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Halálos ítélet panamáéit.
A magyar közvélemény 

megdöbbenéssel olvashatta 
Gábor Dezső és társainak fii
nős özeiméit, amelyekkel a 
nemzet fontos honvédelmi 
érdekeit hátráltatták és a nem
zeti vagyon jelentős részét 
adták tovább feketén.

A megvetés illeti az elve
temült spekulánsokat, akik sa
lat önző céljaikat tartva széni 
előtt nemcsak közvagyont 
sikkasztottak el, hanem a nepi- 
zet \ édelmét szolgáló nyers
anyag eltulajdonításával j a 
honvédelem érdekeit is nagy
fokban veszélyeztették, ami 
egyenlő a hazaárulással.

A honvédvezérkar főnöke 
bíróságának halálbüntetése,és 
súlyos szabadságvesztésbijm- 
tetései megnyugvással töltik 
el a magyar közvéleményt, 
mert fényes bizonysága annak, 
hogy egyszer és mindenkorra 
végétért az az időszak, amikor 
büntetlenül, vagy nevetségesen 
csekély pénzbüntetésekkel le
hetett nyíltan, vagy burkoltan 
véteni a nemzet egyetemes 
érdekei ellen. A magyarság 
alaptulajdonsága a becsület 
es egyenesség, valamint a haza 
iránti végtelen hűség, bátor
ság és szeretet. Mindazok, 
akik a magyarság egyetemes I 
európai értékeit ilyen alávaló 
tettekkel bemocskolni meré
szelik méltók a legsúlyosabb 
ítéletre s a nemzeti társadalom 
részéről való kiközösítésre.

Éppen ezért kell az első 
halálos ítéletet, ha talán fur
csán is hangzik nemcsak 
megelégedettséggel fogadni, | 
hanem minden panamázó | 
ellen hozott ítélet közlését 
örömmel várni. Lássa a ma
gyar társadalom, kik azok, 
akik ezt az országot csak 
meggazdagodási területnek 
tekintik, akiket nem érdekel 
még a nemzet honvédelmi 
érdeke sem.

Nem lehetünk kímélettel 
mindazokkal szemben, akiknek 
felelősségérzete legfeljebb csak 
addig terjed, míg saját zsebük 
megtöltéséről van szó, de 

ezért aztán kíméletlenül ke
resztül gázolnak mindenkin és 
mindenen. Hisszük és remél
jük, hogy ez a kíméletlen 
szigor nyilvánul meg rangra 
és állásra tekintet nélkül min
den olyan lekiismeretlen, ma
gukat magyaroknak nevező, 
de valójában az ellenséggel 
egy tekintet alá eső szemé
lyekkel szemben, akik vissza
élve a nemzet vezetői részé
ről beléjük helyezett bizalom-

Ne fecsegj!
Egy élesszemű történetíró kellő 

történeti távlatból íigy fogja jel 
lemezni majd a magyar történe
lemnek e századra eső korszakát, 
mint a hazugságok és rágalmak 
borzalmas földalatti erőivel való 
hősies küzdelem idejét. E küz
delem első csatáját Trianonban 
elvesztettük, hiszen hazánkat 
nyilván az a rágalomhadjárat 
csonkította meg, amit az alatto 
mos kis patkanypolitikusok, a 
nagykeresztény múltú Európa 
képére ránőtt rák-sebek indítottak 
el és pénzeltek zavaros eredetű 
kasszáikból. És látjuk és tudjuk, 
hogy a magyarságnak azóta is 
emberfeletti küzdelmet kell vív
nia a rágalmak ellen, amiket 
ugyanazok a szomorú figurák 
terjesztenek nap nap után és 
milyen fájdalmas! — nemcsak 
az ellenséges világ rádiójában és 
sajtójában, hanem itt magunk is.

Vannak emberei az ellenség 
nek, akik a magyar ég [alatt mer
nek élni, a magyar nyelvet merik 
ajkukra vetni, szemébe mernek 
nézni a magyar embereknek és 
amikor már látják, hogy a be
csületességében egyszerű magyar 
szívben halvány árnyéka sincs a 
gyanúnak irántuk, akkor a fülébe 
hajolnak és suttogni kezdenek.

Ó, eleinte nem olyan „rettene
tes" dolgot, nem hadi dolgo
kat, nem az ellenség esélyeit 
emlegetik, annál sokkal ügyeseb
bek !

Csak éppen olyasvalamit, 
hogy ez a vezető vagy az a ve 
zető itt is, ott is „érdekelve" 
van, itt és itt (lehetőleg ellen
őrizhetetlen adatot kapunk!) ezt 
és ezt mondta, amit ha tudnának 
az emberek ...! stb. stb.

És ezek az ellenséges emberek 
kitünően értettek ahhoz, hogy a 
jól tájékozottság előkelőén sza
bott köntösében, amikor a bá
ránybőr jól takarta farkaskormu- 
két iól és gyorsan ható mérget 
fecskendezzenek a nemzet leikébe. 

mai, azt saját bűnös iizel- 
meikre használják fel.

A nemzet érdeke mindenek 
előtt s akik ezt nem akarják, 
vagy nem tudják megérteni, 
azoknak el kell tünniök a 
magyarság életéből, mert ez 
a nemzet élni és boldogulni 
akar és a mai létküzdelmében 
nem vesztheti el hitelét és 
becsületét néhány gyászma
gyar miatt.

