok, 
míg 300 000 a törökök száma, 

i mely utóbbi számból azonban 
| csak 70 000 a rendesen kiképzet

tek száma. A tanácskozás alatt a 
karasicai táborból is küldöttség 
érkezett a királyhoz azzal, hogy 
a harc megkezdését nem szabad 
elhalasztani.

Magában a püspöki palotában 
is a kiküldöttek a tanács tagjait 

i azzal fenyegették meg, hogyha 
j nem indulnak harcba ellenük 

veszik fel a harcot. Elképzelhető 
ezekután milyen lehetett a király 

: éjszakája, aki már előző éjjel is 
súlyos gondokkal küzdve vette 
tudomásul, hogy a török elő
őrsök már átkeltek a Dráván.

Amellett a magyar táborban 
egyenetlenkedések voltak s a 
föurak közül egyesek királyi ju
talmat kértek a harcban való 
részvétel fejében. Ki is fakadt a 
király még Tolnán, amikor hir
telen haragra gyulva így szólt : 
„Látom, hogy mindenki csak 
az én személyemhez keres magá
nak kibúvót és mentséget. Sze
mélyesen jöttem el ebbe a nagy 
veszedelembe azért, hogy élete
met a szerencse minden változá
sának kitegyem. Hogy tehát 
senki se találjon az én szemé
lyemben mentséget a saját gyá
vaságára s hogy engem semmi
vel se okozhassanak, a Minden
ható Isten segítségével holnap 
(augusztus 14 én) én magam 

I személyesen fogok elmenni ve
letek oda, ahová mások nélkü
lem menni nem akarnak."

Amikor úgy esténként elme 
gyünk a gimnázium épülete mel- 

I lett gondolkodóba eshetünk a 
i felett micsoda szörnyű lelkitusát 
| vívott a király az utolsó éjsza- 
í kákban. Pedig kár volt érte, mert 

Brodarics szerint: „jelleme, ter
mete és vitézsége benne csodá
latos volt. Nagy lett volna ki
rályaink között, ha a végzet 
máskép nem akarja. „A végzet 

I aztán már rohamva jött és au
gusztus hó 29 én Keresztelő 
Szent János fővételének napján 
a magyar nemzetnek is fejét 
vették, királyát vesztette el, — 
s a nemzet 150 évi rabságba 
sülyedt.

A csata után Mohács város 
lakossága is sokat szenvedett s 
rémülten menekült át a Szi- 

I getre és mocsarakba. A püspöki 
kastély is elpusztult.

Nesselród Ferenc gróf püspök 
1714 ben új kastélyt építtet, me
lyet Berényi Zsigmond püspök 
1743 bán megnagyobbított és 
gróf Eszterházy Pál püspök 
1785 ben teljesen átjavíttatott. — 
Hogy a kastély ugyanazon he
lyen épült, ahol 1526-ban volt, 
azt valószínűvé teszi az a körül
mény, hogy a püspöki kastély 
a város legszebb és a legmaga
sabb pontján áll, minden árvíz
veszélytől és a Duna felé szép 
kilátása van. Ha elgondoljuk, hogy 
abban az időben a sporttelep 
alatti rész nem volt beépülve, 
valóban a gimnázium mai he
lyéről szép kilátás nyílhatott a 
Dunára. A kastély berendezése 
különösen gróf Eszterházy Pál 
püspök ideje alatt gazdagodott, 
aki 1789 ben a török hadjáratból 
visszatérő II. József császárt itt 
fogadta s ez alkalomra a kastélyt 
igen sok értékes bútorral gazda
gította.
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A mai kastélyt; amikor a Pécs- 
Dombóvári vasútvonal megnyil- 
lott Dr Duláhszky Nándor 
püspök a városnak 1882. évben 
50 000 forintért eladta. Előbb 
huszárlaktanya, adóhivatal, majd 
rendőrlaktanya s végül 1935. 
évben, amikor a város a déli 
szárnyat hozzáépittette a hatal

Nagysikerű hangverseny a bombakárosultak részére.
A bombakárosijiltak javára ren

dezett június hó1 4 iki nagysza
bású hangverseny, sem anyagi 
sem pedig erkölcsi sikerben nem 
maradt el városunkban már több
ízben rendezett hangversenyek
től.

A színház zsúfolásig megtelt 
az érdeklődőkkel s pontban 6 
órakor lépett a közönség elé az 
est konferansziéja dr Szkladányi 
László. Megnyitójában hangsú
lyozta, hogy a magyarság mai 
élet halál küzdelmében új sebek 
nyíltak meg a nemzet testén a 
terrorbombázók vandál pusztí
tásai nyomán, erősen él azonban 
minden magyar ember lelkében 
az a hit, hogy e harcot a ma
gyarság szövetségeseivel egye
temben diadalmasan fogja be
fejezni

