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Szent Imre, a liliomos királyfi.
I r ta : Lukáesy István.

Magyarország szt. Imre 
jubiláris ünnepségeire való 
készülődésében hasonlít ah
hoz a gyümölcsöshöz, mely 
a tavaszi nap pompázó fé
nyében virágjába borítja min
den táját.

Szerte az országban, kezd
ve a főváros égbenyuló ba
zilikáitól az alföldi világ fe
hérre meszelt falusi templo
máig, készülődik a magyar 
katolikus világ ez ünnepsé
gekre: részint, hogy elmé
lyítse lelki életében Isten e 
kedves szentjének tündöklő 
erényeit, részint, hogy ide 
híva ez ünnepségekre az 
egész kai. világ képviseletét, 
rám utasson:

— Nézzétek, minő gyö
nyörű sarj termett az Ázsiá
ból ide átültetett magyar 
törzsön, nézzétek, e nép vé
delmezte a művelt nyugat 
keresztény műveltségét a ke
leti hordák mindent elpusz
tító támadásai ellen 900 éven 
át s nézzétek, e nemes hi
vatás s martyriummal teljes 
áldozatkészség dacára mivé 
tették Trianonban?

Kilencszaz évnek távlatá- j 
bol, mindig megújuló fény
nyel, ifjan s tisztán, mint a 
hóvirág, ragyog felénk a ma
gyar szent hajdannak leg
szebb s legdaliásabb ifja : 
szent Imre herceg.

Ahogy felette elmélkedünk 
s égi alakja csodálatos szár
nyalással lelkünk elé röppen, 
mély megilletódéssel szem
léljük, mint lép ki e kedves 
ifjú, kit oly törékenynek s 
hervatag virághoz hasonla
tosnak képzeltünk, a legen
dák misztikus homályából, 
jámbor visszaemlékezések 
misztikus homályából, az éj
jeli zsolozsmák halk meló
diái közül, melyek lemon
dással, önmegtagadással, nem 
ritkán a sanyargatásnak szi- 
goiu s véres eszközeivel tár
sultak, a történelmi kutatá- , 
sok révén az élet valóságos ,

mezejére, mint szent és hős, 
ifjú s mégis rettenhetetlen 
lovag, nem csupán liliom
virág, de nagy történelmi 
feladatok érdemes örököse.

Mindig megindulással ol
vasom a középkor delelőjé- 
ről, zárda-celláik csendjében 
kifogyhatatlan türelemmel iró 
krónikások egyszerű, naiv 
történeteit; aszkézisük hőseik 
alakját felöltözteti a lemon
dás színtelen ruháiba, szi
vükbe s ajkaikra csak az égi 
Jegyest kereső s a csalóka, 
hivságos világ iránt megve
téssel viseltető fohászokat 
adott, elmerültek az égi lá
tomások mennyei gyönyört 
fakasztó szemléletébe s hal
lani vélték a szférák zenéjét, 
az angyalok dalait s az üd
vözöllek örömtől tobzódó 
alleluláját

A mai kor oknyomozó tör
ténetírói, köztük Erdélyi 
László, az Árpád-kor legna
gyobb felkészültséggel ren
delkező kutatója, a hilves- 
heimi krónika szerint elénk 
tárják, hogy Imre herceget 
2 í éves korában vadászat 
közben ölte meg egy vad
kan. Leemelik vállairól a 
könnyű selyem palástot, mi
kor „fejedelmi sarjnoz illően 
két égő gyertya mellett zso- 
lozsmázott“ s meglátják tag
jain az acél- és ezüsveretü 
vértezetet. Szűzi tagjaiban 
fenséges erő dagad, midőn 
egy szál karddal s élesre fent 
kopjával űzi a rengeteg sű
rűjében a bölényt s a vad
kant, mint Bonilloni Gott- 
fried, ki egy szörnyű csapás
sal kettészelte a teve nya
kát; lelke a vallásos gyakor
latok Isten iránt való hősies 
szeretet gyullasztó tüzei mel
lett az alkmtudcmányok s 
országkormányzás mélységeit 
kutatja. Lelke fehér volt, 
mint az Alpesek hava, de 
tűzben égett a hősies bátor
ságtól, félelem nélküli hős, 
de gyengéd alázattal teli;

szent és áhitatos, 
angyal, de hős s lobogó ked- 
dü harcos a csaták veszé
lyeivel szemben.

Mikor szent Imrének alak
ja ennyi földi realitással s 
égi eszményiséggel, ennyi 
transcendentalis tartalommal 
s ennyi földi szépséggel sze
meink előtt felragyog, kezd
jük érteni a trianoni magyar 
ság keresztény ifjúságát, mely 
oly nagy tömegekben gyüle
kezik szent Imre ideális alak
ja körül. Megtalálták benne 
eszményképüket, mely szo
rongatott életük hányattatá
saiban iránytűként szolgál 
számukra.

Benne virult ki legszebben 
az a friss galy, melyet a ke
reszténység oltott be az ázsiai 
magyar törzsbe. 0  „az örökké- j 
valóságban megdicsőült Örök 
magyar keresztény ifjú, az ! 
a levente, mely ezeréves vi- 1 
szontagságaink közt mindig I 
reménysége s virulóbb jö- í 
vőre biztató záloga a ma
gyar nemzetnek.

Ebben a háborgó korszak
ban melyben most élünk, 
minden jel arra mutat, hogy 
a jó a rosszal, az alvilági 
erők a szentek csapatával, a 
hitetlenség a vallásossággal, 
a hazaárulás a hazaszeretet- 

í tel, az ocsmány s aljas ér
zés a becsületességgel, a ma
gyar nemzeti lét szebb jö- 

! vőért vívandó harcában az
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Miss Mohács és az „elavult dajkamesék'*
Számitoitam a következetes 

magatartásra és nem is lepett 
meg az a válasz, amely a két 
héttel előbb ugyan ezen a helyen 
közölt cikkemre a helybeli társ
lapban megjelent. Megnyugtatom 
a t. Szerkesztő urat, hogy cik
kem nem a Dunavidék szerkesz
tősége ellen íródott, hanem tisz
tán az igazság és erkölcs nevé- 
ven szólaltam fel, mert ez hiva 
táscm és kötelességem is. Iga
zán sajnálatos, hogy a D. hirde
tése ellen kellett szót emelni, de 
hát ez a felhívás a Mohácsi H ír
lapban nem is jelenhetett volna 
meg. Még a D. szándékáról sem 
beszéltem és erkölcstelen célza

mint egy I őt környékező ellenséges tá-
borral döntő csatára készül. 
Pokol az éggel, Belzebub 
Jézus egyházával s a magyar 
haza a vörös kommunizmus 
s ádáz ellenségeinek vasgyü- 
rüjével áll szemben. S e két 
fel között elterülő térre szo
rult a mai idők magyar if
júsága.

Mi, akik az élet hanyatló 
oldalára értünk, el se tudjuk 
képzelni, minő tomboló erők 
viharzanak az antikrisztianiz- 
mus s hazánk ellenségeinek 
táborában. Dante Infernojá- 
nak van egy hatásos jelene
te, mikor az égő mocsár
tenger hömpölyög tova, hogy 
elpusztítson s eltemessen 
mindent, ami szép és nemes, 
becsületes s tiszta.

íme, most oly korszakot 
élünk, mikor arra az erény
re, melynek szent Imre her
ceg hőse és szentje minden 
nemzet ifjúságának, de leg
inkább a magyarnak, mely e 
nemzet jövőjének, további 
fenmaradásának hordozója, 
legnagyobb szüksége van.

Nem is kételkedünk benne, 
ha szent Imrének lelkiereje, 
eszményi világnézete bele
szivódik a magyar ifjúság 
érzésvilágába, felvértezi azt 
az elhatározó küzdelemre, 
hogy diadalmasan, győzelmi 
eredménnyel kerüljön ki belőle: 
dicsőségére hazájának, testi 
s lelki üdvére önmagának.

tod sem imputáltam a hirdetésé
nek, csak a szépségversenyek 
vallásos erkölcsi elfajulásáról, ve
szedelmeiről, lelki sülyedtségéről 
akartam a közönséget tájékoz
tatni és ellene tiltakozni. Enged
tessék meg az a megjegyzésem, 
hogy hivatásomnál fogva több 
és alaposabb betekintésem adó
dik az emberek, leikébe és köz
vetlenebbül láthatom mily nagy 
erkölcsi kárral hat egy ilyen ver
seny és azon való részvétel a 
fiatalság, de felnőttek lelkivilá-

; gára is. Aki naponként láthatja 
az emberi gyöngeség megnyilat-

I kozásait és, hogy mily kevés 
j rósz hatás kell egy lélek erköl-
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esi rombadöntéséhez, az tiszte
lettel legyen mondva, nagyobb 
joggal szólhat az ilyen jelensé
gek erkölcsi elbírálásához. Eh
hez nem kell még «erkölcsi fa
natizmus*, annál kevésbé «teljes 
bigottság*, amely egymástól nem 
igen állhat távol. De erről még 
szó lesz a cikkem végén.

A Színházi Élet szerkesztősége, 
mert hát ezt azonnal értesíteni 
kellett a tiltakozásomról, termé 
szelesen védi az egyéni akcióját, 
sőt még egy sereg valótlanságot 
is felfedez a cikkkemben a zsűri 
és toalett kérdést illetőleg. A 
zsűri személyeit nem akarjuk 
bántani, de nyugodtan föltesszük 
a kérdést vájjon a folyóirat, 
amely meztelenséget hirdető és 
abból kultuszt csináló képeivel, 
vicceivel és színdarabjaival egy
általán nem szolgálja az erköl
csök nemesítését és a művészet 
cégére alatt tolakodik be a csa
ládok szentélyeibe és fájdalom, 
sok keresztény családapa és anya 
rösteli kifüggeszteni a keresztet 
és a Madonna képét , a szobája 
falára, de a Színházi Életet a sza 
lón asztalára helyezi, sőt még a 
gyermekei kezéből sem tépi ki, 
ez bigottság és műveletienség 
volna, (pedig joggal hiszem, 
hogy a t. Szerkesztő ur sem en
gedné meg, hogy majd a serdülő 
leánya ezen a folyóiraton át 
szedje magába az erkölcsiség j 
modern feltalálását), — vájjon ez 
a folyóirat hivatott e arra, hogy 
végigmustráljon egy sereg fiatal 
■eányt és tisztán a test idomait, 
az arc és tagok arányait latol 
gatva mondja ki a szentenciát: 
Éz képviseli legjobban és leg
méltóbban Csonkamagyarorszá 
got. Pedig azt mindenki megen 
gedi, hogy sokan és azok ma
radnak le erről a versenyről, 
akik elsősorban lennének méltók 
a kitüntetésre és világszereplésre. 
És hogy még nem is hiúság 
vezeti ezeket a versenyzőket! 
Hát mi? Altruizmus? Jótékony
ság? Felebaráti szeretet? Miért 
törekszik akkor mindegyik a dij- 
nyerésre és megtesz mindent, j 
nehogy lemaradjon az első he ! 
lyekről ? Pedig nem nyer min
denki dijat. És ez mind nem hiúi 
ság ! Hát legyen pénzszerzés- 
aikalom. Ez sem különbözik az 
előbbitől. Majd érdeklődjenek a 
versenyzőknél a kiadások iránt 
és látni fogják, hogy nem naivi
tás az állításunk.