A méreg fogott, a pletyka és 
rágalom szárnyra kapott és szé
les körben mérgezte meg a 
magyarok lelkét és bontotta az 
egységet. Eleinte ilyesféle utita 
risznvát akasztottak a nyakába: 
„téged eléggé diszkrét embernek 
ismerlek „elmondom,
de nem szeretnék pletykába ke
veredni, tudod az olyan közön
séges dolog !" ... „teneked nyu
godtan mondhatom, te úgysem 
botránkozol meg ezen . . .*

Később aztán már a diszkréció 
látszatával sem törődtek: . . . 
„Na. mit szólsz hozzá ? — Mi
hez? — Ugyan kérlek, úgy 
teszel, mintha még nem hallottad 
volna! Esküszöm neked a sze
relmesek esti holdfényére, nem 
hallottam semmit! ... És ekkor 
egy szelíd odahajlás kíséretében 
fuvolázza kéjelegve barátjának a 
pikáns titkot: . . .“ hogy Sár
halmi főtanácsos tízezret kapott 
rejtegetésért a zsidóktól és haja 
szála sem görbült bele, mert az 
iyennél nem „szokták megtalál
ni !“ . . . Avagy éppen ellen
kezőleg: „... ezt nem hittem 
volna, szegény Flachkpof Mórt, 
ismerhetted Te is, mindenki 
tudta, hogy igazán rendes zsidó 
volt, valósággal agyonxínozták, 
amíg a titkos leadót keresték 
nála. Szegény Móric bácsit, aki 
igazán becsületben őszült meg, 
öreg ember létére úgy összever
ték, hogy két széken tudott csak 
ülni, a Jóska látta ... Ezt igazán 
nem hittem volna, én olyan igazi 
úri előkelő embereknek tartottam 
a ... De hogy hogy Te nem 
hallottad ezt? Hiszen az egész 
város beszéli . . ." Igen, ezt és 
azt, és amazt és mindazt, amivel 
a rendet, fegyelmet, bizalmat, 
munkakedvet, egységet meg lehet 
bénítani, mindenki beszéli. Be
szélik a „jó keresztények" a ke
resztjáró körmenetek alatt és a 
templomokból kijövet, mintha 
csak Isten a Vili, parancsolattal 

éppen azt irta volna elő, hogy 
rágalmazz és beszélik a rossz 
keresztények vasárnaponként a 
korzó sarkán, a Duna szélén, a 
kocsmában és a pincében poli
tizálva és köpködve és mérgezve 
egymást . . .

Es nincsen tekintély, melyet 
ki ne kezdenének, nincsen er- 

■ kölcsi nagyság, melyhez hozzá 
1 ne nyúlnának, nincsen talár, 

melyet sárral ne dobálnának.
A római pápától a bugaci kis- 

biróig mindenki „gyanús." Az 
emberek szennyes rágalmaikkal 
megörlik a gránitszilárd jelleme
ket, felgyújtják a gyanakvás és 
bizalmatlanság tüzét a legmele
gebb szívű hazafiak iránt is és 
a közvélemény előtt elfürészelik 
azokat a derék férfiakat, akiktől, 
akiknek a jelleméből nem sok 
akad, akik a legnehezebb posz
tokat töltik be a magyarság 
súlyos napjaiban! Hány és hány 
magyar emberről mondhatjuk el, 
amit az ironikus olcsó szelleme 
ség a nőkről mond: szemükben a 
titkok vagy túlságosan nehezek 
ahhoz, hogy egyedül viseljék 
vagy túlságosan kicsik, hogy 
érdemes volna megőrizni 1

Igen, amikor az emberiségnek 
ez a hatalmas vívódása egy jobb, 
igazabb, emberibb korért a leg
keményebb férfiasságot köve
teli nemzetektől itt felüti a 

í fejét egy asszonyosodási fo
lyamat : egy szájtátó fecsegési 
hullám, egy öregasszonyos plety
ka és rágalmazás ömlik íúgos 
szennyével a magyar élet veze
tői felé, hogy tökretegyen itt 
minden tekintélyt és egységet és 
felborítson minden rendet és 
belső fegyelmet! Oda kell kiál
tanunk mindenkinek: magyarok 
vigyázzatok! Az ellenség nem
csak fegyverrel dolgozik és a mi 
győzelmünk nemcsak honvédeink 
hősiessségén vagy fegyvereinek 
tüzerején, hanem az itthoni egy
ségen, egymás iránti tiszteleten, 
a vezetők iránti bizalmon és ösz- 
szefogáson is áll!

Vigyázz magyar, a fecsegés 
hazaárulás! . . . — v- /. —

A Pécsi Nemzeti Színház 
társulata Mohácson.

A háborús és utazási nehéz
ségek dacára a Pécsi Nemzeti 
Színház teljes társulata Mohács 
megyei város szinpártoló közön
ségének meghívására julius első 
napjaiban Mohácsra érkezik s 
első előadását julius 4 én tartja 
meg. A színtársulat kitűnő igaz
gatója dr Székely György a magyar 
színigazgatók egyik legkiválóbb 
tehetsége a társulatnak mohácsi 
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vendég szeplése ügyében Mohá
cson a szükséges tárgyalásokat 
már megejtette és ennek követ
keztében a társulat Bajáról Mo
hácsra jön és a mohácsi sziniévad 
alatt kitűnő műsorának legjobb 
darabjait mutatja be. A 
műsorban értesüléseink szerint 
prózai darabok közül Első, 
Tacskó, Szertibekötösdi, Szülők 
lázadása, Villámfénynél, Opere- 
tekből: Tábornokné, Fekete Pé
ter, Egy bo'dog pestinyár, 
Luxemburg gjrófja, Két kapitány, 
Három a kislány, A királyné 
csókja. Énekts játékból: Háry 
János, Ballépes jobbra és még 
sok egyéb darab kerül bemuta
tásra. A társulat prózai és ope
rett együttesei szintén résztvesz 
a mohácsi idényben és fellép 
prózában Zách János, Fábián 
Eszter, a Nemzeti színház ösz
töndíjasai nevezetesen Sebök 
Manyi, Kosztolányi Broniszláv, 
Szmicskei Karoly, Parragi Éva, 
Náday Pál, az operett együttes
ből: Benkö Béta bonviván, Márfy

Leven óink ünnepélyes fogadalomtétele.
A háborús! helyzetnek meg

felelő szerény, de impozáns ün
nepség keretében tartották meg 
leventéink fogadalomtételi ünnep
ségüket.

Június hó 11 én, vasárnap 
ragyogó napsütésben vonultak 
leventéink ünifiepi Istentiszteletre, 
ami a bekövetkezett légi riadó 
miatt kicsit (césőbb kezdődött.