A mindvégig gördülékeny, 
nagyszerű műsort a kitűnő Le
vente zenekar i nyitotta meg I 
Környei Pál vezjénylete mellett | 
Borsay: Kolozsválry indulójával. ] 
A lendületes induló után ifjú j 
Urkövi József Tcjith Lenke: Se- | 
regszemle c. ódájájt adta elő mély ! 
áterzéssel és kitűnő hanghordo
zással. Nagy tajis köszöntötte 
a következő szám résztvevőit a 
népszerű Szinpártoló zenekar 
ifjú és deresedő tjagjait. A zene 
kar Benedek /ózsef karnagy nagy
szerű interpretálásában Kéhler 
Rákóczi örökszép nyitányát adta 
elő, majd Lehár!: Víg özvegy I 
egyvelege következett. A kerin- I 
gőt és Vilia dalát] Kersity Anna \ 
énekelte. Szűnni rjem akaró taps | 
jelezte a teljes sikert. Mind a 1 
zenekar, mind pedig Kersity i 
Anna megérdemelt sikert arattak, i 
Ezután dr Schneider János hang- j 
versenyeink kedvep vendége éne- I 
kelte el Kacsóh|: Regősének, ] 
Lehár Firedirkájából Óh lánykám, 
óh lánykám és |az Utolsó dal 
c. hangosfilm egyik dalbetétét.

Dr Schneider /anos ezúttal is 
meghódította hallgatóit. A kitűnő 
sikerben nagy része volt tiem- I 
rich Panni kitűnő zongorakisé- 
retének. Ezt kövétően elsőízben j 
mutatkozott be a nagy nyilvános
ság előtt a mohácsi vegyeskar. 
Liszt Ferencnek a magyar Opera
ház megnyitására írt Magyar 
ünnepi dalát adt^ elő az ének 
kar. Légy boldog újra Te árva 
ország, lesz még ünnep, jő fel
támadás csendült fel a kar ajká
ról a remekbeszabott ének. Majd 
Bárdos feldolgozásában Katona
dalokat adott elő az énekkar.

A vegyes kar első szereplése 
meggyőzhetett mindenkit, hogy 
a karének egyike a legszebb 
művészeteknek sí úgy a kar, 
mint kiváló karnagya Benedek 
/ózsef és a zongora kíséretet 
ellátó Hemrich Panni teljes si
kert arattak. Szünet után a zene
kar Suppé: Költő és paraszt 
nyitánya volt az est legszebb 
zeneiélménye. Finoman kidol
gozott, precíz játékot nyújtott az

más épületet udvarával és mellék
helyiségeivel együtt a városi 
gimnáziumnak adta át s elmond
hatjuk, hogy ez a város egyik 
legszebb és legstilszerübb épü
lete, amelyet mindenki megcsodál 
a maga tiszta barokk vonalainak 
láttán

Folytatjuk.
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együttes. Majd dr. Schneider 
János és Kersity Anna a szín
pártoló zenekar tagjaiból alakult 
alkalmi zenekar nagyszerű kisé 
rete mellett magyar nótákat ad
tak elő. A közönség tomboló 
tapsa közben számukat megují 
taniok kellett. A kis zenekar 
minden egyes tagja, de különö 
sen a két Farkas remekelt. | 
Brahms V és VI -ik táncát hal
lottuk a zenekartól, majd Bárdos 
feldolgozásában a vegyeskar ki
tűnő népdalkorusokat adott elő, 
nagyszerű összhangban. A kitűnő 
hangulatos szám után a Levente
zenekar Kéhler: Takarodó egy
velegével mutatta be technikai 
felkészültségét. Elmondhatjuk, 
hogy a sok ifjú zenésszel fel
erősített leventezenekar nagy 
fejlődésen ment át s Környei 
Pál kitűnő karnaggyá nőtte ki 
magát.

Az egyes műsorszámokat ma
gyarul és németül dr. Szkladányi I 
László conferálta be a közön- ! 
ségnek, conferasziéját sok tréfá- I 
val és bemondással fűszerezve 
sok mosolyt csalt hallgatói arcára. -

A nagyszerű hangverseny a I 
Szózat hangjaival ért véget a 
Leventezenekar előadásában.

A hangver eny értesüléseink ! 
szerint nemcsak erkölcsileg, ha
nem anyagilag is igen jól sike
rült s a tisztán megmaradó 
összeget, amely az 1300 P-őt is 
meghaladja a rendezőség már 
el is küldötte a bombakárosultak 
számlájára.

Mohács közönsége példásan 
mutatta meg együttérzését a 
rendezőséggel, amely nem ki
méit fáradalmakat az est sikere 
érdekében. Különösen meg kell 
említenünk dr. Pap Ferenc ta
nácsnok és Benedek /ózsef kar
nagy fáradhataianságát. A rende
zőség úgy döntött, hogy színi
évad befejezte után uj kívánság- 
hangversennyel lép kedves 
közönsége elé.

Fokozottabban kell védeni tűz 
ellen a mezőgazdasági 

terményeket.
A m. kir. Belügyminiszter 

rendeletet adott ki a mezőgazda- 
j sági termények tüztől történő 
i megóvása tárgyában. A minisz

ter elrendelte, hogy a vasút 
mentén a mezőgazdasági termé 
nyék learatását, ha a termés 
egyenlően érett is be, az ingat
lannak a vasúthoz közelebb eső 
részén kell megkezdeni. Háború 
idején a lábon álló gabonát 
viaszérésben kell levágni. Abban 
az esetben, ha bármilyen okból 
az egész táblát viaszérésben ide
jében learatni nem lehet, a ga
bonából keskeny keresztcsíkokat 
keli kikaszálni és a csikókat 
rögtön felszántani. A learatott 
terményt a vasútvonaltól minél 

távolab: kereszetet legalább 60, 
asztagot legalább 100 méter tá
volságban kell összerakni. Az a 
termelő, akinek birtokán termény 
ily tovolságban a terület kés- 
kenysége miatt nem helyezhető 
el, terményét a lehető legrövi 
debb idő alatt köteles elhordani 
onnan.