Egyébként is a kérdés erköl
csi oldala még nincs ezzel el
döntve.

Nehogy azt higyje a Szerkesztő 
ur, hogy csak privát vélemény 
és túlbuzgóság volt az inkrim i
nált cikkem, szolgálok közelebbi 
adatokkal is a múltkori vélemény
nyilvánításomhoz. Az Osserva- 
tora Komano, a Szentszék félhi
vatalos lapja különösen 1927 ben, | 
de azóta is ismételten felemelte 
tiltakozó szavát a modern er
kölcstelenségek, ruhátlanság, le
dér viselkedés és a szépségver
senyek ellen és igy Róma és pe 
<dig kát. Róma, igenis állást fog- I 
Iáit ebben a kérdésben. Az olasz, 
bajor és osztrák püspökök, ná
lunk az erdélyi püspök tiltako  
zott a modern erkölcstelenségek 
ellen és mig a túlsó sajtó orgá
numok gúnyolódtak a katoliku 
sok bigottsága fö lött (pl. a Ber

liner Tageblatt zsidó újság) ad 
dig a kát. újságok frontot alkot
tak a püspökök fellépése mellett. 
Igen ajánlom a M agyar Kultúra, 
Szív, U j Nemzedék stb. kát fo
lyóiratok és lapok tanulmányo
zását, ahol bővebben is igazolva 
láthatja állításaimat. A szépség- 
versenyek ellen való küzdelem 
nemcsak katolikus, de általános 
keresztény kötelesség és aki nem 
áll itt egy sorompóba a küzdők
kel, az kellemetlen tanubizonysá 
got provokál ellenünk. Ezekután 
csak gyerekesség és elfogult rö 
vidlátás a múltkori cikkünkön 
való csöndes gúnyolódás.

Mert még az sem érv ellenünk, 
hogy a pécsi és más vidéki la 
pok eddig hallgattak a szépség- 
verseny kérdéséről. Lapozza fel 
a Szerkesztő ur a Dunántúl naoi 
cikkeit (1930 máj. II. 13. sz.) és 
megdöbbentő bizonyítékokat ta
tái alaptalan támadása ellen. Nyu 
godt lehet, hogy a többi váro
sok kát. és keresztény közönsége 
is tiltakozni fog megfelelő formá
ban a Pestről kitelepített járvány 
ellen. A pestieket meg majd el
intézik avatottabb tollak.

A <jajkiáltás»-om tehát nem 
vész el a pusztában és igen 
örülök, hogyha első leheltem 
ebben a küzdelemben, amely 
annyira hivatásomba kü'deté- 
sembe vág. Jól tudom ugyan, 
hogy ennek eiienére is megtart befejeztük. M ihalecz Ferenc.

Mohács kereszténysége a „Mis Mohács11 választás ellen .
Mohács város keresztény tár

sadalma impozáns módon moz
dult meg a tervezett *M iss M o
hács* választás ellen. A rende
zők buzgó felhívásának nem 
volt ugyan nagy visszhangja, 
nem tolakodtak a jelentkezők oly 
számban, ahogy talán a rende 
zőség és laptársunk vélte volna, 
amikor azonban Mihalecz Fe
renc segédlelkész tiltakozására 
ply nivótlanul válaszolt, a

keresztény társadalom  
teljes számban megmoz
d u lt s az összes keresz
tény egyesületek m integy  
emben á llo ttak k i a tes
tiségnek eme pogány ku l
tusza ellen. A ka to liku
sok úgy m in t a refor
mátusok, m in t a görög- 
keletiek a keresztény er
kölcs szempontjából te
kintették ez a kérdést és 
dicséretes harmóniával 
á llo ttak sorompóba ellene.

•

Ezeket a leveleket minden hoz 
zászólás nélkül az alábbiakban 
közöljük. Elsőnek a tiszta val
lási alapon alakult Mohácsi Ű ri
nek Mária Kongregációja leve
lét kö zö ljü k :

Igen tisztelt Szerkesztő U r!
Csodálkozva látjuk, hogy M o

hácson magukat katolikunak ne
vező lap és annak szerkesztősé
ge eszközül adta magát oda a 
katolikus sajtó és a katolikusság 
állak már annyiszor elitéit fővá
rosi lap szépségversenyének és 
vállalják annak megrendezését.

Mi a Mohácsi U rinők Mária 
Congregatioja alulírott tagjai k i
jelentjük, hogy a testiségnek ezt 
a sátáni kultuszát elítéljük és 
leányainkat ezen résztvenni nem 
engedjük.

Mihalecz főtisztelendő urnák 
hálás kőszönetünket fejezzük ki

ják a pesti szépségversenyeket) 
és a vidéki versenyzők sem ma
radnak el a kiállításról, d e e z ’ 
nem agaszt. A m i közönségünk^ 
nem lesz ott a versenyen. Az itt- j 
hon maradó leányokat is vigasz
talja az a tudat és meggyőződés, 
hogy a szépséget és lelki érté
ket nem lehet a külső után 
mérni, amely se nem érdem se 
nem kitüntetés.

A kommunizmus megbukta
tása után a kormányhatalom 
minden eszközzel a meglazult 
erkölcsi élet feltámasztására sie
tett és a törekvés dicséretes is 
volt. Miért nem nyúlnak most 
bele ezekbe a mozgalmakba, mert 
nagyon is időszerű lenne? M in
den állam talpköve a tiszta er
kölcs — és itt nem lehet afo
rizmákkal, *e!avuit dajkamesékkel* 
mumusgatni a nagyközönséget, 
mert akkor keresztény kát. fe lfo
gásunkkal kerülünk ellentmon
dásba. Ha a kát. keresztény fel
fogás «elavult dajkamese*, akkor 
én mégis ez utóbbi mellett dön
tök. Nincs más mód mint hát
ráló! fuvatni, ami még minden
kor szép és férfias dolog, mert 
a szakítást nem akarja alaptala 
nul megtenni.

Kifejtettük a kát álláspontot 
és ha nem tetszik, nem tehetünk 
róla. Ebkői engedni nem lehet. 
Részünkről ezzel ezt a vitát

s bizonyosak vagyunk benne, 
hogy a jövőben is mindenkor 
sikraszáll a katolikus igazságok
ért.

T isztelettel:
A levelet Seregly Erzsébet pre- 

fecta és congregatió 80 tagja ír
ták alá, köztük Mohács város 
intetigentiájának vezető asszo
nyai és leányai.

♦

Hasonló tartalmú levél ér!'e 
zett a harmadrend tagjai részé
ről, akik 32 en írták alá tiltako
zásuk jeléül. Sajnáljuk, hogy hely 
szűke miatt az összes aláíráso
kat nem közölhetjük.

«

A mohácsi nőegyesületektől a 
következő közösen aláirt levél 
érkezett:

Igen tisztelt Szerkesztő U r!
A mohácsi keresztény női 

egyesületek alulírott vezetősége 
megdöbbenéssel látjuk, hogy a 
keresztény sajtó által annyiszor 
elitéit és a Színházi Élet által 
rendezett szépségversenyeket Mo 
hácson is meg akarják honosí
tani. Örömmel vettük Mihalecz 
Ferenc tisztelendő ur fellépését 
ez ellen, de annál nagyobb volt 
a csodálkozásunk, amikor ezek 
után is meg akarják tartani.

Mi alulírottak valljuk, hogy a 
testiség ezen kultusza, amely a 
művészet leple alatt pusztítja a 
lelkeket, a keresztény erkölcsö
ket, nem egyeztethető össze val
lási felfogásunkkal és azon nem
csak, hogy leányainkat résztven
ni nem engedjük, de minden 
keresztény leányt óva in tünk at
tól, hogy ezen résztvegyen.

Tisztelettel:
Dr. K u li Jánosné s. k , a Szoc. 
Misszió elnöke, M ányoki Sán- 
dorné s. k., a Mohácsi Reformá
tus Keresztyén Nők Egyesületé
nek elnöke, dr. D akits  Mihályné

s. k., a gör. keleti nők vezetője 
Lehmann Lajosné s. L, a Mansz 
ügyvezető elnöke, Krosics Ilona 
s. k, a Leányklub vezetője.

A mohácsi Credo Egyesület a 
következő levelet intézte hozzánk •

A Mohácsi Hírlap tekintetes 
Szerkesztőségének

Helyben
Am ikor Mihalecz Ferenc tisz-' 

telendő ur állást foglalt a Szín-' 
házi Élet mohácsi szépségver. 
senye ellen, valamennyi katoljl 
kus érzésének, felfogásának adott 
kifejezést. Közismert, hogy a fg. 
városi katolikus sajtó már évek 
óta a legsulyosaob támadások
kal illette ezeket a szépségver
senyeket, meg nem cáfolt vada-

| kát közölt, nagyon furcsának ta- 
| láltu< tehát, hogy ezekután Mo- 
í hácson egy magát az utóbbi idő- 
i ben kereszténynek feltüntetni 

igyekvő lap vállalkozik megren-
| dezésére.

M i igenis állítjuk, hogy a ka
tolikus vallással, a krisztusi ta
nítással, vallásunk örökszépségü 
igazságaival éles ellentétben van 
az a szépségverseny, amely nem 
a vidéki ifjúság ártatlan szóra
kozása, hanem a testiség kultu
sza, amikor éhes férfi szemek 
mustrálják végig a leányokat és 
csak a testük szépsége után íté
lik meg, elfelejtve, hogy annál 

i sokkal értékesebb, sokkal szebb 
az emberi lélek, amely itt figye
lembe sem jöhet.

Ha azonban mindez nem is 
állana meg, a katolikusságnak 
akkor is távol kellene magát tar- 
feni ezektől a versenyektől, mert 
világnézetével, egyéniségével és 
minden érzésével éles ellentét- 

i ben álló sajtó rendezi, amely 
már annyiszor bebizonyította,
hogy jó t nekünk nem akar.

Mihalecz tisztelendő ur bátor 
I fellépéséért hálás köszönetét 
í mondva közöljük, hogy mi a 
1 Credo vezetősége, minden sorá- 
| val egyetértünk s kérjük, hogy 
I ezután is szálljon síkra a ke- 

rezzténység igazságáért, mert 
véleményünk szerint a Credo- 
nak, illetve tagjainak éppen az a 
legfőbb kötelessége, hogy az 
életben érezze meg, hogy mikor 
és hol kell megmutatni katolikus
voltunkat.

Soraink nyilvános közlését kér
ve, vagyunk

tisztelettel:
D r. Kápo lna i Zsigmond világi 
elnök s. k., dr. K u li János s. k.
alelnök M árton  János alelnök sk.♦

Érdekes lesz külön is rámu
tatni, hogy Pécs város keresz
tény társadalma is m ily egysé
gesen tiltakozik a szépségver
seny ellen. A »Dunántúl* vasár
napi számában Hantos Béla volt 
munkatársunk kitűnő tollából ve
zércikk jelent meg, amely élesen 
állást foglal a Miss Pécs ellen. 
A következő keddi számban 
Oyörkös József leánygimnáziumi 
igazgató nyilatkozik s elitéli ezt 
az üzletszerű szépségversenyt, 
amely a külső szépséget köz
ponti gondolottá teszi s a ma
gasabb eszmények mellette el
vesznek és elértéktelednek. A 
• D unántúl* csütörtöki számá
ban a leányifjuság hivatott ne- 

j velői további sora nyilatkozik és 
egyhangúlag a szépségversenyek

i ellen foglalnak állást.
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így F. Futima  Sarolta, a pol- 
gári leányiskola igazgatója azt 
rnondja: A női méltósággal és 
a leányos szeméremmel és fi
nomsággal homlokegyenest el
lenkezőnek és össze nem egyez- 
lethetőnek tartom a mostani 
szépségversenyeket.