A szentmis^ után a hősök 
emlékszobrához vonultak a le
venték, ahol a város hatóságai 
nak és a nagyközönség jelen 
létében tartották meg fogadalmi 
ünnepségüket.! A leventezenekar 
eljátszotta a Hiszekegyet, majd 
Blum /ózsef \ ifjúvezető lelkes 
szavalata utáh Wanke Ferenc 
levente mondott gondolatokban 
gazdag, lendületes ünnepi beszé
det. Magyarnak lenni — mon
dotta többek ^között nehéz, 
de nem lehetetlen. Megnehezült 
az idők járása) felettünk s a ne
héz időkhöz ifomo.y szavak és 
nagy tettek kellenek. A mai le
ventenapot is a legnagyobb ma
gyar szavai teszik igazán ünnep
pé. — Egy szebb jövő uraivá 
vagytok hivatva lennetek, ha 
mertek nagyok lenni. Lépjetek 
valódi hazátok hű szolgálatába me
lyen kívül nincs számotokra hely 
kiáltja felénk Széchenyi. Vájjon 
betartottuk e erős fogadalmunkat 
hogy Istennek, hazánknak hon
fitársainknak kijáró kötelességein
ket elvégezzük? Aki elvégezte e 
napon Tedeumos lélekkel mond 
jón fohászt az Úrhoz s kérjen 
erőt az elkövetkezendő munkára.

Uj munka vár a leventeifjú
ságra, ez a munka sem hullik 
szorgalom nélkül az ölünkbe. 
Ne várj semnfit ölhetett kézzel, 
mert senki se' gondolja, hogy 
nemzeti ajándékkép hullik az 
ölébe az a vagyon, ami ma az 
idegen fajiság kiküszöbölésével 
a nemzetre haruit. Helyükre kell 
állnunk, de nagy felkészültség
gel, szorgalommal és munka
szeretettel. E munka mellett újból 
felfokozott erővel kell oltalmaz- 
nuk Európa kapuját, amelyért 
apáink már oly sok vért ontot
tak a Kárpátokon túl. Nemes és 
büszke hivatás. Legyünk kitartók 
magyarságunkban, legyünk a 

Vera primadonna, énekes naiva 
Nagy Anni, táncoskomikus a 
Mohácson már jól ismert Csonka 
Endre, szubrett Farkas Anni, 
valamint a Mohácson már jól 
ismert Mihályi Vilcsi, Décsi 
Györgyi. A zenés darabokat ki 
tűnő katonazenekar látja el, ze
nekari részekkel.

Az esti előadások este 7 óra
kor, a délutáni előadások dél
után 4 órakor kezdődnek

A szinpártoló egyesület felkéri 
tagjait, hogy a hátralékos tagdi
jakat minden este fél 8 tói fél 9 
óráig a színház pénztáránál 
Vékes István színházi titkárnál 
fizesse be, aki szívesen áll a 
szinpártoló közönség rendelke 
zésére egyéb felvilágosítások 
kai is

Hisszük és reméljük, hogy 
Mohács város szinpártoló kö
zönsége országos viszonylatban 
is a vidék legelső színtársulatát 
meleg szeretettel s áldozatkész 
séggel fogja támogatni.

nemzeti eszme hordozói, bízzunk 
feltétlenül vezetőinkben s ne 
hagyjuk soha cserben a zászlót, 
amelyre fogadalmat tettünk — 
A kitűnő ifjúsági szónokot a 
megjelentek lelkesen megtapsol
ták.

Majd a fogadalom letétele kö- 
következett. Fogadom, hogy 
híven teljesítem kötelességeimet, 
melyekkel Istennek, hazámnak és 
honfitársaimnak tartozom Majd 
a leventetörvények elmondása 
után a leventék megkoszorúzták 
az emlékművet A Himnusz után 
a kivonult leventecsapatok dísz
menetben vonultak el az emlék
mű előtt.

Délután 4 órai kezdettel a 
Sporttelepen uagy érdeklődés 
mellett zajlott le a sport és be
mutatóverseny. A Szózat után 
az ifjúvezető csapat szabadgya
korlatokat mutatott be Közben 
lebonyolították a 100, 400, 800 
és 1 500 méteres síkfutást vala
mint 4x100 méteres váltófutást, 
A szabadgyakor’atok után kosár
labda mérkőzés, kerékpár bemu 
tató, gúlák, ökölvívó verseny 
tették változatossá a sporbemu- 
tatót. Az első csapat tréfás be
mutatója sok derűt keltett A 
sportszámok lebonyolítása után 
sor került a díjkiosztásra, majd 
a szép ünnepség a Himnusszal 
és diszmenettel ért véget.

Este a színkörben zsúfolt ház 
előtt jól sikerült tábortüzet ad
tak elő leventéink. A Szózat 
után ifj. Urkövi /ózsef Gyóni: 
Csak egy éjszakára c versét 
szavalta el kitűnő erővel. A le
ventezenekar nagyszerű formá
ban Katonadalokat adott elő, ezt 
követően Schmidt László ifjúve
zető énekkari kísérettel magyar 
nótákat adott elő. Lesching /ózsef 
cigányjelenete frenetikus sikert 
váltott ki. Kresz /dzse/ifjú vezető 
jó szavalata után Sztarcsevics 
Vilma saját szerzeményű mono
lógját adta elő nagy sikerrel. 
Mutavsics István és Sümegi Imre 
ifjúvezetők Merre felé c. antibol- 
sevista dialógja a megjelentek
ben mély benyomást keltett. A 
leventezenekar Lovassági indu
lója Környei Pál vezénylete mel
lett egyik legjobb száma volt az 

estnek. A mindvégig változatos 
és kitünően rendezett tábortüzet 
a Himnusz zárta le.

A leventenapon leventéink a 
háborús időkhöz mért szerény 
keretek között adtak egy kis 
Ízelítőt a leventefoglalkozások 
anyagából s az a munka, amit 
a leventevezetök vitéz Marossy 
Gyula Mohács város és járás 
leventeparancsnoka, valamint 
Urkövi /ózsef leventefőtiszt ve
zetése mellett az oktatói kar és 
ifjúvezetők végeznek elismerést 
érdemel, mert az ifjúság iránti 
szeretetükben áldozatot és fá
radságot nem kiméinek, hogy 
leventeifjúságunk valóban elérje 
azt fokot, amire ma ennek a 
nemzetnek szüksége van, hogy 
ifjúságában megujhodva önma- 

I gában bízva megalapozza azt a 
szebb jövőt, amiért mindannyian 
imádkozunk.

Szebb jövőt! Adjon Isten!

Részletek Mohács m. város 
történelméből.