Nagyobb pályaudvarok körül 
a learatott terményeket csak laza 
elhelyezésben és az első be és 
kijárati váltóktól számított 400 m. 
sugarú körön kívül szabad le
rakni. Ha ez nem lehetséges a 
naponkint learatott mennyiséget 
aznap estig el kell hordani. A 
pályamenti gazdaközönség ara
táskor köteles a tarlót a vasút 
mentén legalább 100, a pálya
udvarok körül legalább 400 
méter szélességben az aratók 
nyomában haladéktalanul meg
tisztítani (felgereblyéztetni, kapar- 
tatni) és az első kereszt, vagy 
boglyasortól 5—10 méter távol
ságban a vasúti töltés felől leg
alább négy barázda szélességű 
védőszántást létesíteni. Az egyes 
birtokrészletek védőszántásainak 
egy vonalba kell esniök és csat
lakoztok kell, mert a lépcső
zetes védőszántások a futótűz 
ellen nem nyújtanak védelmet.

Háború idején a lábon álló 
és a learatott mezőgazdasági 
termények ellenséges gyújtogatás 
elleni fokozottabb védelmére 
minden községben és városban 
a helyi tűzoltóság keretében — 
az arra alkalmas gazdaság be
vonásával — állandó tüzfigyelő 
és tüzoltókészültségi szolgálatot 
kell tartani, az aratási, betakarítási 
és cséplési munkálatok ideje 
alatt. A tűzveszély csökkentése 
céljából tíz gabonakeresztnél több ■ 
nek lehetőleg nem szabad egy 
csoportba kerülni, az egyes cso
portok között pedig lehetőleg 20 
méter távolságnak kell lenni.

A rendelet részletesen előírja 
a szálas mezőgazdasági termé
nyek belső területre történő hor
dásának és cséplésének rendjét, 
a közös szérűk létesítését és 
megszabja a behordás és csép- 
lés tartama alatti tűzbiztonsági 
intézkedéseket is.

Ezen intézkedések szigorú be
tartása a háború ötödik eszten
dejében nemcsak az egyes gaz
dák, hanem az ország elsőrangú 
érdeke is s így azok betartására 
ezúton is felhívjuk gazda közön
ségünk figyelmét, azzal, hogy a 
hatóságok is szigorúan eljárnak 
a mulasztást elkövető gazdával 
szemben.

Ne légy kiváncsi!
Légi riadó! Üvölt a sziréna, 

verik félre a harangot! Te, mint 
fegyelmezett polgár összeszeded 
házad népét és szépen lementek 
az óvóhelyre vagy a fedett árok
óvóhelyre. Ezt kellene cselekedni. 
A józan ész is ezt diktálja, de 
mi nem vagyunk fegyelmezettek, 
mi kiváncsiak vagyunk arra, 
hogy mi is van már megint 
azokkal az amerikai meg ángilus 
gépekkel? Jönnek? Nem jönnek? 
Hiszen még a zúgásukat se hal
lani. Es hajönnek: vájjon meny
nyien jönnek? Innen nem látni 
semmit, gyerünk ki a kert végébe, 
onnan a dombról jobban látni. 
Gyerünk fel a tetőre, onnan van 
aztán kilátás! Mi az gyerek, ti 
sem láttok még semmit? »Ides- 

apám, jöjjék csak — kiált be 
Pista gyerek az utcáról — jönnek 
már, ahun látni is ükét, mint a 
méhek annyian vannak!* Erre 
már a szomszédok is felfigyelnek 
és verődik a tömeg Lassanként 
az utcák is megtelnek kiváncsi 
emberekkel. Egy két okos ember 
is akad, kik szakértelem mel ma
gyarázzák: »így jöttek a fronton 
is, azután ledobták rakományukat. 
Volt ugyan bunkerunk, de a 
fene ment be abba! Néztük ükét, 
aztán ha dobott, hallottuk a 
bomba sivítását, lehasaltunk a 
földre!*

így megy a tere fere! míg a 
gépek végigdübörögnek a város 
vagy a falu fölött. A légi riadó 
kicsalja az embereket lakásaikból 
Nyugodtan állíthatjuk, hogy a 
városokban, falukban soha annyi 
ember, asszony, gyerek nem 
mozog az utcákon, tereken, ker
tekben. mint a légi riadó elhang
zása után. Mintha az ördög 
húzná ki áldozatait a véres táncra. 
Csak nem maradok el ettől a 
látványtól? Hátha még légi harc 
is lesz? Az meg különösen érde
kes. Nincs az a hatalom, mely a 
kíváncsiságnak gátat tudna vetni. 
És hol maradna a jólértesültek 
kara, kik belehalnának, ha egy 
napon hír nélkül maradnának. 
De meg törvény vagy rendelet 
ide vagy oda? Nekem aztán ne 
parancsoljon senki, ne féltse az 
életemet. így okoskodnak a ma
gukat karakán legényeknek tartó, 
fegyelmet nem ismerő honpol
gárok, nem gondolva arra, hogy 
rossz példájuk mennyi áldozatba 
kerülhetne, ha történetesen meg
szólalnának az elenséges gépek 
géppuskái és gépágyúi.