Hasonlóan nyilatkozik Sz Zán- 
Jtcy Kornelie, a kereskedelmi 
leányiskola igazgatója és Neh- 
rebeczky Ilona, az Agostontéri 
leányiskola igazgatója különösen 
súlyos szavakat használ ellene, 
amikor azt mondja, hogy meg
győződése, hogy egyetlen finom 
érzésű magyar anya sem fogja 
megengedni, hogy leánya a szép
ségversenyen resztvehessen.

A „Dunántúl" pénteki számá
ban Nyári Páj református esperes 
lelkész nyilatkozik, aki gratulál 
a vasárnapi vezércikk Írójának és 
komoly nyilatkozatában elitéli a 
szépségversenyt.

Nyilatkozik még Gyartmathy 
Miklósné a Szociális Misszió 
Társulat titkárnője és közük még 
egy leány levelét is. Érdemes el 
olvasni a fenkölt ^gondolkodású 
nyilatkozatokat és levelet.

Ezek után a magunk részéről ■ 
is lezárjuk ezt az ügyet s csak 
azt állapítjuk meg, hogy a ke
resztény társadalom egyhangú
lag elitéli a Színházi Élgt szép 
ségversenyét s aki ezekután mel
lette van, az tegyen le arról, 
hogy keresztény gondolkodású
nak tartsák s elhigyjék, hogy 
tisztában van a keresztény v i
lágfelfogással.

E lkészült a városi 
közkönyvtár e lső

szekrénye.
—  A deszkaanyagot Roheim és 
Huth cég, a vasalást Bauer vas
kereskedő, az üvegezést Czigler 
üveges ajándékozta — A könyv
tár rendezése befejezés előtt — 
Eddig 15-en jelentkeztek a köz

könyvtár tagjaiul — Újabb 
adományok —

E héten elkészült a városi küz- : 
könyvtár első szekrénye s már 
elhelyezést is nyert a Városhá
zán a 39-es számú szobában, | 
ahol jelenleg a köny vtári köny- ! 
vek össze lettek gyűjtve. A könyv- 
szekrény nagy hatalmas nyolc ' 
polcos s benne nem kevesebb . 
mint 5CO könyv fér el.

M in t m ár megírtuk a 
könyvszekrény deszka
anyagát H u th  János és 
Roheim Jenő ajándékoz
ták a muzeumegyesület- 
nek, a vasalást Bauer 
Károly, az üvegezést pe 
d ig  Czigler üvegkeres-

kedd adta hozzá.

Az adómányozók nevét a mu
zeumegyesület a szekrény en fogj* 
megörökíteni mert f ként a két 
fakereskedő cég nagy anyagi al 
dozatokat hozott azért, hogy a 
szekrényt megépíthessek, mivel a 
másik két, a varosban levő fakeres 
kedő elzárkózott attól, hogy adó 
Hiányaival hozz járuljon a Könyv
szekrényhez s e2ért Roheim es 
H ű t. cég viHaltak annak teljes 
anyagát.

Ez az első köny vszekrény ter
mészetesen nem lesz elegendő a 
könyvek elhelyezésere, még leg
alább hat könyvszekrényt kell ez 
évben a rnuzeumegyesületnek be
szerezni, hogy a szakadatlanul 
érkező kör,yv adományokat elhe
lyezze. A már eddig érkezett 
könyvek nagyobb részét rendez
ték. a regények ts elbeszélő kö
tetek, szépirodalmi művek íolyó- 
számokkai vannak ellátva s a 
közönség rendelkezésére állanak. 

M á tra i Béláné nagyobb 
mennyiségű könyv bekö
tését vállalta teljesen in 
gyen, hasonlóképpen 
Fridrich Oszkár is, úgy
hogy a bekötés nélkül 
adományozott könyvek 
egy részé, a regények 
kiadható állapotban

vannak.
Eddig azonban csupán 15 tagja 

van a városi közkönyvtárnak. 
Ennyien iratkoztak be, illetve 
ennyien váltotak ki a tagsági ; 
könyveket. Remélhető azonban, | 
hogy ez csupán kezdet, s ebben. I 
a hónapban eléri a n.uzeumegye- 
sület közkönyvtara a 100 tag
létszámot.

A legfontosabb irók ma mar 
teljes kony sorozattal szerepell ek 
a közkönyvtárban. Így a magyar 
irók közü l: Jókai, Gárdonyi, Her
ceg, Szomsházy, Vas Gereben, 
Mikszáth Kaimat), Babits Mihály, ' 
Csathó Kálmán, Szederkényi A n
na, Denes Gizella, Farkas Pál, 
Surany t Miklós, Bt. Orczi Emma, 
Bokor Malvin, Krúdy Gyula, Ra- 
kosy Viktor, szépirodalmi művei, 
a külföldiek közül, hogy csak a 
fontosabbakat említsük: Sienke- 
wiecz Henrik, Dickens, Dumas, 
Bourgei, Viktor Hugó, Mark 
Twain, Barctey, Ludwig VVolf, 
Rudolf Siratz, Ridder Haggard, 
Hall Caine, Courts Maler, Croker 
M., Lagerióf Zeima, Lloyd Osborn, 
Richard Voss, Leó Perutz, Cher- 
bulier Viktor, Sven Elvestade, 
Ttiomas Mann, John Galsworthy, 
Persivat C. Wren, Wells, Wiide 
Oskar, Bourget Pál, Mereskov- 
szkyj, Romáin Rohand, Georg 
Sand, Dosztovjenszkij, Gorkis, 
Daudet stb. ahanak rendelkezésre 
az olvasni vágyó nagy közönség
nek. A regény ek szama megha
ladja a 60Ű-t, tehát mindenki 
megtalálja azt, amit óhajt.

Legutolsó Közlésünk óta a vá- 
rosi közkönyvtár részere adakoz

ta k : Szent István társulat 10 drb 
könyv, Varga Lajosné 11 drb, 
Tóth Lajos dr egyetemi tanar 
Debrecen 4 drb. Keserics apát- 
plébános örökösei 21 drb könyv, 
Kugyeray T  tus 3 drb könyv Az 
adományozó t könyvek száma ez
zel 1197-re emelkedem További 
adományoka- k r a m u , u n -  
egyesület.

urccnununujnonunirnunununicn

A „Mohácsi Credo Egye
sület" taggyűlése.

Május U-én, vasárnap délután 
fél 4 órakor tartotta mega «Mo
hácsi Credo Egyesületi szoká
sos taggyűlését Kápolnai Zsig- 
mond dr. esperes plébános el 
nöklete alatt.

Ima és az elnök üdvözlő sza
vai után Mihalecz Ferenc ügy
vezető alelnök, belvárosi káplán 
tartott igen tartalmas és szép 
előadást <Erkölcs és irodalom* 
címen.

Vázolta a világháború utáni 
irodalom etkölcsi pusztítását, 
majd felvetette azt a kérdést, 
hogy lehet-e az irodalmat az er
kölcsi alapelvek szerint elbírálni, 
avagy az írónak minden szabad 
csak szórakoztasson ?

Mi az erkölcs? Erkölcsi világ
rend. Az erkölcsi világrend 
azoknak a lényeges vonatkozá
soknak az összessége, amelyek 
az embert Istenhez, önmagához 
és a többi teremtményekhez kap
csolják. Az alapjai a tizparancso 
latban vannak lerakva. Kivétel 
nincs. Minden életmegnyiivánu- 
lásunkat az erkölcsi világrend 
dominálja Hiába minden rugka- 
pálódzas, hogy azt lerázzuk. Az 
irodalom sem kivétel. A könyv 
az író egyéniségét, lelkivilágát 
tükrözi visssza. Az olvasó az 
Író leikébe kapcsolódik, legbi
zalmasabb barátjává teszi és gon
dolatain sokáig rágódik, töpreng. 
Öntudatlanul is átveszi annak 
felfogását, meggyőződését. Tanú- : 
bizonyság erre a történelemtu 
domány, hírlapirodalom.

A regényirodalom első céljz i 
a szórakoztatás, Ehhez a művé
szet eszközeit felhasználhatja. De | 
vájjon szabad-e ezen a cime.t 
erkölcstelen, érzéki, erotikus va- 
láseilenes stb. jeleneteket, esemé
nyeket felhasználnia?

Van e köze a művészethez a 
morálnak ? Ez nagy kérdés ! Ezt 
nem lehet szellemeskedő aforiz
mákkal elintézni, mint az újab
ban egyes irók tették. Szerintük 
a művészetnek nem kell törőd- ; 
ni a közönséges erkölcsi szabá- j 
lyokkal. Ami költői, ami szép, 
az fölötte áll minden erkölcsi ; 
törvényen.

Szerintük a szép nem lehet I 
erkölcstelen.

Az élet rácáfól erre, mert a 
bűnözők sok esetben azt er
kölcstelen szépirodalom hatása 
alatt cselekednek. A művészet 
nem lehet különálló, őr célú, mert 
mind az emberért történik, arra 
akart hatni. Az ember sincs ön
magáért, csak másodsorban. Neki 
is alkalmazkodni kell az erkölcsi 
világrendhez minden vonatko
zásban. Az irodalomban nem a 
forma a fő, hanem az eszmei 
tartalom. Elsősorban ezzel haf 
ránk az iró. A malacság arany
tálban is malacság. Hiába min
den forma. Mi az etikát az esz
tétikától nem választhatjuk el, 
habár nem csak az etika miatt 
élvezzük a szépet.

Az Egyház az erkölcstelen és 
vallás ellenes munkákat indexre 
helyezi.

Ézeket a munkákat jó katolikus 
nem olvassa.

Az értékes szép előadás nagy 
tetszést aratott.

Utána több kisebb ügy került 
még a taggyűlés elé. K im ondot
ták, hogy ezidén is testületileg 
zarándokolnak el szeptember első 
vasárnapján Máriagyűdre, szí. 
Imre herceg tiszteletére ajánlva 
fel a bucsujárást.

Dr. Kápolnai Zsigmond el- 
nük bejelentette, hogy a «Credo» 
zászló ügye a megoldás stádiu
mába jutott, amennyiben M árton  
János és Petricsevics Lajos lel
kes gyűjtőmunkájának eredmé~ 
nyeképen több mint 600 pengő 
gyűlt össze a zászlóra.

A taggyűlés után választmá
nyi ülés volt, amelyen Varga La
josnak a zászló elkészítésére be
nyújtott ajánlatával foglalkoztak.. 
A zászlóanyai tisztségre a vnagi 
elnök nejét dr. M arg itay  Lajos- 
nét fogja felkérni a választmány.

A legközelebbi taggyűlés június, 
hó végefelé lesz, amikor is Döry  
László teológiai tanár fog v ita 
délutánt rendezni.

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X

Léleküditő.
(Apróságok nagy emberek életéből.)

A kirá ly  és 
Andrássy Gyula.