0 püspöki kastély és egyéb 
püspöki uradalmi épületek.

(Folytatás.)

A püspöki palotán kívül még 
sok egyéb püspöki uradalmi 
épület maradt vissza a régi 
időkből, még aránylag elég jó 
állapotban, most is láthat
juk őket a városban. Ilyen régi 
uradalmi épületek:

1 A II Lajos utcában 30 sz. 
í ház, a külvárosi iskola mellett, — 

ma Pnilipp Ferenc néven ismert — 
régi uradalmi tisztartói épület 
volt, ez azaz épület, melyre a 
külvárosi kérvényezők 1814 ben 
hivatkoztak, amikor iskola építési 
helyül a püspöki tiszttartói kert 
melletti üres telket kérték, a vá
rosi elöljáróságtól, amit aztán 
meg is kaptak.

2. Ugyancsak püspöki uradalmi 
épület volt a II. Lajos utcában 
a Horthy Miklós út sarkán a 
mai Auber féle gyógyszertár, 
uradalmi föerdészi lakás volt.

3. A Barát utcában a 84. sz. 
ház — ma Brand Ede nyugal
mazott polg. isk. igazgató tulaj
dona, — szintén tiszti lakás volt. 
E ház 1762 1799 évből szár
mazott téglából épült, épen úgy 
mint a Philipp féle ház.

4. A Kossuth Lajos utcában 
a 67. sz. ház — ma Szlamai 
néven ismert — tiszti lakás volt, 
szintén a fent említett időkből 
származó téglákból épült. Szlamai 
Ignác püspöki mérnök volt.
. 5. A Kossuth Lajos utcában 
a 69. sz. ház — Hergenrőder 
Ferenc tulajdona — valamikor 
itt voltak az uradalmi istálók.

6. A Kossuth Lajos utcában 
71. sz. ház — ma Szohl Jakab 
tulajdona tiszti lakás volt.

7. A Kisfaludi utcában 9. sz. 
emeletes ház a számvevőség 
épülete volt. E házból indult 
útnak 1891 ben a Mohácsi Kath. 
Legényegylet.

8. A Mészáros utcában 5. sz. 
ház — mai Juno szappangyár — 
uradalmi magtár volt, mely 25 
méter hosszú emeletes épület 
volt.

9. Eizenhut Antal vármegyei 
mérnök által 1792-ben készített 
térképen a 64. sz-mal jelzett épü
let a mai Korona szálló helyén 
uradalmi magtár volt, vagy amint 
a térkép mondja: „Granarium 
Dominále", ez épületben az ura-

I dalomnak a várossal közös ital- 
mérése is volt.

10. A fenti térkép szerint 62 
számú jelzés alatt a mai Bakács 
utca Vörösmarty utca közti ré
szen volt az uradalom vadas
kertje a térkép szerint „Vivarium 
Dominale“. Ezt a vadaskertet 
később a város kérelmére a 
püspöki uradalom megszüntette

11. A Knáy út 5 sz ház 
— ma Spuller Mór tulajdona — 
valószínűleg még a tized szedés 
ideje alatt az uradalom pincéje 
volt, ahova a tizedborokat gyűj
tötték össze, úgy a vidékről, 
mint Slavoniából.

Mindezen épületek a püspöki 
I kastéllyal együtt régmúlt idök- 
i ről beszélnek nekünk s a város

ban lakó uradalmi tisztviselők 
és sokféle uradalmi épület abban 
az időben, amikor emeletetes és 
jól megépített ház még kevés 

i volt a városban, emelték Mo- 
í hács városi jellegét s a püspö

kök különböző jótéteményei se
gítették a várost a fejlődésben

— nyl —

Házcsoportóvóhelyek 
létesítése.

A m kir. Honvédelmi Minisz
ter a 128 400 eln. 36 — 1944 sz. 
rendeletével előírta a házcsoport 
óvóhelyek létesítését A rendelet 
célja az, hogy a lehető legkeve
sebb költséggel, a meglevő adott
ságok felhasználásával a lakos
ságot megvédje az ellenséges 
légitámadásoktól. Az óvóhelyek 
csak részben nyújtanak védelmet, 
mert olyan erős óvóhelyet, amely 
megvéd a bomba telitalálat ellen, 
csak különleges technikai kivi
tellel és óriási méretekkel lehetne 
létesíteni, így a teljesen bomba 
biztos óvóhely tömegoltalom 
céljára költség és anyag hiányá
ban számításba nem jöhet. Pl.: 
egy 250 kg os bomba telitalálata 
ellen, 2 m es faltávolság esetén 
csak 150 cm-es többrétegben 
vasalt vasbeton födémű óvóhely 
nyújtana védelmet, nem is be
szélve arról, hogy milyen mére
tek válnának szükségessé egy 
1000 kg os légibomba hatása ellen.

Tehát a bombabiztos óvóhe
lyek létesítéséről eleve le kellett 
a hivatalos szerveknek monda- 
niok: ellenben könnyebben elér
hető oly óvóhelyek létesítése, 
melyek oltalmat nyújtanak az 
esetleges gáztámadás, a repülők 
lövedékei (géppuska, gépágyú) 
és a légibombák repeszhatásai, 
valamint a bombák becsapódá
sánál keletkező légnyomás, vagy 
légszívás által előidézett falak 
beomlása által okozható sérülé
sek ellen. Ezek az úgynevezett 
TGS azaz törmelék, gáz és szi
lánkbiztos óvóhelyek. Erre leg
alkalmasabbak a földből nem 
nagy mértékben kiemelkedő don
gaboltozatos pincék kellő, meg
erősítés és felszerelés, valamint 
biztonsági ki- és bejárókkal való 
szakszerű ellátás esetén. Pincék 
hiányában az árokóvóhelyek is 
megfelelnek, azonban előírás 
szerű elkészítésük oly nagy 
anyagmennyiséggel és költség
gel jár, hogy létesítésükre a pin
cékkel el nem látott városrészek
ben csak később tud a kormány 
anyagot biztosítani. Egyelőre csak 
a kis anyagmennyiséggel, törme
lék, gáz es szilánkbiztossá kiépít
hető, pinceóvóhelyek elkészítése 
van soron.
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A pinceóvóhelyek létesítése, 
amennyiben felhasználható pince 
van, még ott is kötelező, ahol a 
háztulajdonos már létesített árok
óvóhelyet. Ennek oka az, hogy 
a pinceóvóhelyek, amint a pest
környéki és győri légikárok bi
zonyítják, összehasonlíthatatlanul 
nagyobb biztonságot nyújtanak, 
mint hevenyészett házilag előállí
tott árokóvóhelyek; oka áz is, 
hogy légitámadással a tél (olya 
,-nán is számolnunk kell, már 
pedig hevenyészett árokóvóhelyek 
'üthetővé és az egészségre ártal
matlanná nem tehetők