Sajnos az emberek kíváncsisá
gát, könnyelműségét, nemtörő
dömségét, fegyelmezetlen maga
tartását sem jóakaratú szóval, 
sem törvénnyel, rendelettel, de 
még csak fenyítéssel sem lehet 
megmásítani. Hiáha a szigor, a 
rendőr, a csendőr, hiába a bűn 
tetés, csak egy mód képes az 
embereket jobo útra téríteni: A 
véres áldozat! De hát miért kell 
embereknek, gyermekeknek akkor 
is meghalni, ha ezt el lehet 
kerülni? Miért kell annyi ember 
kezét, lábát amputálni, mikor ez 
mind elkerülhető lett volna? Miért 
követeljük meg, hogy légi riadó 
elhangzása után mindenki men
jen óvóhelyre? — mind olyan 
kérdések, melyeket még egy 
kíváncsiskodó sem vetett fel, 
mikor kiállt a néző tömegébe.

Nézzük meg már most, hogy 
mit mond a tapasztalat, a 
statisztika?

A légitámadások áldoza
tainak több mint 7O°o-a 
szabadban tartózkodókból 
kerül ki. Ezek nagy része 
maga kereste vesztet. Eze
ket nem lehet hős halot
taknak tekinteni!

Napról-napra érkeznek jelenté
sek halálesetről, sérülésekről 
olyan helyiségekből, hol bőm 
bázás nem is volt. Néző, lesó, 
kíváncsiskodó emberek ezek a 
szerencsétlenek, kik nem tudtak 
magukra vigyázni. Gyermek-halál 
és súlyos sérülés sok szomorú 
bejelentés tartalma — szülők 
bűnei, kik még gyermekeikre sem 
vigyáztak, ahelyett, hogy óvták 
vol na őket a veszélytől.



1944 június 11._________
MOHÁCSI HÍRLAP

Ember vigyázz magadra 
es gyermekeidre!

Hogy milyen veszély fenyegeti 
3 szabadban leső, kiváncsi embert, 
ene nézve elegendő lesz felső 
-olni a következő eshetőségeket:

1 Az átvonuló hullámok gépei 
^szórhatnak robbanó tárgyakat, 
apró bombákat, stb., ezenek le
jtését a gépek dübörgése miatt 
nem hallani.

2 Megnyithatják a géppuskák, 
gépágyuk tüzét 1 — 1 városban, 
fiúban, álló vagy mozgó törne 
gekre. Pillanatok alatt ezer és ezer 
lövedék kerül a földre

3. Dobhatnak bombát oda is, 
nol nincs célpontjuk.

4 Légiharc alatt a lövedékek 
százezrei repülnek a levegőben, 
melyek már sok embert találtak 
halálosan súlyosan. Ezek a lövé- 
dékek végeredményben a földre 
kerülnek és^agy házak tetejét ütik 
át vagy földbe, fákba fúródnak.

5 Ahol a saját légvédelmi 
lüzérségünk működik, ezek lövé- 
dékeinek repeszei is veszélyez 
telnek.

Bombatámadás esetében:
1. A bombák kioldása jóval a 

célpontok előtt történik, tehát a 
’egtöbb esetben a gépek erős 
motorzaja miatt nem hallod a 
bombák sivítását s nem éred el 
az óvóhelyet.

2 Minden támadásnál a gyújtó- 
nasábok ezrei hullanak.

3 Támadás előtt, közben és 
után géppuska és gépágyútüz 
érheti a szabadban tartózkodót.

4. Saját légvédelmi tüzérségünk 
övedékeinek repeszdarabjai hul
lanak, melyek szintén veszélyez
tetnek.

Ember! Öreg, ifjú, férfi és nő 
térj magadhoz! Háborúban élsz! 
Csatatéren vagy te is, hol golyók, 
bombák pusztítanak! Hogy mikor 
és hol érhet a halál vagy sérülés, 
azt te nem tudhatod, de itt lesel
kedik mindnyájunkra minden 
órában, minden percben, miért 
sietsz elébe? Óvd magad és 
embertársaidat! Ne áltasd magad 
azzal, hogy már százszor is végig 
nézted a gépek elvonulását és 
nem történt bajod. Itt is fennáll 
az a közmondás, hogy