Andrássy Gyu'a tudvalevőleg 
az összes európai uralkodók 
rendjeleit bírta. A Szent Hubert 
rendet ugyanazon postával küldte 
meg a bajor király Ferenc Jó
zsef királynak és Andrássy G yu
lának. Királyunk tudomására ju t
ván Andrássy e legújabb k itün 
tetése, e szavakkal fordult hozzá: 
No, gratulálok, ma minket, egy
forma szerencse ért. — Könnyen 
beszél felséged. — válaszolt And
rássy, — egy aranygyapjas ren
det ad érte és kvitt. Nekem pe
dig ki kell fizetnem 8 ezer fo - 
rintot, ami a rendjelért jár.

Ilrfw  ZA A  KI ic  m a n i m t a  m  á T> a telepekkel való örökös bajlódást és szeretne 
U Q  L 1 1 1 L < X  l l l C l l  egy hálózati készüiéket, mely minden gondtól
mentesít mert bekapcsolása úgy történik, akár a villanyvasalóó. D e  n e m  tu d ja , m it  c s in á ljo n  r é g i k é s z ü lé k é v e l?

Cserélje he VESZTERGOMBI-nál! hálózatira, melyre egy évi garanciát vállal.
H a llg a s s a  m eg  a  le g ú ja b b  V E S Z T E R G O M B I k é s z ü lé k e t!  Semmi hálózati bugás nincs, gyönyörű 
hang, tetszetős kivitel! K ü lfö ld i á llo m á s o k  w ete le VESZTERGOMBI rádió Vállalat 
a n te n n a  n é lk ü l ! - Aruk olcsóbb, m.nt gondolnál -  n
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— Majd segítőnk a dolgon — 
jegyezte meg mosolyogva a k i
rály. S csakugyan kiezközölte a 
szokásos díj elengedését.

(Jmberto távirata.
Umberto az anarkisták által 

meggyilkolt olasz király, teljes 
életében irtózott az udvari cere 
iróniáktó l. M ikor 1675-ben trón
örökös korában V. Ferdinánd 
temetésén Bécsben járt, nagyon 
kellemetlenül érintette az a hideg, 
kimért szertartásosság, amelyet 
o tt tapasztalt. A temetés után 
atyjához, a nagynevű V iktor 
Emanuelhez a következő gúnyos 
táviratot intézte: Felség! Alatva- 
lói hódolattal jelentem, hogy ő 
cs. és kir. apostoli felsége, V. 
Ferdinánd császár és király leg
kegyelmesebben elhatározta, 
hogy eltemetessék.

A logikus valasz.
Kölcsey Ferenc parasztszeké

ren utazott egyszer. Útközben 
megkérdezte a kocsist: Miféle 
víz ez, atyafi ? — A Karaszna, — 
szólt a kocsis.

— Nem Karaszna az hanem 
Kraszna — igazította ki Kö csey. 
Tovább mentek aztár. M ikor a 
Berettyóhoz értek, azt kérdezte 
Kölcsey: Hát ez miféle viz? Ez 
meg a Brettyó, — válaszolt a 
kocsis. Dehogy Brettyó ! csóválta 
a fejét Kölcsey Berettyó az! A 
kocsis bosszankodott: Üsse meg 
a k ő ! Amott a Karaszna nem 
tetszett, itt meg a Brettyó . . . 
Most már igazán nem tudom, 
m i lesz jó az urnák?

M elyik m iniszter 
a legjobb szónok?

Bánffy Dezső báró, amikor 
miniszterelnökké nevezte ki a k i
rály, magához hivatta Lukács 
László pénzügyi államtitkárt s 
fölkérte, hogy vállalja a pénz
ügyminiszterséget. Lukács azon 
bán szabadkozott: Szürke em
ber vagyok én, hagyj engem 
továbbra is nyugodtan dolgozni 
a minisztériumban! Különben is 
nem vagyok szónok . . .

— Dehogy nem vagy szónok — 
nyugtatta meg Bánffy Te leszel 
minisztérium legjobb szónoka, 
mert te leszel a pénzügyminisz
ter. Már pedig tudott dolog, 
hogy <a pénz beszél, . . . »

Akinek hazug szó nem 
hagyta el a száját.

k  Barcsay Domokos, a régi par
lament egyik tagja, akit egyik 
őséről a «fejedelem> titulussal 
illettek, az Abázia-kávéházban 
ü lt több képviselő társaságában, 
amikor arra ment egy idősebb 
úriember. Barcsay fölemelkedett 
s mély tisztelettel köszöntötte az 
illetőt. A társaság tagjai kíván
csian fordultak hozzá:

—  Ki volt ez az ur, akit oly 
nagy tisztelettet üdvözöltél ?

— Régi ismerősöm földim , — 
válaszolt a fejedelem. — Kolozs
vári ügyvéd.

— S miért köszöntödted oly 
mélyen?

— Nagy tisztelője vagyok. Ez 
az ur ugyanis egyike azon ritka 
embereknek, akiknek hazugság 
sohasem hagyta el a száját . . .

— Ügyvéd létére ? néztek ősz- 
sze a társaság tagjai. Lehetetlen I 
Hisz a védőbeszédek tömve 
vannak hazugságokkal! A feje

delem csöndesen 'megingatta 
fejét:

— Ez igaz. Csakhogy ez az 
ember az orrán keresztül beszél, 
és igy a száján át sohasem 
hazudik.

A titokzatos 
pohárköszöntő.

Ugyancsak Barcsayval történt 
az alábbi eset is. Főispáni in
stalláción volt a fejedelem. Már 
vagy tizenöt dikciót szenvedett 
végig, amikor pohár borral a ke 
zében ő is felállott s kemény 
harsány hangon igy kezdte:

— Hölgyeim és U raim ! Föl
kérem önöket, vegyék kezükbe 
a poharukat s áljának fö l vala
mennyien. — Mindenki azt hitte, 
hogy Barcsay a királyra akar 
felköszöntőt mondani s ezért si 
elve állt föl az egész társaság. 
Akkor aztán igy folytatta Bar
csay: . . .  és most nézze meg 
mindenki, hogy nem az én asz 
talkendőmön ült e eddig, mert 
nem találom sehol . . .

A szükségtelen ok.
Széchenyi István gróf az 1860 

március 3 iki házkutatás alkalmá 
val együtt vacsorázott Fáik M ik 
sával. Vacsora közben többször 
is felhozta, attól tart, hogy el
fogják nem csak őt, hanem Iá í 
togatóit is.

— De kegyelmes Uram, — 
nyugtatta meg Fáik semmi ok 
sincs rá!

— Barátom, mondta eltűnődve 
Széchenyi, ahhoz, hogy a mai 
világban bezárjanak valakit, nem 
ok kell, hanem zsandár, meg 
börtön. Az pedig van elég . . .

— A ta n onc isko la  pécsi ta - 
nu tm ányK irándu lása . Megírtuk, 
hogy a mohácsi iparos és keres
kedő tanonc iskola a Pécsi Ke
reskedelmi és iparkamara által 
adományozott 200 pengőt tanul
mányi kirándulás céljára hasz
nálja fel. Erős József igazgató és 
Petrovics Károly tanító szerdán 
ez ügyben Pécsett jártak, ahol 
Weigand Antal iparos tanoncis
kolái igazgatóval megállapodtak, 
a megszemlélendők ügyében. Első
sorban a kitűnő felszerelésű és 
elsőrangú pécsi iparos tanoncis
kolát tekintik meg, majd elláto
gatnak a Pannónia sörgyárba, a 
Littke pezsgőgyárba, a Hammerli 
gépgyárba és megnézik a székes- 
egyházat. A kiránduláson 50 ta
nuló vesz részt. A kirándulás jú 
nius hó 12-én lesz, amelyre a 
fiuk csak reggelit visznek, a többi 
étkezést és költségeket az ado
mányból fedezik. Reméljük, hogy 
a tanonctartó gazdák a maguk 
részéről elősegítik ezt a kirán
dulást azzal, hogy tanoncaikat 
erre a napra elengedik hiszen a 
fiuk annyi szépet és jó t látnak 
és tanulnak, amelyet később fel
használhatnak az életben s ami 
elősegíti tanulmányaikat.

— A felm érési m érnökök a 
Sokac-cörban. Mohácsi Német 
Kálmán dr. elnök felkérésére a 
felmérési munkálatok három mér
nöke vasárnap délután a Mohácsi

Sokacok Magyar Olvasókörében 
összegyűlt tagoknak, valamint a 
gazdák köréből résztvett más 
vendégeknek elmagyarázták a fel
mérési munkálatokat. Kiemelték 
azok jelentőségét, elmondták a 
gyakorlati keresztülvitelt. A meg
jelentek örömmel hallgatták a fel
világosításokat s hálásak voltak 
az előadók fáradozásáért.

— Pedagógiai szem inárium . 
Szombaton délelőtt a külvárosi 
elemi iskolában volt a harmadik 
előadása a pedagógiai szeminári
umnak, amelyet M ayer Ferenc 
polgári iskolai igazgató tartott. A 
gyakorlati bemutatást H artveg  
Péter majsi tanító tartotta. Az 
előadáson megjelent dr. Berze 
N agy  János tanfelügyelő Pécsről 
es dr. Heckenberger Konrád Lány
csókról, valamint a tanítók teljes- 
számban úgy Mohácsról, mint a 
környékről

— Régi lövészek  figyelm ébe
A Lövész Egyesület vezetősége 
felh vja a régi lövészeket, hogy 
vasárnap délután 3 órakor a lö- 
vészpál.an jelenjenek meg.

— Szabolcsbányatelep i tüz
e l ók Mohácson. Vasárnap Wie 
torisz  Róbert főmérnök, /eckl 
Antal igazgató tanító, Székely 
Károly és Császár Gyula tanítók 
vezetésével a szabolcsbányatelepi 
lüzolto tanfolyam résztvevői Mo
hácsra érkeztek tanulmányútra. 
Megtekintettek a mohácsi múze
umot, a csataképolnat, majd a 
Schiiffer vendéglőben rendezett 
banketten vettek reszt. A kirán
dulók az esti vonatta! utaztak 
vissza.

—  Tekeverseny a K át. Le
gényegy le tben . A Kát. Legény- 
egylet ma, szombat délután 6 
órától kezdve holnap, vasarnap 
este 8 óráig bezárólag tekever
senyt rendez, melynek nyeremény
tárgyai a következők lesznek: 1.) 
bárány, 2.) 1 üveg pezsgő, 3.)
2 üveg sör, 4 ) 1  üveg bor, 5.) 
1 doboz cigaretta. A  nagyszerű
nek Ígérkező versenyre minden 
érdeklődőt szeretettel elvár az 

Elnökség.
—  Korlátokat a csatornák  

m ellé . Egyik szigeti olvasónk 
panaszolja, hogy az ujonan épült 
szigeti csatornák átjárójánál nin
csenek korlatok s este veszélyes 
az átjárás. A kérelmet az illeté
kesek figyelmébe ajánljuk s bi
zonyosak vagyunk benne, hogy 
találnak módot az orvoslásra.

— F agyos szentek. Hétfőn, 
kedden és szerdán volt Szervác, 
Pongrác és Bonifác névnapja, 
akiket a nép fagyosszenteknek 
mond, mert ezeken a napokon 
általában fagyos, hideg szelek já r
nak. Az idén is megerősödött a 
szájhagyomány, amennyiben h i
deg szél, eső járta és a már le
vetett felöltők is újra előkerültek.

— Milyen messze van B i- 
dapest M ohácstó l? Ez a kér
dés nem egyszerű földrajzi kér
dés, mert a távolság fővárosunk
tól nem lenne oly nagy, mint 
amennyit utazni kell, míg oda
érünk. Az uj nyári menetrend ezt 
a távolságot ismét meghosszabi- 
totta, amennyiben például az ú j
ságok. amelyek Budapesten a 
hajnali órákban jelennek meg 
csak 5 órakor érkeznek meg hoz
zánk s mire majd a kihordók el
viszik az előfizetőkhöz lesz be
lőle 7 óra is. Nem tudjuk, hogy 
az uj menetrend megállapításánál

megkérdezték-e Mohács városét 
mindenesetre bizonyos az, hogy 
az uj járatok egyike sem felel 
meg a város közönsége kivánsá. 
gának és az a menetrend, anie 
lyet a múltkor M arg itay  Lajos 
dr. polgármester a város érdeké- 
ben kivívott teljesen meg jett 
zavarva.

— A Mohácsi Selyemipar ai 
árum inta vásáron. Utólag érte
sültünk, hogy a Mohácsi Selyem, 
ipar r. t. is az idén résztvett g 
budapesti áruminta vásáron. Nagy. 
szerű készítményei élénk feltűnést 
keltettek s hozzásegítették Mo
hács városát ahhoz, hogy az ország 
felfigyeljen fejlődő iparunkra.

— A nóta v ége . Játék az 
igazság körül című cikksoroza- 
tunkat nem óhajtjuk tovább foly- 

i tatni, mert belátjuk, hogy a túl- 
■ oldalt nem tudjuk utolérni ebben 
| a művészetben. Mi súlyos meg- 
I állapításokat tettünk, amelyeket 
l nem vonhattak kétségbe, csak ki- 
I buvókat kerestek, de nem talál- 
' tak. Kötelességünknek eleget tet- 
í tünk azzal, hogy a közönség fi. 

gyeimét felhívtuk, hogv az a po
litika, amely mást hirdet és mást 
cselekszik nem vezethet jóra. A 

! többi a polgárság dolga s bizo- 
j nyara tudni is fogja a kötelessé

gét. Befejezésül mégcsak annyit, 
hogy sem a gyógyszertárban, sem 
a torony alatt nem irányítanak 

i bennünket, de sajnáljuk, hogy a 
i trafikot nem tudták kihagyni a 
I játékból, mint ahogy nekünk sem

mi kifogásunk nem volt sem az 
ügyvédi iroda, sem a baromfite
nyésztés ellen. Ezek mindenki 
magánéletére tartoznak és ezek
hez a másiknak semmi köze.

—  G yú jtoga tás Dunaszek- 
CEŐn. Múlt csütörtökön virradó 
éjjel teljesen leégett ifjú Martina 

i Mátyás dunaszekcsői gazda Pap- 
j p e rt pusztai tanyája. A tűz után 

a csendőrség nyomozni kezdett s 
ennek során letartóztatták Erdélyi 

’ Lajos gazdasági cselédet. Erdélyi 
eleinte alibit próbált igazolni, majd 
megtört és bevallotta, hogy ő 
gyújtotta fel a tanyát. Elmondotta, 
hogy 1918. óta volt Martina 
cselédje, de nem tudott sohasem 
kijönni vele, mert a bérét állító
lag nem adta ki rendesen s ezért 
bosszúból gyújtotta fel a tanyá
ját. E rdé ly it a csendőrség átadta
pécsi kir. ügyészségnek.

— Budapesten legolcsóbb szo
bák és legjobb ellátás a vidéki 
tisztviselők, gazdálkodók, kereske
dők stb számára. Napi 4 P-től 
6 P-ig. (Lakás, reggeli, ebéd, va
csora stb.) havonta 100 P-től 
180 P-ig. Átutazó szobák. Aján
latos érkezést levelezőlapon be
jelenteni. Tisztviselő otthon. Pod- 
maniczky ucca 41. Teréz-körut és 
Nyugatinál. Te l.: Aut. 131—87.

— Május 2 9 ó n  kezdődik a 
szin iidény. H a lm i Jenő igazgató 
előzetes színházi jelentése a hé
ten jelent meg, amely szerint má
jus hó 29-én „Szökik az asszony” 
citn ii nagyszerű táncos operettel 
nyitja meg az idei évadot. A je
lentés közli a társulat névsorát is. 
A női tagok: Mórocz Baba szub- 
rettprimadonna, Antal Nusi kolo- 
raturpriinadonna, S fiamon Gizi 
táncosprimrdoona, Keled Erzsi 
énekesnő, Nógrádi Lonei énekes 
naiva, Sz. Dankó Boske drámai 
szende, H. Szűcs Vilma táncos 
ko.nika, Z. Sertőzi Ilona hősnő, 
drámai anya, H. Szalma Terűi
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színésznő, éne’.esnő, Bíró IIus, 
Gerzsán Irma, Takács Margit, 
Tóth Amália, és Szamnssy Erzsi 
görlök és segédszinésznők. Férfi 
tagok: Zemplényi Zoltán hős, és 
jellemszinész, Szalmi Sándor ba
riton énekes, Szabó László éne
kes bonviván, Halmi Jenő apa 
és jellemszinész, Sala Domokos 
jeilemkomikus, Szabó Samu tánc
komikus, Mátrai Béla táncos si- 
heder, Siménfalvy Sándor táncos 
buffo, ifjú Halmi Jenő lírai sze
relmes, Horváth Gyula, Szili Sán
dor, Kozma Andor, Marosi Lajos, 
és Bogár Lajos kar és segédszi 
neszek. A titkár mint megírtuk 
már, Angyal Dezső, aki egyéb
kent mohácsi származású, karnagy 
Bakonyi Ödön, zenekar igazgató 
Gábor Samu, ügyelő Horváth 
Gyula. A társulatnak ezenkívül 
megfelelő számú műszaki sze 
méiyzete és zenekara van. A be
jelentett szinrekerülő újdonságok 
kimerítik az év összes újdonsá
gait s reméljük, hogy sok forró 
szít.házi estet szereznek majd 
ezekkel a mohácsi közönségnek.

— A Szociális Missziótársulat 
íolyó hó 29-én délután fél 5 órai 
kezdettel az Iparosok O lvasó
körének nagytermében tartja ren
des évi közgyűlését, a követ
kező programmal; 1. Himnusz.
2. Elnöki m egnyitó : dr. Rüil 
Jánosné. 3. Titkári jelentés: Éva 
Lászlóné. 4. Leányklub titkári 
jelentése: Pazaurek Teri. 5. Pénz
tári jelentés: Kemény Mária 6. 
Leányklub pénztári jelentése: 
Pazaurek Erzsi. 7. Ünnepi be
széd: Tartja a Központi k ikü l
dött szoc. Misszió Nővér. 8. 
Tagok felvétele a leányklubba: 
dr. Kápolnai Zsigmond. 9. Tiszt 
újítás. 10. Indítványok. 11. Záró 
beszéd: Mihalecz Ferenc. 12. 
Pápai himnusz.

— N évm agyarosítás. Trum- 
mer György mohácsi lakos a 
maga, valamint Mária, Katalin, 
Anna és Antal nevű gyermekei 
nevet belügyminiszteri engedéllyel 
Tardosra változtatta.

— A „Magyar könyvnap“ 
Mohácson. Május 18-án délután 
5 órakor a városháza dísztermé
ben rendezik meg a mohácsi 
„Magyar könyvnapot*. Ez alka
lommal dr. Kápolnai Zsigtnond 
esperes plébános, a pécsi püs 
pöki tanitóképzőintézet volt iro 
dalom tanára fog ünnepi beszé
det tartani. A kisérő műsoron 
Führer Ferenc alkalmi szavalata 
es a kitűnő leventezenekar pom
pás zeneszamai szerepelnek. Ezen 
a napon —  ugyancsak a varos
háza dísztermében — az összes 
mohácsi könyvkereskedők d. u. 
2-től 6 óráig kiállítást rendeznek 
a magyar irodalom remekeiből. 
Az egész országban fényes sike
rű ünnepségeken harsogtak bele 
a köztudatba, hogy : fegyverünk I 
a könyvi A központi rend.ző- , 
bizottság ízléses plakátjai ugyan- í 
ezt kiáltják felénk. Hisszük, hogy j 
a varos hazafias és jóérzésü kö
zönsége teljes szambán fog a 
propaganda ünnepségen megje
lenni es sokan akadnak, egy-egy 
könyv vásárlásává! a magyar 
könyv, a magyar irodalom és 
kuttura diadalát elősegítik.

— Nagy gazdanap Mohácson. 
Baranyavármegyei Gazdasági 
Egyesület f. hó 29-én rendezi 
gazdanapját, Mohácson. A gazda
nap nagynak Ígérkezik és azon
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résztvesznek a vármegye notabili- 
tásai és előreláthatólag néhány 
országgyűlési képviselő is. A gaz
danap programmja: szerdán 28 án 
délután 3 órakor érkeznek a ven 
dégek és a vidéki gazdák Mo
hácsra. Érkezés után a városháza 
előtt gyülekeznek ahonnan a gaz
dák kocsin a határszemlére in
dulnak. A határszemle után több 
gazdálkodónak belsőségét vala
mint a Delbaranya fajbaromfi te
lepet tekintik meg. Este a határ
bejárás eredményének szakszerű 
elbiralása tartatik ír ig . Csütörtö
kön délelőtt ünnepi mise lesz a 
belvárosi tentp'cmban, mely után 
a Széchenyi téren állat díjazásra 
vezetetnek elő a mohácsi gazdák 
állatai,! (szarvasmarhák, lovak, 
sertések és juhok). A díjazandó 
állatok tuajdonosai pénzbeli ju 
talmat, valamint Írásbeli elismerő 
oklevelet kapnak. Délben a ven
dégek az összes gazdákkal együtt 
társas ebédre jönnek össze. A 
városi mezőgazdasagi bizottság
nak hétfőn 19-én este fél 9 óra
kor a városháza tanácstermében 
a fenti ügyb.n tartandó gyűlésre 
a bizottság tagjainak feltétlen 
megjelenése kéretik, Jövő szá
munkban bővebben fogunk foglal
kozni a gazdanapjprogrammjával.

— A ki még nem vette  meg 
dr Kogutowicz Károly: „Dunán
túl és Kisalföld" irasban es Kép 
ben című könyvét, s azt nem is
meri, kerjen ingyen uj gyönyörű 
képes prospekiust a Kiadótól: 
M. Kir. Egyetemi Földrajzi Inté
zet, Szeged; e prospektusból 
megtudhatjuk, hogy a kiadó a Ma 
gyár Könyvhétre való tekintettel 
minő rendkívüli újabb nagy ked
vezményt nyújt uj előfi5etóinek 
és hogy a könyvet ingyen is ho
gyan szerezheti meg

— Bús Pali cigánybrimás ki
tünően szervezett 8 tagú zeneka
rával naponta Poblsch Károly  
vendéglőjében hangversenyez. Ki
tűnő ételek és italok. Pontos és 
szolid kiszolgálás.

— Hősök napjának p rog ram 
ja . Penteken délután a városhá
zán értekezlet volt, amelyen a 
bizottság megállapította a hősök 
napjának u programját. Ezek sze
rint az eddigiektől eltérően május 
25-én délelőtt 10 órakor a romai 
katolikus is:entisztelet ezen a na 
pon nem a belvárosi templom
ban, hanem a Széchenyi-téren, a 

; varosháza előtt lesz, amelyen a 
J ieventezenekar játszik. Ugyanek- 
1 kor lesz az ünnepélyes istentisz- 
j telet a reformátusoknál és a gö- 
i rögkeletieknél is, míg az izraeli- 
i ták délelőtt 11 órakor tartják. Az 
j ünnepélyes istentisztelet után a 
i Széchenyi-téren M arg itay  Lajos 
| dr. polgármester rövid beszéd kí

séretében azoknak, akiknek Kor
mányzó Ur Őfőmeltósága a há
borús emlékérmet eddig adomá
nyozta, átadja a felső elismerés 
ezen jelét. Majd pedig a leven
ték és a cserkészek diszmenet- 
ben elvonulnak a kittintettek előtt.
Délután a szokás szerint a hő
sök ünnepe künn lesz a temető
ben, a csatakápolna előtt. Ennek 
programja a következő: 1. Him
nusz Játssza a leventezenekar. 
2. Ünnepi beszéd. Tarta vitéz 
H orváth  Kázmér dr. 3. A ko
szorúk letétele. 4. Szavalat. 
Mondja Szkladdnyi László. 5. 
Hiszekegy. Játssza a leventezene
kar. Az ünnepség időpontját a
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város vezetősége plakátokon jelzi. 
Azok a társadalmi egyesületek, 
amelyek koszorút óhajtanak el
helyezni a hősök napján, jelent
sék be azt a városházán. Tel. 14.

— Öngy lkosság. Szabó Ist
ván 49 éves földmives vasárnap 
délután Baross utca 8. sz. alatti 
lakásán felakasztotta magát. Mire 
hozzátartozói észrevették már ha
lott volt. Tettének oka állítólag 
családi háborúság volt. — Dé
kány Máté 71 éves földmives 
szerdán délután Kálvin u 29. sz. 
házában a góréban felakasztotta 
magát. Az öreg gazda tettét va- 
lószinüleg a betegeskedése miatt 
követte el.

— Postai közlemény. A m. 
kir. posta folyó hó 15 tői Szent 
Imre emiékbély. g sorozatot bo
csátott ki, amely egy évig marad 
forgalomban. Kapható a posta- 
hivatalokban és az ártékcikkáru- 
sitó helyeken. A 8 filléresek 2 
fillér, a 16 és 20 filléresek 4—4 
fillér, a 32 filléresek pedig 8 fil
lér felárral árusittatnak. Ezen ein- 
lékbélyegek úgy a belföldre, mint 
a külföldre cimzett postakülde
mények bérmentesítésére felnasz 
náihatók. A bérmentesítési díjban 
csak az e jyes bélyegek postai 
értéke, azaz a 8, 16, 20 es 32 
fillér számítható be. Az érték
ei kkarusitók a bélyegeken külön 
feltüntetett felár 10u,0-át külön 
jutalékképpen kapják, a névérték 
után megjáró rendes jutalékon 
felül.

— Ta lá ltak egy törülközőt. 
Igazolt tulajdonosa átveheti a 
rendőrkapitányságon.

Fájda lm ak M ién (L 0

Aspirin  - ta b lcH á k
O yogytzerlárakban kaphatok.

— Lop ják a városház e lő tti 
d iszkért V irághagym áit. Van
dál kezek, — amelyeknek tulaj
donosa bizonyára teljesen érzé
ketlen a szép és jó iránt — a 
városház előtti diszkért legszebb 
virághagymáit eliopiák. Az illeté
kesek figyelmébe ajánljuk az ese
tet azzal, hogy tettenérés esetén 
példás büntetéssel sújtsák azt a 
lelketlen s műveletlen egyént, aki 
a város amúgy is kevés díszét 
csonkítja és rongálja.

— Tanítógyűlés Németbólyban. 
A németbólyi espereskerület taní
tói köre június 11-én Németbóly
ban tartja tavaszi közgyűlését. 
Tárgysorozat: fél 9 órakor szent
mise. 1. Hiszekegy. 2. Elnöki 
megnyitó, tartja az egyházi elnök. 
3. Gyakorlati tanítás helyett az 
iskolások és óvodások színda
rabja. 4. Jegyzőkönyv felolvasása 
és hitelesítése. 5. Az egyházi el
nök beszámólőja. 6. Szabadelő
adás Szent Imréről. Tartja Petz 
Emil káplán. 7. A németbólyi is
kolások éneke Szent Imréről. 
2. Don Boscó nevelési rendszere. 
Előadást tartja Polcer Anna ta 
nítónő Nemetbóly. A jővő gyű
lés tárgya és helye. 19 Zárszó. 
Tartja a világi eínók. 11. H im 
nusz.

Elrontott gyom or, bélza
varok, émelygés, kellemetlen szájíz, 
homlokfájás, hz, székszorulás, 
hányás vagy hasmenés eseteinél 
m ir ege pohár természetes „F e 
renc József" keserűviz gyorsan, 
biztosan és kellemesen hat.
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— Nyári vasúti menetrend
megjelent. Kapható Fridrich  Osz
kár könyv- és papirkereskedésé- 
ben.

— Gyomor- és bélzavarok- 
nál, étvágytalanságnál, szorulás
nál, fölfuvódásnál, gyomorégés
nél, felböfögésnél, szédülésnél, 
homlokfájásnál, hányingernél 1—2 
pohár természetes „Ferenc Jó- 
zsef“  keserűviz alaposan kitisz
títja az emésztőutakat. Közkór
házi jelentésekben olvassuk, hogy 
a Ferenc József vizet még a 
fekvő betegek is nagyon szívesen 
isszák és általánosan dicsérik. A 
„Ferenc József* keserűviz gyógy
szertárakban, drogériákban és 
fűszerüzletekben kapható.

— A szépségverseny zsűrije . 
A napokban egy társaságban szó 

í esett a nagy port felvert szépség- 
: versenyről. Az egyik megjegyzi,
i hogy:

— Kérlek szépen, a szépség- 
[ verseny zsűrije tényleg csupa

elit . . .
— Igen . . . izraelit . . . vágta 

rá a másik, befejezni sem hagy-
; ván a mondatot.

— 5 világrész visszhangzik  
a d icsére ttő l, mellyel az Aspi- 
rin- tablettáknak adóznak. A 33 
év óta mindig ismétlődő eredmé
nyek igazoljak, hogy az Aspirin- 
tabletták a leghatásosabb szer 
mindennemű hülés, járvány, reu
ma, csuz, zsába, azonkívül fej- 

, és fogfájások ellen anélkül, hogy 
j a szívre káros hatással volnának, 
i Könnyen elképzelhető, hogy ilyen 

kitűnő szer állandó után .ásnak 
I van kitéve. Ügyeljen azért az 
I eredeti csomagolásra a „Bayerke- 
! reszttel* mert hamisítványok gyak- 
! ran hatástalanok, sőt sokszor ká-
I rosak.

— A nyakönyv i bejegyzések 
> szerin t 1930 évi május hó 9 tői 
I 1930. május hó 19 ig. Születések:
| Knittl Piroska Lenke, Somogyvá- 
i rácz János, Szebeni József, Gyu- 

rosovits Mária Ilona, Vogl János, 
Bognár Győző József, Topái Ilona, 
Krosics Mária Valéria. Házasság- 
kötések : Szili István és Rubint 
Anna. H alálozások: Szabó Ist
ván 49 éves, Dékány Máté 71 
éves, Ivánácz Istvánná 39 éves,

IPARI HÍREK
Rovatvezető: Márton János ipart, jegyző.

— Alapszabályjóváhagyás.
A mohácsi Általános Ipartestület 
alapszabályait a kereskedelemügyi 
miniszter ur három és fél évi 
várakozás és le fel küldés után 
117323/1929 K. M. X IX. szám 
alatt jóval agyási záradékkal el
látva f. évi április 23-án lekül- 
dötte. — Ugyancsak útban van 
a Mohács és Környéke Ipartestü
let alapszabályai is, amelyek ma
gukban foglalják Babarc, Her- 
cegszabar, Cseledoboka, Kölked, 
Majs, Nagynyárád, Kisnyárád,

i Lánycsók, Kácgörcsöny és Udvar 
községeket Mohács megyei város 
székhellyel, — természetes külön- 
külön elsőfokú iparhatósággal,

I ezzel az ipartestületek közeli re- 
! formja már készen tataija a mo- 
I hacsi testületet.

HIRDESSEN
A MOHÁCSI HÍRLAPBAN.
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Néhány szó a szigeti gyümölcsfa 
védekezésről.

A mohács-szigeti gyümöcsfa- 
védekezési munkálatok a múlt év 
őszétől kezdődőiig a legserenyebb 
ütemben folytak egész a tavasz 
beálltáig. A védi-kezési öv az 
eredetileg tervezettnél nagyobb 
lett, mert Baranya vármegye al
ispánja, aki az ügyet a legna
gyobb szeretettel viseli a szivén, 
hajlandónak mutatkozott a 25 
kát. holdnál nagyobb összefüggő 
terület védekezési költségeinek a 
vármegye terhére való átvállalá
sára Ezzel a tel fo lj amán össze
sen 67 gyümölcsös tulajdonos
nak 33 kát. hold 53CQ öl terü
letén fekvő 5392 drb gyümölcs
fáját kecelték le Államköltsége
ken ebből 49 tulajdonosnak 25 
kát. hold 700 □ •ö lön  3937 drb, 
a vármegye költségén pedig 18 
tulajdonosnak 7 kát. hold 1430 
Q -ö l területen 1450 drb fája lett 
lekezelve.

A fenti szánokból kitetszóleg 
az állam és a megye vállvetve 
igyekeznek a magyar többterme
lés szempontjából oly nagy jelen
tőségű akciót előmozdítani, amely 
törekvést a város közönségének 
a legnagyobb örömmel kell üdvö
zölni, mert hiszen a hazai föld 
rejtett kincseinek Kitermelése az 
ország egyetemes érdekein túl 
ezen védekezési munkálattal kap
csolatban első sorban a helybeli 
birtokosok megizmosodását es 
pénzügyi megerősödését fogja 
eredményezni.

Az egész munkálat sima lebo
nyolítása elé egyes túlságosan 
maradi gor.dolkozásu gaz dák el
lenszenven kívül ezideig sen mi 
komolyabb akadaly nem tornyo
sult A fák megritkitása. azok le- 
ryesegetése, a teli permetezés, 
n ind a legnagyobb rendben foly
tak le. Most a tavaszi permete
zés, továbbá — mint okszerű 
gy ün.ölcsgazdalkodas elmaradha- 
tatlan feltétele — a gyümölcsfák 
a la tti ta la j felásása van hatra. 
Ennek a végtelenül fontos n.űve- | 
letnek végrehajtásától azonban 
a gazdák érthetetlenül — idegen
kednek. Mirdannyian a tak alatti 
—  meglehetősen cser.evész és 
igen csekeiy értékű —  lütermes 
elvesztését la jia ljtk. Peoig a gyü
mölcsösök lüve a gazdáknak nem 
jelent szembejöhető jövedelmi for
rást, ezzel szen.ben azonban a 
gyümölcsfák kezelese és a gyü
mölcstermés megvtdése szem
pontjából óriási veszedelmet rejt 
magatan.
„ A szertatisn, begyepesitett ta- ' 
lajban a gytnelcstak es egyeb 
kulturr.övenytkben is kart okozó 
küiorbözó rovatok nyugodtan 
szaporodnak, telelnek, e.r.tk, az 
ily — adandó megmunkálás alatt 
nem levő — talaj nem szellőzik 
kellőképen, — a teli fagyot, a 
r.sp sugarat s altalaban az idő
járás jótékony hatasat csak kis 
rés; kép élvezheti, a ta.aj ned
vessége a talaj okszerű megmun 
kalása nélkül a bekövetkezendő 
szárazság esetére nem tarolható 
s alta.iban nem szabályozható. 
Ezen a bei r e levő gyüncicslak 
r.em ftj.édhetnek kellőképpen, idő 
eló.t e.öregszenek, a gyümölcsük 
r.em fejlődhetik ki teljes n.értek
ben, a r y tn  szárazság idején idő 
e.őtt lehull a latól és az ilyen

megmunkálatlan talaj mellett a 
rovarkárok ellen is csak részben 
lehet védekezni A tömött, be- 
gyepesitett, nem munkált talaj 
bán a gyümölcsfákra és egyéb 
növényekre is kóros különböző 
gomba betegségek is szaporod
hatnak, vagyis a talaj megmun
kálása nélkül ezek ellen sem vé
dekezhetünk tökéletesen.

De a fák  a la tti fü  meghagyása 
a gyüm ö lcs fa  védekezési m u n ká 
la tok  fo ly ta tásá t is megnehezíti.
A gyümölcsfák levirágzása után 
ugyanis kétszeri permetezés válik 
szükségessé a gomba- és rovar
karok ellen és pedig rézgáliccal, 
sulfarollal, sőt ahol termés is van 
mar, arzolával. Arzolával (arzen- 
méreg) csak olyan helyeken lehet 
permetezni, ahol a fák alatt em
beri, állati eledelül szolgáló nö
vények nincsenek, vagy ha azok 
permetezés után csak hetek múlva 
kerülnek felhasználásra. A leg
több gazda fütermését már eb
ben a hónapban értékesíteni kí
vánja, tehát oly időpontban, ami
kor még a permetezési munká
latok folynak, vagy csak nem ré
gen nyertek befejezést. De ettől 
eltekintve, a gy ümölcstulajdono- 
sok a fűnek a munkaiatok alatti 
összeiiprasa ellen is tiltakoznak, 
pedig a permetezést másképén 
elvegezni nem lehet.

A szépen megindult gyümölcs
fa védekezési munkaiatok sikeres 
befejezése elé tehát a gazdáknak 
idegenkedése m ia tt komoly ne
hézségek emelkednek. Mert a fent 
elmondottakból világos, hogy a 
talaj lelasása nélkül a védekezés 
szempontjából teljes sikert elérni 
nem lehet. Sőt azt mondhátnók, 
hogy ezen elmaradhatatlan mun
kalat mellőzese esetén az egész ! 
védekezési akció nagyrészben hi- I 
sbavaló erőlködésnek fog bizo- ! 
nyúlni. Fél munka esetén ugyanis 
csak feisikerre, vagy a siker el- I 
maradáséra lehet számítani.

Egyrészt már ezen oknál fogva j 
is fe lhívjuk az érdekelt gazdák 
figyelm ét a ta la j felásásának 
feltétlen szükségességére, mert 
hiszen minden egyes gazda ön
magának volna elrensege, ha a 
telsőbb hatóságok jóindulata foly
tán ajándékképpen elvégzett vé
dekezési munkaiatok eredményes
séget r.em igyekezne minden ere- 
jevel előmozdítani, másreszt azért i 
is ajánljuk a gyümölcsfák alja- i 
nak felásását, mert — értesülő- , 
sür.k szerint — a földművelés- | 
ügyi minisztérium az állam által 
hozott a.dozat nagyságára való 
tekintettel ehhez feltétlenül ra
gaszkodik, de meg mert Baranya 
vármegye idevonatkozo és a kö- j 
zeln.ult napokban jóváhagyást ' 
nyert szabályrendelete a megmun- \ 
kalást kölelezöleg előírja, sőt 
tzen rendeikezes be nem tartasa | 
esetére a krhagási eljárás megin- j 
ditesat és megfelelő büntető szank
ciókat helyez kilátásba.

Ken é ljük , hogy gazdáinkban a 
m agyar paraszt le im eszetes jó -  
zat sega fe lü lkereked ik  es a g yű - j
n.ö.esősök a la tti ta la j felásása i 
önkéntes e ih a iá rtza su k  fo ly tán , 
m inden  zökkenő n é lkü l, a lehető i 
itg s .m abban  fog m egtörténn i.

— A külvárosi iskola kirándu
lása Nagy izgalom és készülő- 1 
des a kúlv. iskolában. A két év 
eiótti kellemes szép emlékű s 
még ma si gyakran megemlegetett 1

O yűd—Harkány— Siklósi tanul- I 
mányi kirándulásukat készülnek 
megismételni az iskola felsőbb 
II I—VI. osztályú tanulói, tanítóik 
vezetésével. A terv szerint fo lyó 
hó 22-én reggel 6 órakor — ne
hogy megerőltető legyen a haj
nali indulás és késői érkezés a 
vonattal — bérelt autóbusszal 
indulnak a külv. iskolától. Remél
hetőleg szép napsugaras májusi 
reggelen teszik meg kb. 2 órás 
utat Gyűdig. A Szűzanya e ked
ves kegyhelyén P. Rézmann 
Ambrus hitoktató szt misét mond, 
mely után valószínűleg előkészül
nek majd a tarisznyák, bugyrok 
néhány hazai jó  falatok. T iz órai 
után végig járják majd a szent 
helyeket s megmásszák a hegyet, 
hogy a lapos mohácsi tájakhoz 
szokott tekintet had repüljön 
messze, le a Dráva ezüstösen 
csillogó szalagjáig, melynek part
járól könnyes — sóhajos izene- 
tet hoz feléjük a szellő. Délre 
átautóznak Harkányba, e csodás 
vizű, fejlődésnek indu lt szép kis 
fürdőhelyre, hol már ízletes ebéd 
várja a megéhezett társaságot.
A délután Siklósé lesz. Különösen 
a III. osztályosok fantáziáját fog
lalkoztatja az „igazi" vár, Zsig- 
mond király szobája, nó meg a 
várbörtönök, melyekről annyi 
színes elbeszélést hallottak már I 
a 3-ad éve itt jártaktól. Uzsonna 
után, 6 óra tájban indulnak visz- 
sza, ugyancsak autóbusszal, be
nyomásokkal és tapasztalatokkal 
megrakodva, hogy 8 órára m in
denki otthonában lehessen. A 
tantestület körültekintő, gonddal 
készíti elő a kirándulást, hogy 
az, a lehető legkevesebb fárad
ság árán a legtöbb lelki, szellemi ! 
hasznot nyújthassa. A 40 gyér- ) 
meken kívül, a szülők közül is ; 
m integy 15 en jelentették be a 
kiránduláson való részvételüket, 1 
mit, m int az iskola és működése J 
iránti érdeklődés jelét, a tantestü- J 
let jóleső örömmel vett tudó- ' 
másul.

SPO R T .
Mohácsi T. E.— Bátaszéki T. C- 

8 :1  (6 :1 )
Bajnoki. B író: Rosenfeld E- 

A BTC gyengesége miatt a
mérkőzés teljesen egyoldalú es i 
meglehetősen nivótlan volt. Játék I 
sehogyan sem tudott kialakulni, 
az is állandóan a BTC kapunál 1 
foly t és az M TE nek egy percre , 
se tudott ellenfele lenni. A nagy I

Szőlőhegyi autóbuszjárat 
15-én indítja járatait. Koronától indul.

Bar felé 4.35 11.40
vissza érk. 9 30 d. u. 3

Paprikamaiom felé indui 
vissza érkezik

Kedvtzn ér.yes bérletjegyek válthatók, 25 jegynél ioo/o, 50 
jegynél 20°z0, 100 jegynél 25°/0 engedménnyel.

Teljes tisztelettel
Felvilágosítások tel.: 1— 03.

Kiadó üzlethelyiség.
Meitzer drogéria üzlethelyisége 
__  kiadó. Bévebbet

MlhOLEK JÓZSEF
háztulajdonosnál 

Szenthárom ság ucca 7. sz.

gólarányu győzelmet az MTE 
megérdemelte, bár azt könnyen 
érte el, azonban', a sok gól elle
nére sem elégített ki. Jó volt az 
MTE-nél a center, a jobbössze
kötő, a balhalf és a centerhalf 
a BTC-nél a center, a balszélső 
és a jobbhátvéd.

Már az első levezetésből meg- 
szerzi az M TE a vezetést, 1; q 
Utána az M TE kapu kerül k<> 
moly veszélybe, de a kapus szé
pen ment. Majd nagy fölénybe 
kerül az M TE és egymás után 
lövi a gólokat úgy, hogy a 24, 
percben már 5 : 0-ra vezet. Egy 
perc múlva a BTC 11 bői 5:1. 
re javít. Az M TE tovább roha
moz és a 29. percben 6 : 1-re 
emeli a gólaranyt. Újra a BTC 
javára 11 es, ezt azonban az 
M TE kapus kivédi. Fordulás után 
is az M TE támad, a BTC most 
három hátvéddel védekezik, köz
ben 11-est vétenek, azt MTE ér
tékesíti és 7 : 1 re növeli az elő
nyét. Kezd az MTE csatársora 
bosszantóan gólképtelen lenni. 
Végre sikerül a támadásuk és 
belövik az M TE utolsó gólját. 
8 :1 .  A gól után is tovább foly
tatja lehetetlen játékát az MTE. 
csatársora önző, üres kapu melle 
lő, a BTC szorgalmasan védeke
zik a félidő végéig.»

Ezúton köszönjük a városi vil
lamosmű igazgatójának a jóindu
latú készségét és szivesseget ami
vel a rádió-közvetítést az MTE
részére lehetővé tette.♦

M T E — PSC. Vasárnap, május 
18-án az M TE Pécs legerősebb 
egyesületét, a Pécsi Sport Clubot 
látja vendégül. A sok bajnoki 
meccs után ez lesz az első ba
rátságos mérkőzés ebben a sze
zonban. A mérkőzés kimenetele 
nyílt, — Kezedeie d. u. 5 órakor-

___________1930. május 18.

Szerkesztői üzenetek.
R. B. A magunk részéről már le

zártuk ezt az ügyet. Abban feltétlenül 
igaza van, hogy az általunk közöltek 
után nem lehet egy embert elővenni, 
hiszen mi nem is állítottuk azt, hogy 
a Keresztény Városi Párt részéről senki 
sem volt a pótilletmény ellen. Egyéb
ként m eg lehet nézni a jegyzőkönyvben, 
hogy Schmidt Károly és Csupics Lukács 
ellene szólaltak fel A rabuliszíikának 
általuk felfokozott művészetét mi nem 
tudjuk elsajátítani, de őszintén szólva 
nem is akarjuk.___________________

Felelős sze rke sztő :
Z S U Z S IT S  A NDRÁS. 

Lnptulajdanac és ktatié j 
FRIDRICH OSZKÁR.

d. u 2.— 
este 6.20 
5.45 és 
9-kor és

este 6-kor 
és 8.50-kor 

d. u. lk o r  
d. u. 4.30-kor

VARGA F.

Eladó ház.
Kazinczy ucca IS. számú ház lel* 
elfogadhatóbb áron eladó és azonnák

beköltözhető.

Kollár János.
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I n d u l  M o h á c s r ó l

Á l l o m á s o k

É r k e z n e k  M o h á c s r a

Km. V ite ld ij 
P f

Ó rakor Vasár- és 
ünnepnap

Ó rakor V ite ld ij 
p  f Km.

5
8

13
16
18
20
23
27
31
36
38
43
44
51
55
62

— •60
— •80

130
1-60
1-80
2 — 
2 2 0  
2 3 0  
2 5 0  
2 8 0
3 —  
3 2 0  
9 3 0  
3 5 0  
3 8 0  
4-—

6-30
6-40
6- 50 
7 « 5
7- 15 
7-20 

7-25
7- 35 
7 4 5  

7.55
8- 05 
8-10 
8-25
8- 30 
8 4 0  

8 4 5

9 -

1 3 -

13-’ °
13.20
1 3 3 5

1 3 «
13-5°
13- 55 
144)5
14- 15 

14-30

M  M o h á c s  j
9  Feketekapú I

Sátorhely P.
' Majs

Ormánypuszta 
Bezedeki ut
L ippó
Ivándárda
Kislippó
M agyarbóly
Virágos t
V illány
Nagyharsány

|  Kisharsányi ut 
jj Siklós í
W M áriagyűd |
“  H a r k á n y  "

k

1

1

21-35  

2 F 25 

2 1 ’ 5 
2 0 5 5  
2 0 5 0  

2045 
20-40  

2 0 3 0  
20-20  

2 0 ’ 5 
2 0 -w  

2 0 -  
19-35 

19 30 
19-20 
19-15

1 9 -

17-35
17-25
17-15

,6 5 0
16-*5
1 6 4 0

16-35
1 6 2 5
1 6 ’ 5
16-10

1605
15-50
15-25
15-20
15 > o

14-50

8 0 5
7-55
7 4 5
7-35
7-25
7-20
7-15
7-05
6 5 5
6-45

4  —
3-80 
3 60  
350  
3 20 
3 — 
3  —  
2-80 
260  
2-50 
2-30 
2-20
1 50 
130

- • 8 0

62
57
54
49
46
44
42
39
35
31
26
24
19
18
11
7

Érkezik Harkányba Indul Harkányból

Mohács— Harkány retúrjeggyel 6 pengő, a retúrjegy I hónapig érvényes.

F IG Y E L E M !
A Vasár- és ünnepnapi já ra ta im  Harkányból Mohácsra 1450 h kor nem indul, hanem 19 h kor, 

Máriagyűdöt csak vasár- és ünnepnap érintem.

FRIDRICH OSZKÁR
MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS UT 36.

K önyv-, zenem ű- és papirkereskedés, 
könyvnyom da, könyvkötészet, nagy 
n y o m ta t v á n y r a k t á r ,  m indennem ű 
le lkészi, jegyzői, ügyvédi, isko la i stb. 

nyom ta tvyánokbó l.

z
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ÖNKÉNTES ÁRVERÉS.
Szepessy-tér 2. számú b á r  
a mohácsi járásbíróság telek
könyvi hatóságnálá (földszint 

1. a jtó )
fo lyó  hó 31-én  

délelőtt 9 órakor eladatik. 
Bánatpénz 1600 pengő

Újságárusnak
hadiárva 13 — 15 éves fiút 
keresek. ZSUZSITS tőzsde.

K iadó lakás-
2 nagy uccai szoba, egy elő

szoba, konyha és cselédszobából 
álló lakás augusztus l-re, esetleg 
julius I éré is kiadó.

K lo m b a u e r  F r a n c is k a  
Kossuth Lajos ucca 83.

F űeladás
a Margittaszigeti Armentesitö 
es Bel vízlevezető Társulat 
m ohácsi gátszakaszán.

Árverés utján eladásra kerül 
május hó 19-én, azaz hétfőn és 
május hó 22-én, azaz csütörtökön 
a dunaszekcsői határtól a Lukac 
rámpáig terjedő rész.

Az árverés 19-én, azaz hétfőn 
délután 2 órakor a VI. sz. őrház
tól felfelé, 22-én, azaz csütörtökön 
délután 2 órakor a VI. sz. őrház- 
tói lefelé fog megtartatni.

Igazgatóság.

M á z e la d á s .
Jókai Mór uccában 37. számú 
házamat, szabad kézből eladom.

Érdeklődni lehet
a  tu la jd o n o s n á l.

Ingyen szódaviikészilö-
íiUPffPlí ^ é r k e z te k  és ismét 
l m b cr, kaphatók mig akészle* 
tart VAR6A FERENCNÉL.

Mohács megyei város polgármesterétől- 
397 1930. szám.

Hirdetmény.
A városi jéggyárban ter

melt jég árát a folyó évi 
idényre m á ju s  h ó  2 O - tó l  
kezdödőleg 100 tömbből álló 
jegyfüzetnek a városi pénz
tárnál való előzetes megvál
tása esetén, a jéggyárnál át
véve tömbönként helybeli 
mészárosoknak és hentesek
nek 65 fillérben, ugyancsak 
helybeli vendéglősöknek, cuk
rászoknak és közüzemeknek 
62 fillérben, minden más 
helybelinek, úgyszintén vidé
kieknek kisebb mennyiségben 
is 70 fillérben állapítom meg.

Mohács, 1930. évi május 
hó 16-án.

Lipokátics János s, k.
_  __nHirawttr hlpitw, íójegjxi.

Magyar hajó állomásnál levő
ÉLELMISZER ÜZLET
eladó. Azonnal beköltözhető. 

Bővebbet a tulajdonosnál:

FREY JÁNOS Tisza István ncca 122. sz. 
M O H Á C S.

Kossuth Lajos ucca 37. számú 
házam üzlethelyiségének 

p o rtá ljá t eladom.
Loschert Lajos

E ladó  ház.
Jenő herceg ucca 6. sz. h á z  

eladó, vagy bérbe adandó.
P á v k o v i t s  M á r t o n

tulajdonos.

M űkertésze tre
alkalm as földet keresek bérbe 1OOO— 
2000 D-ölig, a város belterületén. 
Megkereséseket kérem  „M ű kertész"  
jelzéssel H e r g e r t  M á r t o n  

B E L V Á R D G Y V LA  küldeni.

ELADÓ.
Használt egyszerű kredencek, 
fehér gyermek vasápy, gyer- 
mekasztai, láda, gyermek- 
ruhák és cipók olcsón eladók
Kossuth Lajos ucca 93, szám

(jobbra) alatt

Eladó csónak.
Egy jókarban levő 6 —8 sze

mélyes csónak eladó. M otorhoz 
igen alkalmas. Bővebbet

S Z Ű C S  J Ó Z S E F
vegyes keresk. 

M átyás u. 2.

Egy 2 szobás és egy t szobás
lakás mellékhelyiségekkel, esetleg egyben 

a keltő — kiadó. — Bővebbet 
VOGL BÉLA sajtkereskedésében 
MOHÁCS, Kisfaludy u. 2. a Dunánál 

belvárosi templom mögött.

K ia d ó
2 s z o b a , e s e t l e g  k o n y h a  

ju n iu s  hó 15-re. 
K o s s u th  L a jo s  u c c a  3 8 . 

Szentháromság u. 5. sz. házban

5 szobás lakás kiadó
augusztus hó b re .

Szigeti révátkelésnél
levő vendéglőmben jó ételek és 
italok kaphatók. Vasár- és ünnep
nap Pali József cigányprímás 

5 tagú zenekarával

HANGVERSENYEZ.
Szives pártfogást kér

M ó d i  in g  M ih á ly
kocsmáros.

1 j á i K l c k á f
melyen leszállított áron 

PÁNCSITS ÉKSZERÉSZNÉL YEHETi 
Nagy raktár: arany, ezüst függők, 
iáncok, karkötők, gyűrűkben 
ezüst és Alpacca ridikül, ciga 
retta szelencék, sétabot, evőesz 

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban.

Ugyanott javítás, vésés és kőiog 
’aiás készül.

M ély k u tfu rá st
modern uj rendszerrel, legol

csóbban vállalok.
VA R G A  FE R EN C .

Ha fuvarost keres
ott a

„CÍINÁ" Szíllitási vállalat
az

a legpontosabb és legolcsóbb 
_______ Telefon 114._______

Kereskedelmi érettsé 
givel rendelkező,

perfekt németül tudó 
fiatalember

á llá s t  keres.
Cim a kiadóhivatalban.

LE G JO B B , P R IiA A -
m in ő ség ű  d ió -k o k s z ,  
p o ro s z  sxén  és m in 
den  m in ő ség ű  öl fa ,  

a p r íto t t  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban és kicsiryien.

S zász és T ársa
tűzifa és szénkereskedők 

Báró Eötvös ucca 19. szám.
Telefón 117.

B B

Tea, rum, likőrök nagy választékban 
szardínia, ringli, déligyümölcsök

F e lv á g o t t a k ,  s a j t o k  
mindennemű csemegék állandóan frissen

R O S E N T H A L  L Á S Z L Ó
■■ fű s z e r -  és  c s e m e g e  k e re s k e d é s é b e n  k a p h a tó k .

S ajá t érdekében felhívom figyelmét állandóan 

fr issen  p ö rkö lt kávém ra .
M e rt a kávé akko r jó, 
Ha R o s e n th a ltó l való, 

52 TELEFON 101. TELEFÓN 101.

HSSHE

ÜK

■■

FRIDRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCS

■■

Piaci árak:
Búza —  —  —  i8._~ p
Zab —  —  —  io .— p
Rozs —  —  —  11.— p
Á rpa —  —  —  11.—  p
Tengeri m —  —  9 . - .  p
Bab —  —  —  25.— p
A mohácsi kir. járásbircságnai
körülbelül 2 havi időtartamra 
kifogástalan irásu ideiglenes

kisegítő

másoló dijnokok
(férfiak  és nők) felvételnek. 
Jelentkezni lehet a vezető 
telekkönyvvezetőnél (földszint

6. számú ajtó.)

Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy Mohácson, 
II. Lajos ucca 10 sz. alatt

hitelközvetitő irodámat
megnyitottam, hol a legnagyobb 
készséggel állok a hitelkeresö 
közönség rendelkezésére és min
den igyekezetem oda irányul, 
hogy a legmesszebbmenő igé
nyeknek is a leglelkiismereteseb- 
ben megfeleljek.

Tisztelettel

Beer Mór
hat. eng. pénzkölcsönközvetito.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a n. é 

őröltető közönséget, hogy

L ach er Ján o s 
DUNAI MALMÁT
megvettem és saját üzemben 
folytatom az őrlést.

Főtörekvésem, hogy az őröl
tető közönség kívánságait a leg
teljesebb mértékben kielégítsem 
s előre is biztosítva mindenkit 
pontos és előzékeny kiszolgálásról

szives pártfogást kér

La tig  Aladár
m o ln á r .

T E J E T
házhoz szállítunk!

Kellő jelentkező esetén már a 
közel jövőben naponta, elsőrendű 
próbás teljes tejet házhoz fogunk 
számtani.

Felvételre jelentkezni lehet szó
val vagy írásban a tejcsarnoki 
irodában és Böröcz István el* 
nőknél.
f. Mohács, 1930. évi május hó. 

(Tisztelettel

MOHÁCSI KISGAZDÁK 
TEJSZÖVETKEZETE.