Az óvóhelyek tervezését az 
óvóhelyek miniszteri biztosa a 
szakszerűség szigorú betartása ■ 
végett magának tartotta fenn és 
csak az általa kijelölt óvóihely- i 
tervezők végezhetik Erre az elő ! 
fordult eseteket figyelembévéve I 
szükség is van, meit máris több | 
házilag elkészített és szakszerűen 
kiépítettnek mondott pince, átépí- ’ 
tése vált szükségessé.

A fenti rendelet a pincék (meg
erősítésénél a pincefödém splyán 
és a feltöltésen kívül 1000 kg m- ! 
terhelésre való méretezést és a 
teljes szilárdságtani számítást írta 
elő. A város műszaki hivatalá
hoz több, ilyen alapon elkészí
tett terv futott be, azonban a 
tervek a nagy terhelésre való 
tekintettel, olyan nagy méretű 
vasbeton íves és pilléres meg
erősítéseket Írtak elő, hogy! egy 
kisebb pince kiépítése is 8 10 000 
pengőbe került volna. A műszaki 
hivatal látva, hogy az anyag és 
költség hiány miatt megvalósít
hatatlan, érintkezésbe lépett az 
óvóhelyépítési min biztossal és 
honv. minisztérium illetékes 'ügy
osztályával, hogy a nagyméretű 
anyagszükséglet és költségcsök
kentése végett, a rendeletben elő
írt 1000 kg m- es törmelékterhe
léstől tekintsen el, mert az több 
emeletes házak összeomlásánál 
állhat csak elő, márpedig Mohá 
csőn általában csak földszintes 
és legfeljebb egy emeletes házak 
bedölésével lehet számolni A 
megbeszélés alapján a b^onv 
Minisztérium és az óvóhelképí- 
tési miniszteri biztos a rendelet
tel szemben engedményeket tett, 
mely szerint az 1000 kg os tör- 
meieksúlyra való méretezést el
engedte és a tervezésnél is egy
szerűsített — úgynevezett jegy
zőkönyvi tervezést engedélyezett, 
minden statikai számítás nélkül, 
ami által a 8—10.000 P ős építési 
költségek egyszerre lecsökkentek 
800—1500 P-re, sőt a tervezési 
költség is 4—500 P-ről 80-J-150 
P re kisebbeden. A tágyal^sok 
során a min. biztos ahhoz is 
hozzájárult, hogy rendeletben 
előírt egyénenkénti anyagigénylés 
helyett a város kézhez bizonyos 
mennyiségű anyagot és abból 
egyes óvóhelyekhez a helyszínen 
megállapított szükséges mennyi
séget a város műszaki hivatala 
rövid utón az építési engedély 
alapján a helybeli kereskedőktől, 
illetve gyáraktól kiutalja.

A házcsoport óvóhely építési 
eljárás tehát röviden a következő: 
egyelőre megépítésre kerülnek, 
ahol lehetséges a pinceóvóhelyek. 
Az árokóvóhelyek építésére ké
sőbb kerül sor. I

A házcsoport óvóhely létesí
tésére kötelező és a költségel
osztásra vonatkozó polgármesteri 
véghatározatokat az érdekelt ház
tulajdonosok már megkapták. 

A végzés értelmében a létesítésre 
kötelezett háztulajdonos az óvó
hely tervezésre kijelölt tervező 
által (Mohácson kettő, de más 
városbeli is számbajöhet) elké
szítteti az óvóhely tervét és 
benyújtja a város műszaki hiva
talánál engedélyezés és anyag
kiutalás végett. A tervezés jegy
zőkönyvileg a már előkészí tett 
helyszinrajzon, a helyszínen ké
szül, melyet a tervező a szük
séges előírásokkal kiegészít. A 
tervező a tervben előírja, a szük
séges létesítményeket, megerősí
téseket, nyílás elzárásokat stb. 
A tervező köteles az építést 
végző iparosnak a szükséges 
felvilágosításokat és utasításokat 
kérésére az építés folyamán meg
adni, a munkát építés közben és 
annak befejeztével ellenőrizni, 
majd később az u n háztömb- [ 
rajzokat elkészíteni. A tervező a j 
terv elkészítéséért a kereskede 
iemügyi miniszter 93 202 1928 
sz. rendelele értelmében a mér
nöki díjszabás 111 fokozatának 
megfelelően, az elkészítési ősz 
szeg 122° o át számíthatja fel és 
a helyszíni szem lékkel járó költ
ségeiért kb. 25 pengőt.

Az óvóhelyek elkészitsére szá
mításba vehetünk 800 — 1500 P-t, 
átlagárnak 1000 P t, melynek 
122% a 122 P 4- 25 P, tehát 
az összes tervezési költség óvó
helyenként 147 P. Azonban a 
létesítési költség előre pontosan 
meg nem állapítható, ezenkívül 
nem volna igazságos a kis lét
számú óvóhely tulajdonosokat 
ép oly nagy költséggel sújtani, 
mint azokat, az óvóhelytulajdo 
nosokat, ahol a létszám 50—Ö0, 
sőt több. Az óvóhety építési 
miniszteri biztosa a létszámsze
rinti díjazást tartja a megfelelőbb
nek, mely szerint a tervek elké
szítéséért felszámíthat az óvóhely 
létszám szerint személyenként 
2 P-t és a többszöri helyszíni 
kiszálásért 25 P t, így tehát egy 
20 létszámú óvóhelynél a terve
zési és szemledíjak 65 P t, míg 
egy 60 létszámú óvóhelynél 
145 P-t tesznek ki, ami alatta 
marad a százalékos díjszabásnak.