„Addig jár a korsó \a 
kútra míg el nem törik!* 

■'t légy kiváncsi!
TÖRSSÖK KÁROLY

PRO PATRIA! |
Katonai pompával temettek 

«l egy hősi halált halt rendőrt. Hírt 
adtunk arról, hogy a múlt héten 
férfi holttestét fogták ki a Duná
ból. Az azonnal megindult nyo
mozás megállapította, hogy a 
Dunából kifogott hulla azonos 
Czibere Antal 1913 évben szüle
tett s az apatini m. kir. Révkapi- 
’ányságnál szolgálatot teljesített 

kir. rendőrrel, aki mint hajó- 
kisérő 1944 évi május hó 22-én 
3 Dunán aknarobbanás követ
keztében hősi halált halt. Czibere 
Antalt a mohácsi rendőrhatóság 
katonai pompával temettette el. 
Június 6 án délután a Rendőrség 
székháza előtt ravatalozták fel a 

hősi halált halt rendőrt, akit
Zoltán ref. lelkész búcsúz- 

tatott megható szavak kíséreté
ben. A gyászszertartás után a 
leventezenekar gyászindúlói, a 
katonai és polgári hatóságok 
kiküldöttei, a rendőrőrszemély- 
zeti osztály sorfala között vitték 
ki Czibere Antalt a pályaudvarra, 
hogy onnan lakóhelyére Szatmár
németibe szállítsák. Halálát fele
sége és kiterjedt rokonság gyá
szolja.
_ Aki a hazáért életét áldozza 
örökké él! Áldott legyen emléke!

Áthelyezés. A m. kir. 
Belügyminiszter szolgálati érdek
ből dr. Kocsis Bé.a m. kir. rendőr
tanácsost, a mohácsi m. kir. 
Rendőrkapitányság vezetőjét Lé
vára helyezte át dr. Kocsis Béla 
Léváról került Mohácsra s nem
csak mint a kapitányság vezetője, 
hanem mint ember is szeretetre- 
méltóságával, közvetlenségével 
közszeretetben és közmegbecsü
lésben állt s mint a Légoltalmi 
parancsnokság vezetője a mo
hácsi polgári Légoltalmat az or
szág egyik első légoltalmi szerve
zetévé építette ki Mohácsról való 
távozása úgy hivatali, mint tár
sadalmi körökben mély sajnál
kozást váltott ki s hisszük és 
reméljük, hogy mohácsi hivatal
vezetői tartózkodása alatt a vá
ros és annak lakóiról szerzett 
kellemes benyomásait szeretet 
tel viszi magával a Felvidék 
egyik, legkedvesebb városába, 
ahol Lévara történt áthelyezése 
érthetően nagy örömet keltett.

— Orvosi hír. Dr Ónody 
György v. klinikai tanársegéd 
katonai szolgáltból visszatért és 
rendelését Vörösmarty utca 2. 
szám alatt ismét megkezdte.

— Leventenap junius 11-én. 
Leventéink vasár nap a háborús 
időkhöz mérten szerény, de 
impozáns ünnepséget rendeznek 
vasárnap egész napos program 
mai. D e. 9 órakor a Fogadalmi 
templomban ünnepi Istentisztelet 
lesz ahonnan a Leventék a 
Hősök oszlopához mennek. Itt 
leventefogadalom keretében hó
dolnak a hősi halált halt ma
gyar leventék emlékének. D. u. 
4 órakor a bporipáiyán atlétikai 
verseny lesz, mig este 8 órakor 
a Színkörben tábortűz A Levente 
egyesület felkéri Mohács város 
közönségét, hogy a délelőtti, 
délutáni és esti ünnepségen 
minél nagyobb számban jelenjen 
meg. Belépődíj nincs.

— Áthelyezés és tanácsnoki 
kinevezés. A m. kir. Belügy
miniszter dr vitéz Horváth Káz- 
mér Újvidék város polgármester 
helyettesét Pécs városához ta
nácsnokká nevezte ki és he
lyezte át.

— Uj vasúti menetrend. Junius 
hó 5-től Mohácsról a személy
vonatok 5, 12 40, 19 55 perckor 
indulnak. Mohácsra érkeznek: 
8.21, 16, 22 10 perckor. Mind a 
három személyvonatnak csatla
kozása van Pécs felé. Pécsre 
érkeznek 7.30, 15 7, 22 25 Pécs
ről indulnak Mohács felé 6.10,
13 45, 20 órakor. Budapestre 
Mohácsról 19.55 p kor induló 
vonatnak van csatlakozása. Bu
dapesti keleti pályaudvarra ér
kezik 8.15 p. Budapestről indul
14 50 és 20 10 órakor. Mohácsra 
érkezik 8 26 és 2210 órakor.

| — Halálozás. Sch weininger |
Sándor vegyeskereskedő, május 
31-én meghalt, temetése junius 
2 án volt nagy részvét mellett.

Iparosok figyelmébe! Az 
ipartestület értesíti tagjait, hogy 
a következő anyagok kerülnek 
kiosztásra: fodrász-szappan, vas
lemez, horganylemez, sodrony
szeg, vashuzal, bútorrugó Ko
vácsiparosok a patkóvas és kerék- 
sín vasjegyekhez szükséges 
ellenőrző bélyegeket átvehetik az 
ipartestület irodájában

0 gettóban tömörített zsi
dók vásárlási idejének szabá
lyozása. Mohács város polgár
mestere a gettóba tömörített 
zsidók vásárlási idejét az alábbi
akban szabályozta. Piacon a zsi
dók délelőtt 10 órától déli 12 
óráig vásárolhatnak. Nyiltárusi- 
tási üzletekben a hétfő, kedd és 
csütörtöki napokon délután 3 
órától délután 5 óráig. Mészáros 
és ‘hentesüzletekben szombaton 
délelőtt 10 órától déli 12 óráig. 
Halcsarnokban és halászbárkán 
kedden és pénteken délután 3 
órától délután 4 óráig tartoznak ; 
a zsidók bevásárlásaikat végezni.