Az óvóhelyépités összes ter
vezési és építési költségei a ház
csoportban beosztott háztulajdo
nosok között százalékos arány- 

I szám szerint lesznek elosztva. A 
százalék kulcs kiszámításánál fi- 

| gyelembe van véve a háztulaj
donos vagyoni állapota, ház és 
jövedelmi adója, kereseti viszo
nyai, a házban lakók létszáma 
valamint az, hogy teljesít e a 
háztulajdonos katonai szolgála
tot vagy nem. A költség elosztás 
így a lehetőség szerint igazságos 
és a költségek a redukált köve
telmények miatt annyira csök
kentek, hogy még a szegényebb 
népréteg által is elviselhetök.

A H M. kiküldöttje kilátásba 
helyezte azt is, hogy a m. kir.

I kormány a megállapíthatóan rá
szorultaknak kamatmentes, vagy 
kiskamattal járó több év alatt 
fizethető kölcsönt folyósít az 
óvóhelyépitési hozzájárulás kifi
zetésére.

A város műszaki hivatala a 
benyújtott terv és helyszíni hely
színi szemle alapján az ép. en
gedélyt és az ép. anyagutalványt 
az anyag beérkeztekor haladék
talanul kiadja _ _

Az építést bármely kőműves
mester, amennyiben az építés 
szerkezeti részeket nem érint és 

a ház földszintes, bármely kö- 
művesiparos is elvégezheti Az i 
épitési költség szabad egyezke
dés tárgya.

Az építtető háztu'ajdonos a 
számlákkal igazolt kiadását a 
házcsoportba beosztott házak 
tulajdonosaitól a már előre meg
állapított százalékos kulcs arány
ban beszedi.

Az óvóhely elkészültekor a 
befejezést a háztulajdonos a pol
gármesteri hivatalnál Írásban be- | 
jelenti, hogy az óvóhely hasz- I 
nálati engedélyét megkaphassa.

Reméljük, hogy a város lakos- j 
ságának ez a rendkívül megter- > 
helése meghozza a gyümölcsét | 
esetleg sok emberélet megmen 
tésével, reményünk azonban I 
csak akkor volna teljes, ha az 
egész óriási munkának teljesítése I 
úgy a város műszaki ügyosztá- ! 
lyától, mint a város lakosságától ' 
hiábavalónak bizonyulnak, vagyis l 
az óvóhelyek komoly igénybe- I 
vételére a háború szerencsés l 
befejezéséig nem kerülne sor. |

Kormányzó úr 
sz ü le tés n a p ia.

Vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország Fő- 
méltóságú Kormányzója 76 
éves. < sendben, de annál ben
sőségesebben ünnepli a nemzet 
Atyjának születésnapját.

Az ország e sorsdöntő órái
ban egy szívvel egy lélekkel 
száll miudannyitink ajkáról 
a forró áhítat az Egek Urá
hoz. Tartsa meg Ot nekünk 
még sok-sok esztendőkön át 
erőben egészségben, hogy egyidt 
ünnepelhessük azt az időt, 
amely mindannyiunk végső 

i célja s amelyért O egész életét 
áldozza: a dicsőséges és bol
dog Nagymagyarországért.

Fény nevére áldás életére, 
vitéz nagybányai Horthy 
Miklós Magyarország Fő
méltóságú Kormányzója 
sokáig éljen.

— Honvédüzenetek. Mayer 
István szeretettel köszönti hozzá- 

| tartozóit és minden ismerősét, 
I valamint ügyfeleit és jó barátait. 
! Tábori postaszáma: K. 619.

Lesching /ános üdvözletét 
; küldi szüleinek és összes isme 

rőseinek Tábori postasz. F. 908 
a Magyar Megújulás Pártja 

mohácsi szervezetének megala
kulásáról. A Magyar Megújulás 
Pártja helyi szervezete megala- 

| kult. Párthelyiség Vörösmarty u.
2. sz. alatt. A partvezető felhívja 
a belépett tagokat, hogy párt
igazolványukat folyó hó 17-én 
(szombaton) este fél 8 órakor 

; vegyék át a párthelyiségben, 
i Tagfelvétel szerdán és szombaton 

délután 5 órától fél 8 óráig.
— Országos vásár Mohácson, 

i Június hó 19 én, hétfőn orszá
gos vásár lesz,melyre vészmentes 
helyről mindennemű állat fel- 

i hajtható.

Idomány. A bombakárosul
taknak Schleicher lózsefné lapunk 
kiadóhivatala útján 20 pengőt 
adományozott.

Uhl Antal előadásai Hógyé- 
szen. Uhl Antal pápai káplán, 
földink Hőgyészen június 6 án 
nagysikerű előadásokat tartott 
Franciaországban élő magyar 
véreinkről, azoknak erkölcsi és 
vallásos életéről, sorsáról és azon 
magyar intézményekről, melyek 
az ottani magyar szociális kér
déseket megoldják. A kitűnő 
előadónak előadásaiért Pásztor 
Endre hőgyészi plébános mon
dott meleghangú köszönetét.

— Adóhivatali gyakornoki ki
nevezés. A m. kir. pénzügymi
niszter Bartók Pál pécsi lakost 
a mohácsi adóhivatalhoz az adó
hivatali és központi állampénztári 
tisztviselők létszámába gyakor
nokká kinevezte

Első halálos Ítélet kozepit- 
kezésnél elkövetett panamáért. 
MTI. A honvédvezérkar főnöké
nek bírósága Gábor Dezsőt, 
Giel Miklós építési vállalkozó 
cég felelős tisztviselőjét halálra 
ítélte, mert főnökével Giel Mik
lóssal egyetértve, az egyik vidéki 
repülőtér építkezéséhez kiutalt 
betongömbvasból, bunkervasból 
és cementből nagyobb mennyi 
séget zúgforgalomban fekete áron 
értékesített. Az eladott vas és 
cement olyan nagy mennyiségű 
volt, hogy a cég által elvállalt 
fontos építkezést hátráltatta és 
ezáltal a honvédelem érdekeit 
nagy fokban veszélyeztette Giel 
Miklóst ugyanezért életfogytig 
tartó fegyházra, a vevőket és 
közvetítőket pedig, nevezetesen 
Grünwald Sándor zsidó vaske
reskedőt 12 évi fegyházra, Mauth- 
ner Artúr zsidó építészt 8 évi, 
Mauthner Ferenc zsidó építészt 
két évi börtönre Ítélte a bíróság. 
A halálos Ítéletet a főbünös 
Gábor Dezsőn még ugyanaznap 
végrehajtották azon a repülőtéren, 
amelynek építési anyagából a va 
sat és a cementet társaival együtt 
eladta.