Felhívás! Mindazok, kik a 
Gettó megalakításával kapcsolat
ban lakást változtattak, új laká- I 
sukat jelentsék be a közellátási i 
ügyosztály Király út 24. szám I 
alatt levő jegyirodájában (5. sz. 
szoba) június hó 10 ig, hogy , 

i élelmezési jegyeiket új lakásukra | 
kézbesíthessék.

Talált tárgyak a Rendőr
ségen. A rendőrkapitányság 

I közli, hogy igen sok talált | 
tárgyat szolgáltattak be a rendőr- | 

I ségen. Igazolt tulajdonosok a 
i tárgyak átvétele végett jelent

kezzenek a rendőrkapitányságon.
Nem zsidó alkalmazottak 

bejelentési kötelezettsége. Az 
olyan akár értelmiségi, akár nem j 

j értelmiségi munkakörben foglal- I 
koztatott nem zsidó alkalmazót- . 

j tak, akiknek alkalmazása a zsidó- ’ 
• rendeletekkel kapcsolatban meg- 
| szűnt vagy megszűnik, ha a j 

zsidó munkaadó ebben akadá I 
lyozva van, az alkalmazottak leg
idősebbje köteles nyolc napon 
belül e tényt a m. kir. áll. mun- ' 
kaközvetítő hivatalnak (Bpest, 
Vili. József u 33.) levélben be 
jelenteni, melyben közli a volt 
munkaadó nevét, cégét, az alkal
mazottak névszerinti felsorolását, 
életkoruk és foglalkozásuk mi- 
neműségét. Azok az alkalmazot
tak, kik munkájuk, illetve alkal
maztatásuk megszűntétől számí
tott 15 nap alatt új alkalmazásba 
nem jutnak, kötelesek haladékta- 
tanul személyesen vagy írásban 
az illetékes m. kir. áll. munka
közvetítő hivatalnál (Pécs, Rákóczi 
út 78.) jelentkezni.

— Gazdák figyelmébe. Mind
azok a gazdálkodók akiknek 
takarmány babdarára szükségük 
van, igényüket junius 15 ig 
jelentsék be a körzetükhöz tar
tozó gazdakörbe.

Rendeletek az éttermek és 
kávéházakban kötelező takaré
kosságról. (MTI) A kormány 
rendeletet adott ki, mely szerint 
az általánosan kötelező takarékos
ságot ételeknek és italoknak 
éttermekben, kávéházakban, bá
rokban és korcsmákban való 
fogyasztásánál is érvényesíteni 
kell. Ennek a takarékosságnak 
érvényesítésére az üzem tulaj
donosa, illetve felelős vezetője 
szigorúan ügyelni köteles

(
z
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— Erősen csökkentették Mo
hács város húsellátását. Mohács 
megyei város eddigi húskontin
gense havonta 93 szarvasmar
hából, 90 borjúból és 200 sertés
ből állt. Ezt a kontingenst most 
a közellátási kormánybiztosság 
az ország egyéb, főleg honvé
delmi érdekeinek szemmeltartása 
miatt erősen redukálta. A város 
júniustól kezdődően csak 29 
szarvasmarhát és 3 borjút kap 
mindössze havonta, mig sertést 
egyáltalán nem a megindult ser- 
téshizlalásokra való tekintettel 
Vitéz Szönyi Alajos polgármester 
felhívja a város közönségét, hogy 
a hiányzó húsmennyiséget igye
kezzék a közönség főleg zöld- 
főzelékek elkészítésével kárpótol
ni, melyeknek dús vitamin tar
talma közismert. Egyidejűleg 
csökkentették a város vajellátását 
is. Ezzel szemben a város eddigi 
sajtkontigensét, amely eddig heti 
3—400 kilóból állt, havi 500 
kilóval felemelte. Aki teheti igye
kezzék baromfit is tenyészteni. 
Foglalkozik a város vezetősége 
azzal a gondolattal is, hogy is
mét felállítja a lóhússzéket. — 
Mindazok, akik lóhússzék meg
nyitására vállalkoznának haladék
talanul jelentkezzenek a polgár
mesteri hivatalban.

— Tűzifa árai. A polgármester 
a város területén a tűzifa egy
séges eladási (fogyasztói) árát az 
alábbiak szerint állapította meg : 
bükk, gyertyán hasáb 32 — P 
bükk, gyertyán dorong 30 — P 
tölgy, kőris, szil hasáb 32 50 P 
tölgy, kőris, szil dorong 30 50 P 
cser, akác hasáb 34 20 P, cser, 
akác dorong 31 40 P, fenyő hasáb 
22 20 P, fenyő dorong 21;50 P, 
lágy lomb hasáb 23 50 P, lágy 
lomb dorong 22 80 P. A fenti 
árak ürméterre vonatkoznak és 
telepen átvéve vagy piaci árusítás 
esetén az eladó által a város 
területén házhoz szállítva érten
dők. Fenti árnál többet senki 
semmiféle címen nem kérhet.
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— Lakásigénytfcsek metsz ön- 
ttlése. A város Lakáshivatala 
közli, hogy a zsidók átköltöz
tetésével kapcsolatban új lakás
igényléseket már nem fogad el. 
Mindenkinek megvolt rá a meg
felelő ideje a lakásváltozásokkal 
kapcsolatos igényének bejelenté
sére s miután újabban olyanok 
is lakásukat kívánják változtatni, 
akiknek erre semmiféle komoly 
indokuk nincs, a város lakás
hivatala újabb lakásigényléseket 
nem fogad el.

Elrendelték a cserebogarak 
kötelezd irtását. A törvény értel
mében m nden gazdálkodó köte
les a cserebogarakat megfelelő 
módon irtani. Az a birtokos, aki 
az irtást elmulasztja kihágást kö
vet el A pécsi m. kir. Növény
egészségügyi Intézet értesítése 
szerint ez évben a cserebogarak 
tömeges rajzására lehet számítani.

— Széntörzslap kiadása. A 
beszerezhető szénmennyiséget 
feltüntető törzslapok elkészültek 
és a széntelepen Szigeti szén
elosztónál átvehetők. A törzs
lapon feltüntetett szénmennyisé
gen felül szenet senki sem sze
rezhet be, ezért ajánlatos, ha a 
nyáron mindenki igyekszik a 
fával is takarékoskodni olyképen, 
hogy főzéshez csak hulladékfát 
használ, mert a beszerezhető 
tüzifamennyiség is csak korláto
zottan fog a háztartások rendel
kezésére állni. A felhasználható 
tüzelőanyag mennyiségeket fel
tüntető kulcstáblázat a közellátási 
ügyosztály folyosóján megtekint
hető.
- Szerencsés harcsatogás. 

Pozsár István kopácsi halász 
június hó 1-én szerencsés hal
fogást csinált Hálóval két óriás- 
harcsá t fogott. Az egyik 260 cm. 
hosszú és 112 kilós, a másik 
pedig 2 méter és 80 kilós volt. 
Az öreg halászok szerint 1905. 
óta nem volt még ilyen szeren
csés fogás, mert a harcsák mel
lett a hálóban a többi hal is 
mind a 10 kilós súly körül moz
gott.

u i ít i> es se a 
« Mohácsi Hírlapban.

SPORT.
MIÉ ovac 11:0 (3:9.)

Mohács I. o. b. vezette: Yályi.
Az MTE utolsó bajnoki mér

kőzése szép időben, hatalmas 
közönség előtt került lejátszásra 
és nem várt Igólarányú győzel
met eredményezett. Az eredmény 
még nagyobb is lehetett volna 
— bár az ellenfél nem játszott 
alárendelt szerepet — ha a lövé
sek, különösen az I. félidőben 
jobban sikerültek volna. Ilyen 
mérkőzés, ilyen szép és főleg 
eredményes játék láttán fáj az 
ember szíve, ha a könnyelműen, 
elhullatott bajnoki pontokra gon
dol. Még egy esztendőben sem 
„állt" ennyire a bajnokság a 
mohácsiaknak, mint ebben a 
bajnoki idényben. Ilyenkor, idény 
végén, amikor már hiába a szá- 
nom-bánom, akkor kétszeresen 
fáj minden feleslegesen bekapott 
gól és veszendőben ment pont. 
Ha számszerű eredményt nézzük. 

akkor egész könnyű győzelmet 
gondolhatnánk. Pedig tévedés, 
mertazl.félidőcsak enyhemohácsi 
fölényt mutatott. Ebben a rész
ben a pécsiek sok jó támadást 
vezettek, szépen kezelték a lab
dát — ebben felül is múlták a 
hazaikat — és hogy gólt nem 
értek el, az az MTE védelem 
dicsérete Szünet után már po
tyoglak a gólok, a pécsiek még 
ekkor sem lankadtak. Küzdöttek 
az utolsó percig. Éppen ezért 
és fair játékukért — mint a múlt 
héten a Zsolnay is — egyest 
érdemelnek. A játék szép volt, a 
nézők gyönyörködhettek, sok 
gólban tapsolhattak a szép akci
óknak és néha — a kihagyott 
helyzetek miatt — bosszankod
hattak is. Minden jó, ha vége 
jó Mi is megdicsérjük az MTE-t, 
hogy ilyen szép és főleg ered
ményt hozó sportdélufánt szerez
tek híveiknek. Örülünk a fiatalok 
fejlődésének és az „öregek" 
harcos kedvének.

Ha a 11 jó közül kiemeljük 
Temesit ezt azért tesszük, mert 
ő az egész idény alatt állandó 
jó formát mutatott.

Góllövők Völgyesi 3, Kará
csonyi, Molnár L , Hernádi 2 —2, 
Németh és Müller 1 — 1 voltak, 
Völgyesi egy 11 est fölé lőtt.

Mohácsi L. E.- Nemetholyi L. E. 
5:1 (3:0)

Mohács, Lev. b. Vezette: Dalos.
Leventéink nem remélt győzel

met arattak nagy riválisuk ellen. 
Leventéink erősen feljavultak és 
teljesen megérdemelt győzelmet 
arattak. A gólokat Mojzes 2, 
Vass, Huber és Orosz, illetve 
Kőnig rúgta.

SPORTHÍREK:
Az 1943 44 évi bajnokság ta

vaszi idénye befejeződött. A baj
nokság végleges állását közölni 
fogjuk. A baranyai alosztály baj
noka a Pécsbányatelepi TSE lett.

Baranya. Somogy ás Tolna 
alosztály bajnokai két fordulós 
körmérkőzéseken fogják eldön
teni az elsőség és ennek alapján 
az NB III. ba való jutás kérdését.

Pazar (Pazaurek) Dezső játék
vezetőnk vasárnap Budapesten 
a Féltén—Pápa NB II mérkőzést 
vezette.

KERESEK egy iókarban levő
STEIERKOCSIT 

vagy fiákért 
egyes lóra.

Reichardt György
Telefon 90.

FIGYELEM! beváltás

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

PALLOS MÁRKNÁL
Mohács Újvárosháza.

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

Arany beváltás

Órát,

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács;

— anyakönyvi bejegyzések 
1944. május 26 tói, 1944. junius 
9-ig-

Születések: Szabó József Pál, 
Lépőid Ilona, Jasper Éva Katalin, 
Édes Ferenc, Horváth Zsuzsanna 
Mária, Scheich István, Laki Ve
rona, Gyurita Ferenc, Kunovszki 
Zsuzsanna.

Házasságkötések: Csányi Ist
ván és Andrekovics Katalin, 
Kliber Ferenc és Bertchold Ve
rona, Csányi László János és 
Balázs Mária, Szerdahelyi Károly 
és Vajkai Mária, Alabert János 
József és Sas Amália

Halálozások: özv. Kiss Sán
dorné 68 éves, Melanik Magdolna 
80 éves, özv. Richter Józsefné 
82 éves, Plementás Ferencné 60 
éves, özv. Wassinger Jánosné 79 
éves, Vőö János 80 éves, Radics 
András 66 éves, Pápai Róbert 
74 éves, özv. Burghardt Fülöpné 
77 éves, Gimpl Ferenc 64 éves, 
Schweininger Sándor 65 éves, 
Gyenis János 21 é, Kohn Manó 
89 éves, Kersics Lukács 80 éves, 
Czibere Antal 30 éves, özv. Er
dős Istvánné 77 éves, J. Szabó 
Sándor 65 éves, özv. H. Petre 
Jánosné 77 éves

Felel oi » z e r k e i z t Ó;

DR SZKLADANYI LÁSZLÓ
Laptulajdonos és kiadó

FRIDRICH OSZKÁR

N y i 1 t t é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
vállal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik drága halot

tunk
PAPAI RÓBERT 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszorúk 
és virágok küldésével, részvét
nyilvánításukkal, vagy bármily 
módon mély fájdalmunkat enyhí
teni igyekeztek, ezúton is hálás 
köszönetét mondunk.

Mohács, 1944 június hó.
A gyászoló Pápai család

ZRÍNYI UTCA 17. számú
lií'tz eladó.

Érdeklődni lehet: Húsz Istvánnál.

Féregirtást és takarítást
vállal:

özv Kecskés Pálné 
PÉCS, Ferenciek u. 5. 

Telefon 26-28.

Hivatalos gabonaárak

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
önmagától felgördülő

1944 junius hóban:
Búza 44.75 p
Rozs 41.75 p
Takarmányárpa 40 75 p
Sörárpa 44.75 P
Zab 44 75 P
Csöves tengeri P
Morzsolt tengeri 36.- p
Bab, fehér 80— p

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedőnél

MOHÁCS.

Bári gazdaság pincéjéből

borok
kisebb mennyiségben is eladók

Tangó-, gombos= 
és szájharmonikát 
egyéb hangszereket, 
alkatrészeket, 
húrokat

csak MOHAI - nái
vegyen.

Szent István u. 49.

Két darab kétszobás lakás 
mellékhelyiségekkel Perényi utca 18. sz. 
alatt azonnal kiadó.

Bővebbet: Sperl János 
építőmesternél

Széchenyi tér 1 3. szám.

CDolyzsdk
kapható; 

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedő, Mohács

ELADÓ 20 000 darab szárított

akác szőlőkaró
160 cm. hosszú 1. oszt. Szeremlt 
Tasnády István fakereskedőnél, 
Horthy M. u. 211. Tel. Szeretnie 11.

Vasalónők felvétetnek
Kovács Mihály 

kelmefestő és vegytisztító mester 
Király út 19. szám.

OMNI A FILMSZÍNHÁZ

Június hó 9—10—11—12

Az éjszaka 
____ lánya

Június 13—14
Újra sarjad

___ __ az élet
Legújabb vasúti

menetrend
KAPHATÓ:

FRIDRICH 0SZKáR
könyv- és papírkereskedésében