Gazdák jutalmazása. Mind 
azok a gazdálkodók akik a be- 
szolgáltatási kötelezettségük 
mindhárom csoportjában eleget 
tettek, ha az általuk télylegesen 
teljesített beszolgáltatás a 2000 
buzaegységet nem haladja meg, 
három egyenként 50 pengő 
értékű textiláru beváltására
jogosító utalványt, ha a beszol
gáltatás a 2000 buzaegységet 
meghaladja az első 2000 búza 
egység után három egyenként 
50 pengő értékű azonfelül min
den befejezett 1000 búzaegység 
után további 50 pengő értékű 
textiláru megvásárlására jogosító 
utalványt kapnak. Az utalványok 
kiosztása az igényjogosultak 
között később fog történni. Az 
utalványok kiosztása az igény
jogosultak erről értesítést nyer
nek a nyilvántartó hatóságtól.

— Erdölajstromokat közszem
lére tették. Mindazok a gazdál
kodók kiknek erdőterületük van 
a saját érdekükben tekintsék 
meg a közellátási ügyosztálya 
3 sz. szobájában közszemlére 
kitett erdölajstromot és ha a 
lajstromba felvett adatok ellen 
észrevételük van, azt haladékta
lanul ugyanott jelentsék junius 
hó 21 ig be és állításuk helyes
ségét földadónyilvántartói igazo
lással igazolják.
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— Rendkívüli lehetőségek a 
kukoricatermesztés terén. Kulin 
/s/vdnajtiszajobbparti mezőgazda
sági Kamara igazgatója éveken át 
végzett eredményes kísérleteket 
a kukorica terméshozamának fo
kozása érdekében. Kulin István 
tapasztalatait ,,Rendkívüli lehető
ségek a kukoricatermesztés terén" 
címmel füzetbe foglalta s a 
Földművelésügyi minisztérium 
anyagi támogatásával megjelen
tette. A hasznos füzetet a föld
művelésügyi minisztérium és a 
liszajobbparti mezőgezdasági ka
mara dijjtalanul megküldi az 
érdeklődő gazdáknak. Minden 
földműves olvasókör vezetősé
gének és a gazdáknak figyelmébe 
ajáljuk. A fahamu eredményes 
felhasználása. Eddig a legtöbb 
háztartásban értéktelen szemét 
volt a fahamu. Még a vidéken 
is a többi szeméttel együtt szórták 
ki a háztartásból. A a mai trágya
szűk időben a fahamú is jelentő
séget kapott. Kálium, foszfor, 
mész, vas, magán, kén van benne, 
tehát minden, ami a növényzet 
fejlődéséhez szükséges. A sok 
értékes kémiai anyagot tartalmazó 
fahamut eredményesen lehet fel
használni a gyümölcsösökben és 
konyhakertészetekben. Rendsze
res gyűjtésével elérhető a föld 
termőképességének fokozása. 
Ezért a fahamut nem kell kiszórni 
a szemétre vagy csupán a sikos 
járdák behintésére felhasználni, 
hanem gyűjteni kei), mert minden 
lapát fahamú a föld termőképes
ségét növeli.

— Elveszett pénz. özv. Angyal 
Gáborné a Szent Antal búcsún 
600 P. készpénzt elvesztett. A 
becsületes megtaláló adja le a 
rendőrségen. A megtaláló illő 
jutalomban részesül.

ÍDolyzsók
kapható; 

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedő, Mohács

Feloszlatott zsidó egyletek. 
A m. kir. Belügyminiszter a Mo
hácsi hrrelita Nőegyletet és a 
Mohácsi Chevra Kadisát felosz
latta.

Hivatalos tolmácsokat ke
resnek. MTI Mindazok a férfiak 
és nők 18—60 éves korig, akik 
a magyar nyelven kívül valami 
lyen idegen nyelvet szóban és 
írásban legalább jól tudnak, je
lentkezhetnek hivatalos tolmácsi 
szolgálatra. A jelentkezés csak 
írásban eszközölhető július 1 ig 
a következő címre: „Tolmács 
szolgá'at" Budapest, I. Postafiók 
26. sz. •

— Gazdasági termények érté
kesítése. A f gazdasági illetőleg 
értékesítési évben gabona vásár
lására jogosított kereskedők vé
teli jeggyel mind a beszolgálta
tási kötelesség teljesítésébe be
számítható, mind azon kívül 
bármilyen címen vételre felaján
lott gabonát, vagy bármely ter
ményt folyó évi junius hó 24 ig 
vásárolhatják meg E naptól 
kezdve gabona vásárlási jogo
sultságuk megszűnik éppen ezért 
a gazdálkodók a még rendelke
zésükre álló beszolgáltatásra al
kalmas terményt vagy állatot 
vagy állati termékeket junius hó 
24 ike előtt adják át jogosított 
kereskedőknek,mert junius 25-ike 
után a kereskedők a f. beszol
gáltatási évre már nem vásárol
hatnak. A jövő gazdasági illetve 
beszolgáltatás évre pedig a vá
sárlásokat a kijelölt kereskedők 

július 3 án fogják megkezdeni.

SPORT.
MTE Bezdáni SE 2:1 (0:1)
Bezdánban lejátszott barátsá 

gos mérkőzésen a jóformában 
levő mohácsi csapat váratlanul 
biztos győzelmet aratott barátsá
gos riválisa felett Az első féli
dőben még megszerzik a veze
tést az otthoniak Ruff messziről 
lőtt góljával, de szünet után 
Karácsonyi és Völgyesi 1 góljai
val bebiztosítja a győzelmet a 
két tartalékkal kiálló Mohács.

SPORTHÍREK:
Vasárnap délután 3 órakor a 

Mohácsi L. E. a Lánycsoki L.E.- 
vei játszanak bajnoki mérkőzést, 
mig utána 5 órakor az MTE a 
német válogatottal tart barátsá
gos mérkőzést.

Az MTE vezetősége tárgya
lásban áll a Kerület vezetőségé
vel, hogy Pécs válogatott csapata 
Mohácsra jöjjön a bombakárosul
tak javára játszandó mérkőzésre.

Leventéinknek a nagykozári 
elvesztett mérkőzés elleni óvását 
a héten tárgyalják, amelynek 
sikere esetén még Mohács 

leventéi bajnokságot nyerhetnek.
Selmeci Alajos az MLSz. JT 

országos főtitkára vasárnap tar
totta Pécset a labdarugó játék
vezető tanfolyam elméleti és 
gyakorlati záróvizsgáját, amelyen 

a Mohácsról megjelent 3 jelölt 
névszerint Nemeskéri Károly, 
Ránics István és Varga János 
sikeresen vizsgázott és így 
Mohács játékvezetőgárdája szé
pen megszaporodott.

A >Somogyi< csoport bajnoka 
a Nagyatádi LE. mig a »Tolnai« 
csoport bajnoka a Nagymányoki 
SE. II lett. Az NB III ba jutásért 

a PTSE és NLE játszik, mert 
Nagymányok tartalék csapata 
mint ilyen elnöki határozat értel
mében nemkerülhet feljebb.

KÖVETENDŐ PÉLDA:
Hermann Károlynak az MTE 

agilis tagjának kezdeményezésére 
és buzgolkodására nemes és 
követendő példaként elhatározta 
az MTE, hogy az orosz harc
téren eltűnt kiváló játékosának 
Kertész Bélának hátramaradottjai 
részére minden hónapban 
biztosítandó összeg ereéjig Mo
hács sporttársadalmában gyűj
tést rendez. A siker nem maradt 
el, mert a következők járultak 
hozzá a támogatók nélkül ma
radt sportcsalád segélyezéséhez:

Mohácsi TE, Pap István 10—10 
P vei, Schmidt Károly, Keresztes 
Lajos, Dr Németh János, Bállá 
Ferenc, Suput Mihály és 
Dr Mihályfy István 5—5 P-vel, 
Káldor Béláné 4 P-vel, Puppi 
András, Isztl Béla, Tóth József 
3—3 P vei, Vesztergombi György- 
né, Zentai Frigyes, Hergenröder 
Ferenc, Dr Auber László Scháf
fer Ferenc, Predács Ferenc, Sze 
szán Imre,Tófalvi József,Schweis 
guth Pál, Bakics Pál, Dr Hor
váth István, özv. Pauer Ferencné, 
Szendrői László, Schleiher János, 
Lauer János, Kelemen Rezső, 
Nagy István, Zoltán István, 
Angyal Gábor, Várhegyi Bálint, 
Hermann Károly, vitéz Szönyi 
Alajos, v Tóth Sándor, Kulacsi 
Elemér, Benedek József, Dr Se
bők Kálmán, Mudrány István, 
Dr Kemenes László és Molnár 
József 2—2 P-vel. Egyszers- 
mindenkorra Hemrich József és 
Varga Ferenc 10—10 P t, Nagy 
János 5 és Becker Gyula 3 pen
gőt adtak.

Felel ős>zerke»zt<>:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
L■ptuI aJdonoi ét kiadó

FRIDRICH OSZKÁR

A honvédelmi minisztérium 
által engedélyezett 
önmagától felgördülő

LÉGO-ROLLÓ
megrendelhető:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedőnél 

 MOHÁCS.

Házaspárt 
keres internátus 
július hó l ére 
fizetés és teljes ellátással.
A férj háziszolgai, a nő szakácsnő 
vagy szobalányi teendők elvég
zésére.

Horthy M iklós út 17.

ELADÓ a Csencsevári dűlőben

761 ó-öl szőlő
Érdeklődni lehet: Kalkán János 

Tömöri utca 61.

Ügyes, megbízható fiút 

tanoncnak felvesz 
Bújtál János 

kereskedő 
Mohács, Szentháromság u. 7.

Hivatalos gabonaárak 
1944 junius hóban:

Búza 4475
Rozs 41.75
Takarmányárpa 4075
Sörárpa 44 75
Zab 44 75
Morzsolt tengeri 36.-
Bab. fehér 80.-

Bári gazdaság pincéjéből

borok
kisebb mennyiségben is eladók

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

csak MOHA l-nál 
vegyen.

Szent István u. 49.

ZRÍNYI UTCA 17. számú

liáz eladó.
Érdekiődni lehet: Húsz Istvánnál.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Június hó 16 17—18—19

Egy naj> 
a világ

Június 20 21

Csókolj meg
Pk. 1201 1944. sz. Vh. 168 1943. sz

Árverési hirdetmény.
Dr Zakariás Nándor pécsi (Mór utca 

2 a sz.) ügyvéd végrehajtató javára 
mohácsi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni hátr. 2522 P 65 f tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a pécsi kir. törvényszék 
2427 1943. számú végzésével elrendelt 
közbenjárással foganatosítandó kielégí
tési végrehajtás folytán az 1944. évi 
március hó 31. napián lefoglalt és 4931 
P-re becsült ingóságokat, közöttük 
üzleti berendezés, rövidáru Mohácson, 
végrehajtást szenvedő üzletében Király 
út 16. sz alatt, folytatólag Jókai Mór 
u. 2 sz. alatt, II. Lajos u. 2. szám alatt. 
Szentháromság u. 5. sz. alatt és Korsós 
utca 1. szám alatt

1944. évi június hó 28. 
napjának délelőtt 10 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen a leg
többet ígérőnek készpénzfizetés elle
nében, azonban a becsár 2 3 részénéJ 
nem alacsonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elrendelése 
esetén a Te. 74. §-a az irányadó.

Mohács, 1944. évi június hó 6.

INag-y Líttj0®
kir. járásbirósági végrehajtó.

Egy karikahajós Varrógép 
és egy 2 ajtós jégszekrény 
ELADÓ. Petrin Ferenc 

 Baross utca 63.

Kerékgyártósegéd
felvétetik. Kováctits G>brt>

Szentháromság u.

ELADÓ 20000 darab szárított

akác szőlőkaró
160 cm. hosszú I. oszt Szereute 
Tasnády István fakereskedőnél,
Horthy M. u. 211. Tel. Szeretnie II-

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohácsi


