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Az egész nemzet megtörtén, I 
szomorú, gyászoló fejjel áll a 
koporsó mellett, amely gróf 
Apponyi Albert holttetemét zárja 
be s elviszi örökre, messze, 
hogy soha többet ne hallassa 
az igázság hangját itthon és 
külföldön.

Adponyi Albert,aki egész életében 
politikus volt, az utolsó évtized
ben messze felülemelkedett a 
napi és pártpolitikában és a 
nemzet ügyvédje, Trianon meg
csonkított Magyarországának, az 
ország igazának apostola lett. 
Hatalmas tudása, ragyogó szó 
coki ereje, igazságának fanatikus 
hite az egész művelt Európa 
figyelmét felkeltette. A genfi 
nemzetközi értekezleteken az 
egész világ érdeklődéssel hall
gatta, amikor a magyar nemzet 
igazságát védte és ha’áia hírére 
kétségbeesetten nézünk kürül: 
Ki tudja Apponyit követni, ki 
az akit a nemzet helyébe állít
hat és amikor erre a kérdésre 
nem találunk feleletet, talán ak 
kor érezzük a legjobban azt a 
fájdalmai, amit halála csonka- 
Magyarországnak jelent!

Igaz, hogy magas kort ért el, 
már régóta féltettük és egyben 
csodáltuk azt a nagy munkaerőt, 
amelyet rmgas kora dacára mu
tatott, mar régen féltünk, hogy 
itt hagy bennünket árván, na- 
gunkramaradettan és nem lesz, 
aki pótolja, aki helyettesíti, akire 
felfigyel a külföld, amikor iga
zunkat védi.

A trianoni magyarság legszo- 
morubb napja volt az a pillanat, 
amikor kedden délután 4 óra 
20 perckor meghalt.

Apporiyi Albert grófot Géni
ben érte utói a ha’ál. A genfi 
konferenciára sietett ezúttal is, 
ahol súlyosan megbetegedett és 
már az első orvosi jelentések 
katasztrófát sejtettek. Napok óta 
az egész ország féltő gorddal 
ott állott gondolatban a beteg
ágy mellett, ce — ez mutatja a 
legjcbbm nagyságát és az érté
ket, amit vele vesziteitűnk — az 
egész világ állandóan érdeklő
dött hcgyléte iránt. És amikor 
kedden estefelé a rádió szét 
vitte a hirt mindenhova, nem
csak a magyarok szenében 
gyűltek kcnrytk, hanem sok
sok idegen lelke negrerdült

egy pillanatra és fájdalmat tük
rözött vissza.

Apponyi Albert gróf Becsben 
született 1746. május 29 én. 
Már egészen fiatal korában tűnt 
fel nem mindennapi szellemi 
képességeivel. Kalksburgban a 
jezsuiták intézetében nevelkedett, 
egyetemi éveit Bécsben és Pes 
ten töltötte.

Első politikai szereplese 1872- 
ben volt, amikor a szentendrei 
kerület választotta meg képvise 
tőjének. Rendkívüli szónoki te 
hetsége mar akkor a politika 
vezéralakjává emelte fel s ezt a 
pozícióját egész életén át meg 
is tartotta.

A boszniai okkupáció idején 
erős ostromot intézett, a Tisza 
kormány ellen, ieginkabb azon
ban gazdasági kérdések foglal 
koztatták. Sennyei visszalépése 
után Szilágyi Dezsővel együtt 
az ellenzék vezére lett, majd 
Szilágyi kiválása után maga ve
zette tovább a pártot.

Erős katolikus meggyőződését 
mindig hangoztatta és a katoli
kus mozgalmak egyik legbuz
góbb harcosát veszítették el 
benne

1899-ben a szabadelvű pártba 
lépett, 1901-ben országgyűlési 
elnök lett.

A Tisza kormány alatt kivált 
a szabadelvű pártból és meg
alakította a nemzeti pártot s 
1902 ben az összes ellenzéki 
pártokat szövetségbe tömöritette.

A Wekerle kormányban kul- 
luszm niszter volt s az ő nevé
hez fűződik a népoktatás ingye
nességének bevezetése, a tanítói 
fizetésrendezés és a katolikus 
autonómia előkészítése.

1917 ben az Eszterházy, majd 
a Wekerle kormányban vállalta 
a vallás- és közoktatásügyi tár
cát.

A forrada’mi időkben teljesen 
visszavonult a politikától és a 

| nyilvánosság előtti szerepléstől. 
1919 ben ő volt a békedelegá 

ció tinóké Az egész ország há
láját és elismerését érdemelte ki 
a békeszerződés enyhítés érde
kében kifejtett harcáért. A béke- 
diktátorck cscdálartal hallgatták 
nagyszerű szórcki készségét, ki
tör o jegi fejtegetéseit, amelyeket 
egymásután három nyelven 
adott elő, sajnos nem az igaz

ság győzött, Apponyinak sem 
sikerült megváltoztatni az elha 
tározott országcsonkitást.

1925 ben 75 éves születés
napja alkalmából Károly kirá'y 
az Aranygyapjas rendet adomá
nyozta neki.

Az utolsó években a belpoliti
kában csak a legsúlyosabb kér 
désekhez szólott hozzá. Felszó
lalásai mindig a parlament ki
emelkedő eseményei voltak s 
pártkülömbség nélkül a szeretet, 
a tisztelet vette körül ősz alakját.

Apponyi Albert grófot a ma
gyar nemzet saját halottjának 
tekinti és gondoskodik méltó el
temetéséről.

Átló. adó✓

írják a fővárosi lapok, 
hogy mig a pénzügyminisz
ter hatalmas beszédeben 
szinte percenkint röpített ki 
a t. Ház levegőjébe egy 
újabb adót, vagy egy újabb 
terhet, vagy egy újabb jöve
delemcsökkentést, Gömbös 
Gyula miniszterelnök hang
talanul nézett a semmibe s 
csak olykor fordult kissé el- 
komorodolt tekintettel a pénz
ügyminiszter elé, hogy ugyan 
mikor fogja már abbahagyni 
ezt a rettenetes hosszú adó
sorozatot ? , . .

Gömbös Gyula annyi fia
talos hévvel, annyi Ígérettel, 
ambícióval sofort és későbbi 
programmok alkotnivágyásá- 
val indult, hogy tényleg 
kissé felrázta ezt a tespe- 
désbe, közönybe esett orszá
got. Egy kissé fellélegzet
tünk s este amikor lefeküd
tünk, szinte kíváncsian vár
tuk a hajnalt, a reggelt, a 
pesti lapokat, hogy mikor 
indul meg a munka, a for
galom, az élet, mikor jön a 
kicsire szabott kenyér elma
radt nagyobbik része vissza, 
mikor simulnak el ráncaink 
homlokunkon és mikor és a 
többi, ami elmaradt, amitől 
elszoktunk.

Vártunk. Megadtuk a kért 
türelmet, hiszen jól tudtuk, 
hogy a mi portánkon bajok 
vannak az állami költségve
tés berkeiben sem lehet va-

Genfben a Szent József temp
lomban van felravatalozva, ahova 
a nemzetközi leszerelési konfe
rencián megjelentek, a külföldi 
diplomaták és politikusok sorra 
felvonultak, hogy imát mondja
nak lelki üdvéért.

Hottetemét hazahozzák. A 
A holttest szombaton délelőtt 
érkezik s a temetés kedden dél
előtt 10 órakor lesz. A kormány 
méltó temetésről gondoskodik a 
nemzet nagy fiának s a beszen- 
telést nagy segédlettel Serédy 
Jusztinján bíboros hercegprímás 
fogja végezni.

és. adó . . .
lami rózsás élet. Vártunk 
szelíd türelemmel és biztat- 
gattuk magunkat, és máso
kat, hogy jön, jönni fog, 
mert jönnie kell, hiszen már 
mindenki azt mondta ez a 
mélypont, ennél rosszabb 
nem jöhet, innen csak kifelé 
vezet az ut . . .

Igaz, a vége felé kissé 
már türelmetlenek lettünk. 
Ennek hébe-hóba bátorkod
tunk egy kis hangot is adni, 
amin talán odafenn sem 
csodálkoztak, ha tudják nagy 
bajainkat, keserveinket és 
tudják azt, hogy az utolsó 
szalmaszálba kapaszkodunk 
s gyorsan, nagyon is sofort 
kell jönni a segítségnek.

De még mindig volt va
lami remény, ha csak ilyen 
a mai viszonyokhoz méltó 
szalmaszál remény is. A 
keddi pénzügyminiszteri be
széd azonban elvette ezt a 
kis reményünket is.

A világért sem akarjuk 
azt mondani ezzel, hogy 
pénzügyminiszterünknek iga
za nincs. Mi jól tudjuk, 
hogy milyen nehéz a hely
zete, el is hisszük, hogy az 
áilam költségvetését sürgősen 
kell rendbehozni, mert ez az 
alfája a kormányzásnak. Nem 
is itt van a baj. Mi abban 
a hitben éltünk, hogy az uj 
kormány, amely uj stílust 
igéit, más eszközökkel ren
delkezik a kátyúba rekedt
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szekér kirántására. Mi azt 
hittük, hogy vannak sofort 
és későbbi tervei a közgaz
dasági élet megindítására, 
kereset, jövedelem, munka 
megindítására s ezen az 
utón akarja szanálni az or
szágot és a lakosságot is. 
Mert hiszen, ha ezek jöttek 
volna előbb, ha először mó
dot adnak az uj adók meg
keresésére, ha eszközöket 
nyújtanak a jövedelemnek 
— óh nem fokozására — 
a volt és elment kicsinek 
visszaszerzésére, akkor ez 
az ország s ennek már ed
dig is annyi hősi erőfeszí
tést, önfeláldozást mutató 
népe szó nélkül tudomásul 
vette volna, hogy az állam 
is kér jövedelméből.

A francia kormány egy 
egészen jómódban élő pol- i

Az uj adok, a tisztviselőfize
tések csökkentése a kisem
bereket sújtja a legjobban I 
Beszélgetés az érdekeltekkel. — A szivarkapapir 
és hüvely ára jobban emelkedett, mint az adó
összeg. — Az ipari cikkek további drágítását 

mozdítják elő az uj adók.
Amint itt látjuk, hogy az 

egész város, úgy egész biztosan 
az egész ország a pénzügymi
niszter beszéde hatása alatt áll. 
Az azóta már megjelent rende
letek annyi uj adót, adóemelést 
zúdítottak az adóalanyokra, hogy 
az első napokban még csak át 
sem gondolhatták az egész adó 
özön hatását s csak később 
eszméltek rá sorra, mit is jelen 
tenek ezek a gyakorlatban.

Az utcán, a vendéglőkben, 
családi összejöveteleken mindenki 
arról beszél. Hiszen most iga
zán kivétel nélkül mindenkit 
egyformán sújtottak, az egyen
lőség teljesen meg van s ez el 
len nem lehet panasza senkinek 
sem. Az iparos, a kereskedő, a 
földmives, a tisztviselő egyönte
tűen sóhajtoznak, panaszkodnak 
s mindenki kiváncsi, hogy a 
gyakorlatban hogyan fognak be
válni az elgondolások.

Általános azonban az a 
vélemény, hogy az állam 
nem éri el a tervezett 
bevételeket, mert a két 
oldalról érkező megcson- \ 
kitás a már úgyis ten
gődő forgalmat, életet 
fogja megállítani.

Egy kisgazda
mondotta a következőket:

— Úgy mondják, hogy az uj 
adóknál minket megkíméltek, 
pedig hát a mi jövedelmi adónk 
is emelkedni fog, a mi cigaretta 
papírunkat is megdrágították. 
Egy liter tejet kell adni egy ci- ' 
garettapapirosért, két kiló búr- i 
gonyát, három kiló mozsolt ku- I 
koricát: egy cigarettapapírért! . . . 
Hát igy kíméltek meg bennün- 

gárságra akart újabb terhe
ket rakni s megbuktatták A 
mienk olyan adóalanyra tói 
újabb terheket, amelyekről 
maga a pénzügyminiszter 
jelentette ki, hogv ezt már 
a vagyonból kell fizetni s 
mégis azt hiszik, hogy ez 
be fog folyni. A vagyonból 
nem lehet adót fizetni, csak 
a vagyon hasznából s ha 
úgy a pénzügyminiszter, 
mint a többi körülötte levő 
közgazdasági tudósok azt 
mondják, hogy évszázados 
közgazdasági törvényeket nem 
lehet felrúgni újabb elméle
tek kedvéért, akkor ezt az 
alapelvet is hagyják meg, 
hogy csak a kereset, a jöve
delem lehet az adó alapja, 
ami ezenfelül megy, azzal 
tönkreteszik az egész orszá
got !

két. Igaz lehet ez ellen véde 
kezni: Nem cigarettázunk ! Vagy 
abbahagyjuk egészen, vagy pipa 
zunk, az olcsóbb. Mind a kettő 
azonban sokkal nagyobb kárt okoz 
az államnak, mint amennyi hasz
not hoz az uj adó. Erre nem 
gondoltak odafent ? Még külön 
kell rámutatni, hogy amikor az 
állam csak 3 fillérrel emelt, ak
kor a gyárak külön hozzátettek 
hol egy, hol meg t öbb fillért

A kisiparos
igy panaszkodott:

— Azt mondotta a pénzügy
miniszter, hogy jól tudja, hogy 
nagyon sokan a vagyonból fog
ják fizetni az uj adókat. Hát 
ebben igaza volt.

— Már t. i. elméletileg, de azt 
mondja meg a pénzügyminisz
ter ur, hogy a gyakorlatban ho 
gyan lehet a vagyonból fizetni ? 
Van egy házam. Valamikor meg 
ért húszezer pengőt. Ma megér 
talán nyolcat. Van rája hatezer 
pengő adósságom és erre most 
felemelik a házadót, amit ebből 
a házvagyonból kellene fizetni. 
De hogyan csináljam meg, ezt 
is meg kell mondani!

— A műhelyben csak látoga
tóban vagyok. Hol van munka, 
hol nincs. A kamatokat kell fi
zetni, a multévi adót sem tud
tam egészen kifizetni, aztán 
most jön az újabb hozzá. Nem 
jó ezen gondolkodni sem . . .

A kereskedő
az ajtóban áll. A segéd a pult 
mögött. Vevő nincs.

— Az egyik oldalon emelték 
az adómat, a másikon elvették a 
tisztviselőktől a fizetést. Éppen 

azt a részt, amelyre mi kereske
dők támaszkodtunk. Mert kenyér 
az kell, enni kell s ha valami 
marad, abból lesz aztán ruha, 
cipő és a többi olyan cikk, ami 
nálunk kapható. Valamikor még 
csak ment részletre, de most 
az is nehéz. Nekem is, a tiszt
viselőnek is. Nekem azért, mert 
hitelt nem kapok, neki azért, 
mert a meghagyott kis fizetés 
bői csak enni és aludni lehet. 
Ruházkodni nem igen Majd ha 
egészen lerongyolódtak, akkor a 
gyomron takarítják meg a szűk 
séges olcsó ruhadarabot.

A tisztviselő
nem szó! semmit. Végignézett, 
valami morgás jött ki a szája 
széléről, aztán tovább ment. 
Eleinte elbámultam utána, aztán 
rájöttem hol tévedtem. Azt 
kérdeztem :

— Mit' szól a fizetéscsökken
téshez ?

Hát lehet ehhez szólni ?
B.

XV W VK /r.

Magyar feltámadási 
körménél a külvárosban.

Az utóbbi időben mind töb 
ben kerestek fel, úgy urak, mint 
egyszerű emberek és panszkod- 
tak, hogy hogy lehetséges az, 
hogy a külvárosi plébánián a 
magyarság egész nagyböjtön 
keresztül semmiféle vasárnap 
délutáni ájtatosságot nem kap, 
sőt még a feltámadási körmene 
tét sem, hanem sokacul van 
minden mindkét templomban. 
Megkértek, hassak oda, hogy 
szűnjék meg ez az állapot és 
adjanak a magyarságnak ájtatos 
ságot, feltámadási körmenetet, 
mikor az számarányuknál fogva 
meg is illeti őket. Minthogy nem 
tartozik ez hatáskörömbe, nem 
tehettem mást, mint felszólítottam 
az elmúlt vasárnap a magyar
ságot, szervezkedjék, gyűjtsenek 
aláírásokat, kérjék meg a püspök
urat, rendelje el, hogy kapja meg 
igenis a magyarság is az ő va
sárnapi ajtatosságát és feltárna- 
madási körmenetét, annál is in
kább, mert lélekszám szerint 
még többen is vannak külváros
ban a magyarok, mint a sokacok.

Lett erre nagy felzúdulás. 
Elneveztek nemzetiségi békeron- 
tónak, sokacellenségnek meg 
nem tudom mi mindennek. Hogy 
aztán közben még olyan kijelen 
téseket is tulajdonítottak nekem, 
amiket nem is használtam, az 
már természetes.

Hogy az így felizgatott lelke
ket lecsillapítsam meg a rágal
makat is visszautasítsam, meg
mondom röviden, hogy mit 
mondtam és mit nem mondtam.

Nem mondtam először azt, 
hogy a körmeneteket (mindket
tőt) kell elvenni, hanem csak 
egyet és ezt is nem erőszakos 
utón, hanem úgy, hogy kérje 
meg annak rendje és módja 
szerint a magyarság a püspök urat, 
adja a püspöktempiomi körmene 
tét a magyarságnak, mikor a so- 
kacság úgyis magkapja a ma
gáét a zárdatemplomban. Hogy 
ezzel b sokacságot semmi mél
tánytalanság sem éri és a ma
gyarságot jogosan megilleti ez, 

egy kis statisztikával fOgOL 
szolgálni.

A külvárosi iskolának az utol 
só 5 (öl) évben 1720 növendéke 
volt. Ebből 573 belvárosi, II47 
külvárosi Ez az 1147 külvárosi 
nemzetiség szerint igy oszlnt meg: 610 magyar, 475 X? 

62 német. Ha a 610 magyarhoz 
még hozzáadjuk azt a 40-50 
magyart, akik a negyedik 0Sz. 
tályból kimaradtak és polgáriba 
mentek, látjuk, hogy a magyar, 
ság óriási előnyben van a sokac- 
sággal szemben, mely nem jár 
polgáriba, nem marad ki negye- 
dikből és még igy is csak 475. 
ig jut el.

De hozok még egy másik 
statisztikát >s. Az országos sta
tisztikai hivatal most adta ki az 
1930 évi népszámlálás adatait 
E kiadvány 82-83 ik oldalán 
ezt találjuk jMohács városáról 
Lakosa 17369 Ebből ’horvát 
és sokac 2159. A mű 239 ik 
oldalán pedig Mohács külte
rületét hozza, ezt találjuk: 
Lakik külterületen magyar 3412 
német 1114, egyéb, akik 
alatt csak horvátot, sokacot ért
hetünk, 751. Ha már most ezt 
a 751 t levonjuk a fenti 2159 bői, 
azt látjuk, hogy itt bent a város
ban mindössze csak 1408 sokac 
lakik De folytatom fejtegetése
met. Az elmúlt ősszel írattuk 
össze a külvárosi plébánia híveit 
Az összeírás szerint van külvá
roson 2900 katolikus. Ide hoz
hatnék tehát az egész városi 
sokacságot, mind az 1408 ot, 
még akkor sem tenné ki a lel
kek felét, hanem még mindig 
több maradna a magyar.

Mi következik már most ezek
ből? Két dolog következik. Elő
ször is az, hogy régmúlt dolog 
az, hogy bármily nagyok is le
gyenek egyesekben a sokac ér
zelmek, nem kívánhatják még
sem, hogy a magyarságnak még 
itthon, saját hazájában is egy 
trianoni elnyomatásban legyen 
része.

Levonom most már a követ
keztetést. Legjogosabb a ma
gyarság azon kívánsága, hogy 
övé legyen az egyik feltámadási 
körmenet is, meg hogy megad
ják neki a nagybőjti vasárnapi 
ájtatosságot. Erre nézve azt tar
tanám leghelyesebbnek, hogy a 
sokacság tartsa meg akkor is a 
püspöktemplomban sokac litániá
ját, a magyarság tartsa meg a 
zárdában a 3 órakor szokásos 
magyar litánia helyett a kereszt
úti ájtatosságot, a sokac kereszt- 
úti ájtatosságot pedig tartsák 
meg pénteken, mint eddig a 
magyar volt.

Ami pedig az oly kiszólásokat 
illeti, hogy sokac falónak nevez
nek, erre csak azzal felelek, hogy 
jelentkezzék az a sokac akit 
csak egy szóval is megsértettem, 
jelentkezzék az a szülő, akinek 
gyermekét csak egy rossz szó
val is illettem, csak azért, mert 
ő sokac. Ez a kijelentés annyira 
nem állja meg helyét, hogy ép 
ellenkező oldalról kaptam már 
szemrehányást, hogy túlságosan 
kedvezem a sokacságnak.

Az igazság akkor is igazság 
marad, ha fáj valakinek. Engem 
pedig annak idején arra nevel
tek, hogy az igazságot nem a 
barátság, hanem a jog szerint 
osszam. Ez az igazságérzet vitt 
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rá múlt vasárnapi kiszólásomra 
és jelen cikkem írására is. Baj, 
nemzetiségi békétlenség ebből 
nem számazhatik, különösen ak
kor nem, ha sokacság hivatásos 
vezetői a helyzet magaslatán 
lesznek és megmagyarázzák a 
népnek, hogy miről is van szó. 
Ezt pedig, azt hiszem szabad 
remélnünk. Egyébként pedig ba
ráti jobbot nyújtok mindenkinek, 
jóbarátnak is, ellenségnek is.

P. Herr Leó 
fér. r. áld

A Mohácsi Sokacok 
Magyar Olvasóköre 

közgyűlése.
Vasárnap délután a tagok 

szép számú részvétele mellett 
tartotta évi rendes közgyűlését 
a Mohácsi Sokacok Magyar Ol
vasóköre.

A gyűlést dr. mohácsi Német 
Kálmán elnök nyitotta meg, majd 
a múlt évi jelentést terjesztették 
elő, amely szerint 4210 P bevé
tellel szemben 2236 P 86 fillér 
kiadás volt, tehát tiszta marad
vány 1815 P 42 fillér. Ugyan 
ezen az alapon van összeállítva 
az 1933. évi költségelőirányzat.

Utána a tisztujitást ejtették 
meg, amelynek eredménye a kö
vetkező: Elnök mohácsi dr. Né
met Kálmán, alelnök Pavkovics 
György, jegyző Csupics Lukács, 
II. jegyző Kalenics József, könyv
táros Jánity Antal, pénztáros 
Czernics János, gazda Pantyata 
András. Választmányi tagok: 
Briglovics Imre, Kovácsics János, 
Bárácz Péter, Kunovszky Mátyás, 
Vidák Antal, Pavkovics Fülöp, 
Cselinácz, Péter, Jaksics Mátyás, 
Verbán József, Cselinácz Antal, 
Petrovics Károly, Cselinácz Mar
ján, Somogyvárácz István, Ko 
vácsics Péter, Kátoli István, Pav
kovics Antal Pál, Lukácsevics 
Mátyás, Verbán János, Jánics 
István, Szajcsán János, Pavkovics 
János, Pavkovics János II., 
Schneider Lajos, Gyurek András. ; 
Póttagok: Szajcsán Antal, Jánics 
György, Szajcsán Mátyás és 
Kalkán János.

Ezután bejelentették a köz
gyűlésnek, hogy az egyesület 
ezidén is megtartja szokásos 
mulatságát, február hó 26 án az 
Iparoskörben. A mulatság műso
ros előadással lesz egybekötve, 
amelyen magyar és sokac dara
bokat adnak elő. A magyar szín
darabokat Ursprung József és 
Benedek József tanítók, a soka- 
cot pedig Cselinácz Péter tanítja 
be. A belépőjegyeket a nehéz 
gazdasági viszonyokra való te
kintettel a legmérsékeltebben ál 
lapították meg.

Több kisebb ügy letárgyalása 
után a közgyűlést bezártak A 
közgyűlésen megjelentek meleg 
ovációban részesítették dr. mo
hácsi Német Kálmán elnököt és . 
a jelenvolt dr. Schmidt Miklós 
országyülési képvisetőt.

A közgyűlés után a tagok 
még együtt maradtak, a külön
féle közügyeket beszélték meg. 
Igy Czernics Mátyás inditvá 
nyozta, hogy a képviselőtestü 
lethez megkereséssel forduljanak 
a helybeliek helypénzszedésének 
beszüntetéséért, a kompátkelési 

dijak mérsékléséért, továbbá az 
ügyész, orvos és állatorvos ma
gánmunkálatai ügyében.

Színházban és moziban, 
általában minden nyilvános he
lyen, ki van téve fertőző beteg
ségeknek, különösen a spanyol
nátha veszélyének. - Ne mulasz- 
sza el a meghűlés első jeleinél az 

Aspirált- 
tabletták 

használatát, melyek mindenkor 
igazolták hatásos- 
ságukat.
Kérdezze meg z 
orvosát. Á

Minden cw'iyszer ■■ kapható.

Tombola a 
püspöktemplom javára.
Lázas munka folyik már hetek 

óta a külvárosban, minek ered 
ménye most egy pár gyönyörű 
főúti kirakat. Szent Ferenc har
madik rendje több áldozatos 
kül- és belvárosi urinő közre
működésével február 19 re tom
bolára készül, melynek tiszta jö
vedelme teljes egészében a püs
pöktemplom kifestésére lesz 
fordítva. Lelkesedett, dolgozott 
mindenki, mert tudták, hogy a 
templomra, a mi templomunkra 
megy ez és hogy Isten aldása 
nem fog elmaradni ezért a mun
káért. Láthatunk is ott szebbnél- 
szebb tárgyakat. Ott vannak a 
legszakavatottabb kezek által ké
szített diszpárnák, magyar és 
sokac babák stb. mellett a játé 
kok legkülönfélébb változatai, 
az iskolások szebbnél szebb 
slöjd munkái. Annyi mindenfélét 
hoztak össze az áldozatos hívek, 
hogy az eddigi tomboláktól el
térően nem is minden negyedik, 
ötödik jegy nyer, hanem minden 
egyes jegy nyer.

Nagyon igaza volt annak, aki 
mikor ezt látta és hallotta, azt 
mondotta, hogy ezzel a tombo 
Iával nem a püspöktemplom 
hanem a közönség fog nyerni, 
mert jutányosán juthat a leg
szebb dolgokhoz. Vegyünk is 
részt ebben minél többen, annál 
is inkább, mert még jótékony
ságot is gyakorolunk vele. A 
tombola a városi tornacsarnok
ban lesz február 19-én délután 
2 órai kezdettel. Belépődíj 10 
fillér, tombolajegy 20 fillér.

— Erős jégzajlás. A hét 
utolsó napjaiban a mar előbb 
megcsúszott jég teljesen elindult 
s eres jégzajlás kezdődön, amely 
naposon at erősen korlátozta az 
átkelési forgalmat. Az erős jég
zajlás sok csónakot magaval vitt 
s Dunaszekcsőn a malmokat is 
megrongálta.

Megszűnt a 
lakáskorlátozás.

A hivatalos lap vasásárnapi 
száma közölte a kormány rende
letét a lakáskorlátozások meg
szüntetése tárgyában.

Tizenöt éves kötöttség szaba
dul fel ezzel s a lakások ismét 
a magánjogi szabályok értelmé
ben bérelhetők és mondhatók 

I fel. A háztulajdokos ezután te
hát szabadon rendelkezhetik a 

1 házával.
A rendelet szerint a lakásügyi 

korlátozások 1933 november hó 
1 tői kezdve vesztik hatályukat 
és ez időtől kezdve a magánjog 
rendes szabásai az irányadók. 
A tulajdonos azonban a bérletet 
a rendes felmondással meghatá
rozott módon február hó 28-ig 
bezáróan már november hó első 
napjára is felmondhatja.

A bérfizetés módját olyképen 
szabályozza a rendelet, hogy 
a bért, mint a mellékszolgálta
tásokat — még akkor is, ha a 
bérleti szerződés másképen ren
delkezik — minden hó 5. nap
jáig, havi egyenlő részletekben 
lehet fizetni. A havi bérfizetés 
miatt a bérbeadónak kamat nem 
jár.

A béremelés megakadályo
zandó, figyelmezteti a rendelet 
arra, hogy a lakások felszabadí
tása következtében a lakbérek a 
gazdasági viszonyok áltál nem 
indokolt mértékben emelkedné
nek, úgy a minisztérium a kő 
tött forgalmat ismét visszaállít
hatja.
~x”x*x X X X X X X x” X X

— Albrecht kir. herceg Pé 
esett. Albrecht kir. herceg csü 
törtökön magániátogatásra Pécsre 
érkezett. A délután folyamán lá
togatást tett a Zrínyi nevelőinté
zetben.

— Uj ügyvéd. Dr. Mischung 
Konrád a bírói és ügyvédi vizs 
ga második részét tette le az el
múlt héten sikerrel. Az uj ügyvéd 
hamarosan megnitja irodáját Mo
hácson.

— Kedves családi esemény. 
Schuller József, a mohácsiam sze 
relett Schu'.ler bácsija ismét egy 
kedves evtordulóhoz ért. Szerdán 
tartotta 62 éves házassági évfor
dulóját. A szép évforduló alkal
mából az egesz csalad meleg 
szeretettel vette körül Schuller 
bacsiekat s még sok ilyen évfor
dulót kívánták az ünnepeiteknek.

— Ezüstlakodalom és el
jegyzés. Id. He'chert Nándor 
bari malomtulajdonos és nej: f. 
hó 4-en tartottak meg házassá
guk 25 eves jubileumát s ugyan
akkor gyermekük Hajnal József 
honv. őrmester Pécsről eljegyezte 
Lauly Ilonka urleányt Mohácsról. 
(Minden külön értesítés helyett.)

— Eljegyzés. Balatoni János 
m. kir. postaaltiszt ejegyezte 
Turnár Juliskát Barcsról.

— Helyreigazítás. A Mohácsi 
Iparosok O.vasóköre közgyűlésé
nek reíerádajaban hiba csúszott 
be, amennyiben nem Oovnik Jó

zsefet, hanem Ehmann Józsefet 
választották meg választmányi 
tagnak.

IGYUNK 
ZWACK-UNICUM 
gyomorerösitö ’likört.

-- Halálozás. Puppi IgnácJvolt 
mohácsi kőfaragó mester, életé
nek 67 ik évében csütörtök éjjel 
Pécsett meghalt. Az elhunytban 
Puppi Ignác határőrőrnagy tj és 
Puppi Dezső édesatyjukatjljgyá- 
szolják. Mohácsról a Puppi csa
lád és rokonsága osztoznak a 
gyászban. Temetése szombaton 
délu án lesz Pécsett.

— Meghalt Darday Sándor 
Dárday Sándor jogi író, a leg
főbb allami számvevőszék ny. al- 
elnöse Budapesten meghalt. Az 
elhunyt baranyabáni születesd s 
iskolait Mohácson kezdte, majd 
Pécsett és Kalocsán folytat
ta. 1878 bán a mohácsi kerü
let képviselőjévé választottak. 
Jogi munkásságának elismeréséül 
a magyar nemességet kapta ba
ranyabáni előnévvel. Temetése 
Budapesten lesz.

— Baranyai ármegye klsgyü- 
lése Kedden délelőtt tartotta Bá
rány avarmegye törvényhatósága 
rendes kisgy ülését gróf Szapáry 
Lajos főispán elnöklesével. A kis- 
gyülesen környékünkről Hecken- 
berger Konrad dr. pápai kamaras 
lanycsóki plébános jelent meg. 
Tárgyalta a kisgyülés Mohács vá
ros bérlőinek házbér leszállítását, 
amit tudomásul vettek.

— A Mohácsi II. Lajos Dal
kör a pécsi dalosversenyen. 
A Mohács: II. Lajos Dalkör, amely 
mind nagyobb szeretetnek és 
elismerésnek örül Mohácson, má
jusban Pécsett fog bemutatkozni 
a Raczvarosi Dalkör 10 éves 
fenaliása alkalmából rendezendő 
vármegy ei daiosversenyen. n dal
kör teljes ambícióval készül erre 
a versenyre s Adler Sándor fő
kantor karnagy vezetésével állan
dóan tanul. Reméljük, hogy di
csőségét hoznak Mohács váro
sara. Örömmel értesülünk egyéb
ként, hogy a dalkör most mar a 
polgári iskolában kapott megfe
lelő helyisegéget s igy megfelelő 
körben dolgozhat tovább.

— Mohácsi Főldmivesek Ol
vasóköre bálja. A Mohácsi 
Főldmivesek Olvasóköre 1933. 
évi február hó 19-én, vasár
nap fél 8 órakor tartja az 
Iparosok Olvasókörében farsangi 
estjét, amelyen a dalárda szerep
lésen kívül Zilahi: „Süt a nap“ 
című vígjátékot adjak elő. Jegyek 
a kör pénztárosánál, Jókai Mór 
uca 30. sz. alatt válthatók.

— Olcsóbb a Mohács—pécsi 
autóbusz. Feuerstahler Viktor a 
Mohács—pécsi autóbuszvallalat 
tulajdonosa a héten kellemesen 
lepte meg az utazóközönségét. 
Az eddigi árakat mintegy 20% al 
leszállította s ezentúl Mohácsról 
Pecsre, vagy vissza 3 pengőbe 
kerül az utazás. A retúrjegy az 
eddigi 7 pengő helyett 5 pengő. 
Ugyancsak olcsóbb a jegy a 
közbeeső állomásokra is. A tarifa- 
leszallitás minden bizonnyal még-
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nagyobb forgalmat fog jelenteni 
a vállalkozónak, aki megtalálja 
majd a számítást az uj árakkal is.

— Üzembe helyezték a pé
csi releé adót. Csütörtökön 
üzembe helyezték a pécsi releé 
adót. Eredetileg a tavasszal akar
ták üzembe helyezni, azonban a 
kísérletek szépen sikerültek s igy 
már most megkezdheti adásait. 
Délután 5 órától 12 óráig_ közve
títi a lakihegyi adó műsorát a 
210 es hullámhosszon.

— A Legényegylet közgyű
lése. A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet 1933. február hó 12-én 
(vasárnap) délután 2 órakor, ha 
tarozatképtelenség esetén 1933. 
évi február hó 19 én (vasárnap) 
délután 2 órakor tartja évi ren
des közgyűlését. Tárgysorozat: 1. 
Elnöki jelentés. 2. Pénztári jelen
tés, évi zárszámadás előterjesz- 
tese. Jelentés az egyesület va
gyoni helyzetéről. 3. Költségvetés. 
Tagdijmegállapitás. 4. Tisztujitás. 
5. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 
tag kijelölése. 6. Indítványok.

— A m. kir. nemzeti munka
védelem mohácsi helyi szer
vezetének seregszemléje. Csü
törtökön délután tartotta a m. kir. 
nemzeti munkavédelem mohácsi 
szervezete rendes évi seregszem 
léjét a városháza dísztermében, 
amelyre Pécsről a pécsi körzet 
vezetője Tóth Kálmán nyug, 
ezredes jeient meg. Az értekez , 
letet vitéz dr. Horváth Kázmér, ' 
a heiyi szervezet vezetője nyitot
ta meg. Üdvözölte a megjelente
ket és a nemzeti munkavédelmi 
körzet parancsnokát és pár szóval 
felhívta a tagokat azoknak a ne
mes céloknak további buzgó 
szolgálatára, amelyek a Nemzeti 
Munkavédelem hadseregének lé
tesítésére vezettek és annak fel
állítását szükségessé tették. Majd 
Tóth Kálmán nyug, ezredes is
mertette a Nemzeti Munkavéde
lemhez hasonló külföldi szerve
zeteket és magyarorszagi szerve
zet beosztását, annak célját, ed 
digi munkásságát. Végül köszö
netét mondott a helyi szervezet 
vezetőinek, elsősorban Margitay 
Lajos dr. polgármesternek, Schmidt 
Lajos körzetvezetőnek és dr. v. 
Horváth Kázmér alkörzetvezető- 
nek. Ennek nevében dr. Margitay 
Lajos polgármester válaszolt, aki
nek indítványára a szervezel üd 
vözlő táviratot küldött vitéz dr. 
Keresztes Fischer Ferenc m. kir. 
belügyminiszternek, a Nemzeti 
Munkavédelem főparancsnokanak. 
Az értekezlet a Hymnusszal vég
ződött. Itt kell megemlékeznünk 
arról, hogy számos gazda nem 
bocsátotta a szemlére el alkal
mazottját, holott mindenegyik 
meghívót kapott. Reméljük, hogy 
ezek a gazdak esetleges zavar
gások idején arra sem fognak 
reflektálni, kogy a Nemzeti Mun- 
havédelem helyi csoportjának 
tagjai vagyonát es életét megvéd
jék. Nem hisszük ugyanis, hogy 
az az egy óra olyan nagy kart 
okozott volna, hogy erre 
a szemlére nem bocsáthatták 
volna el segédjeiket vagy al
kalmazottaikat, akik a szemlén 
való megjelenésre annak idején 
esküt tettek s igy gazdáik jóvol
tából kénytelenek voltak azt 
megszegni. Ezeket a gazdákat 
mindenesetre fel kell majd je
gyezni.

— A mohácsi határőrszárny 
első karpaszományosai folyó hó 
18-án este 9 órai kezdettel ren
dezik meg az Iparoskor, összes 
helyiségeiben farsangi táncesté
lyüket. A tisztikarral az élén az 
agilis rendező gárda minden 
eszközt felhasznál arra, hogy a 
farsangi szezon legfényesebb 
táncestélyét nyújtsa a meghívot
taknak. Értesülésünk szerint vi
dékről is számosán érdeklődnek. 
A pécsi, siklósi, magyarbólyi stb. 
katonai alakulatok karpaszomá
nyosai is bejelentették megjele 
nésüket. Így reméljük, hogy 
mindenki a legjobb hangulatban 
fogja végig táncolni az éjszakát 
ki világos-ki viradtig s az idei sze
zon legszebb emlékét fogja ma 
gával vinni, amit hogy a leg
szebb emléke marad katona ide 
jükből a karpaszományos ifjú
ságnak is.

— Két mohácsi előadó szabad- 
liceumban. A mohácsi szabad 
líceum legutolsó két előadását 
mohácsi előadók tartották. 
Mayer Ferenc polgári iskolai 
igazgató programm szerint február 
hó 3 án tartotta meg előadását 
Finnországról vetitettképek kí
séretében, mig a hét csütör
tökjén a bejelentett pécsi előadó 
helyett, annak lemondása követ 
keztében dr. vitéz Horváth Káz 
már városi aljegyző tartott elő
adást négy német középvárosról. 
Mayer Ferenc polgári Iskolai 
igazgató előadását a finn nép 
eredetével kezdette, majd ismer
tette a löldet, azt a szívós küz
delmet, amelyet Északra került 
rokon népünk szabadságáért 
évszázadokon keresztül folytatott, 
mig végre Oroszország össze
omlása következtében sikerült 
kivívni, amely gazdasági és kul
turális térgn hatalmas fellendü
léssel járt. Az előadás nagy 
tetszést aratott. Dr. vitéz Hotváth 
Kázmér a Dunaparti városokat 
mutatta be: Passau ot, Regens- 
burgot. Ulmot, majd pedig Dél
németország két legnagyobb és 
legnevezetesebb városát: Lipcsét 
és Frankfurt an dér Maint, hogy 
előadását a végén Karlsuheval 
zárja le. A következő előadást 
Entz Béla egyetemi tanár tartja; 
Görögországról. Az előadás csü
törtökön délután fél 6 órakor 
kezdődik.

— A városi adóhivatal fel
hívja az adófizető közönség figyel
mét arra, hogy az 1933. évi adó
kivetésük javara, február hó 15 ig 
negyedévi fizetési kötelezettségeik
nek feleljenek meg, mert ennek 
elmaradása esetén a hátralékosok
kal szemben az adóhivatal a vég
rehajtási eljárást kénytelen lesz 
megindítani. Tajékoztatasul még 
közli,az adóhivatal, hogy azok,akik 
múlt évi hátralékaikra fizetési 
kedvezményt kaptak, azok ettől 
fügetlenül f. évi adójukra az el
ső negyedévi részletet lefizetni 
kötelesek.

— Piros bugyelláris. A mo
hácsi műkedvelő gárda ma, va
sárnap este pont 8 órai kezdettel 
az Iparosok Olvasókörének dísz
termében, a külvárosi zárda es 
püspöktemplom festésének jav ára 
műsorral egybekötött táncmulat
ságot rendez. Bemutatja Csepreghi 
Ferenc „P.ros bugyelláris" cimü 
nagy énekes, táncos népszínmű
vét 3 felvonásban, 1 változatban. 
Az előadást és a táncot cigány

zene kiséri. Helyárak : I. hely 
90 fillér, II. hely 70 fillér, álló
hely 50 fillér. Tánc reggelig. Te
kintettel a nemes célra, mindenkit 
tisztelettel meghívnak ezúton, 
mert külön meghívó nincs kibo
csátva. Felülfizetéseket köszönet
tel fogad és hirlapilag nyugtáz a 
rendezőség.

— A Mohácsi I Katona Ha- 
dastyán Egyesülét vezetősége 
tisztelettel közli ezúton is a egy
let tagjaival, hogy dr. Műller 
Janvs fogorvos elköltözése foly
tán fölkérte a vezetőség Szücsy 
Ferenc dr. fogorvost, hogy 
az egyesületi tagokat és csalad 
jukat a fogorvosi kezelésben ré
szesítse, aki készséggel elfogadta 
azt s ugyanazon kedvezménnyel, 
mint dr. Müller. Közelebbi felvilá- 
gosittást ad Szingstein János egye 
sületi elnök.

— A pécsi háztulajdonosok 
a házadó emelése ellen. A pécsi 
háztulajdonosok szövetsége vasár
nap rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen foglalkoztak a kormány 
uj házadó pótlékolási rendeletével. 
A gyűlésen éles kifakadások hang
zottak el s csak a tapintatos 
vezetésnek köszönhető, hogy a 
gyűlés mégis zavartalan lefolyású 
volt. A közgyűlés úgy határozott, 
hogy tiltakozik az újabb magadóz
tatás ellen sa házadó rendelet re
vízióját kérik a kormánytól.

— Megdrágult c garetti pa
pír. A héten már be kellett je
lenteni az árusoknak a cigaretta
papír és hüvely készletet, amely 
után kirótták a felemelt adót. így 
tehát a cigarettapapírt ezen a hé
ten már uj áron árusították. Ér
dekes ezzel kapcsolatban rámutat
ni, hogy a papír a 3 fi léres adó 
inellett 4 filléres emelkedést mu
tat, mert a gyárak is felhasznál
tak az alkalmat és emeltek egyet. 
Az uj adó a legszegényebb réte
geket sújtja a legjobban, mert 
hiszen azok sodortak és töltöttek 
akik igy akartak takarékoskodni 
s mellőzni a drágakész cigarettá
kat. A legolcsóbb cigarettadohany 
egy papírral 38 fillér s ha hozzá 
tesszük, hogy ma nagyon sok 
munkás nem keresi meg az egy 
pengőt naponta, kis keresete te
kintélyes részét emészti fel a ci
garettazás Persze van enr.ek egy 
orvossága, még pebig lemondani 
a dohányzásról. Sokan meg is 
teszik ezt, sokan redukálják s igy 
az állam elveszti más oldalon azt, 
amit itt bevesz.

— Széntolvajok. A DGT. 
széntelepén úgyszólván napiren
den vannak a szénlopások. Múlt 
hét péntekén éjjel egy egész 
csoport egyszere igyekezett meg
közelíteni a széntelepet, vitéz 
Váradi József éjjeli őr többször 
rajuk kiáltott, azonban ismét kö
zeledtek. Az éjjeli őr erre riasztó
lövéseket adott le, amelyekből az 
egyik véletlenül a csoportban levő 
üyuricza József lábán találta el. 
Serülésével a kórházban ápolják. 
Az eljárás megindult ellenük.

— Szurkálás Kölkeden Nagy 
Lajos 24 éves kölkedi lakos csü
törtökön Kátoly István nevű só
gora lakásán összeveszett a só
gorával es a veszekedés hevében 
késével a bal alsó karján meg
sebesítette. Kátolyt a kórházban 
ápolják, sógora ellen pedig meg
indult az eljájás.

— Újra az országút . . . 
Lapunk hasábjain a közelmúltban 

már szóvátettük a budapesti or’ 
szágut elhanyagolt voltát és fel
hívtuk az illetékes tényezőket a 
hóolvadás következményeire. Az
óta eloivadt a hó és az országút 
tenger. Az árkok telve iszappal, 
teteje vízzel — és ez elég ok az 
újbóli panaszra. Azt hisszük valami 
megold’.st lehetne itt is találni, 
mert gyalog járni arrafelé — mű
vészet.

— Gabonaüszög elleni vé- 
dekezés. Az alispán rendelete 
folytán a polgármester hirdet
ményt bocsátott ki a gabona
üszög elleni védekezés ügyében. 
A védekezési módoknál eddig 
már elterjedt rézgálicoldatos pá
colás mellett sikeresen használható 
a Porzol, továbbá Uspulun, Hi- 
gosa, Klóról, Formaldhid, és 
Rosinol. A polgármester figyel
mezteti a gazdákat, hogy a ve
tőmag csávázását ellenőriztetni 
fogja s aki csávázatlan magot 
vet el, megbüntetik.

— Féltékenységi dráma 
Hercegszentmártonban. Tóth 
Antal hosszabb idő óta udvarolt 
CsászdiJózsef hercegszentmártoni 
szőlő munkás vadházastársának. 
Csázdi figyelmeztette Tóthot, hogy 
hagyja békével az asszonyt, aki 
szintén megígérte, hogy többet 
nem találkoznak. Hétfőn Császdi 
nem volt otthon. Amikor haza
jött bezárva találta lakását s mi
után többszöri kopogtatására sem 
nyílt ki az ajtó, betörte azt s ott
találta Tóthot vadházastársával. 
Dühében lekapta a falról vadász
fegyverét és Tóthra lőtt, aki vé
resen összeesett. Beszállították a 
pécsi klinikára, ahol életveszélyes 
ahapotban van. Császdi ellen szán
dékos emberölés kísérlete miatt 
megindu t az eljárás.

— A németbólyi népneve
ién egyesület 65. közgyűlése. 
Az 1868. évben alakult német
bólyi r. kát. magyar népnevelési 
egyesület februir hó 2. napján 
tartotta alapszabalyszerü közgyű
lését. Az elnöki megnyitót Bock 
József plébános, tanfelügyelő, az 
egyesület elnöke tartotta meg, 
bejelentvén, hogy Szieberth Nán
dor pécsi ügyvéd, diszelnök, 
aki az alakuláson reszt vett, el
maradásai kimentette. Az iskolá
sok kuruc dalokat, hazafias sza
valatokat énekeltek, illetve mon
dottak, majd a magyar „Hiszek
egy" eléneklésével a gyűlés be
fejezést nyert. A 65. évvel ez
előtt alakított egyesületnek a 
célja az volt, hogy az akkor 
még teljesen német községet ma
gyarrá alakítsa át.

— Száztíz millió pengős bel
ső kölcsön. Imrédy Béla pénz
ügyiminiszter törvényjavaslatát a 
belső kölcsön felvételere vonatko
zólag most osztották ki a képvi
sel ok között. A kormány pénztári 
jegyek, kincstárjegyek, kincstári 
vallókés esetleges hitelművelet ut
ján 110 millió pengő belső köl
csön felvételét tervezi.

IDŐ JÁRÁS
A. mohácsi m. kir. tói 

gazdasági iskola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. február 3-tól február 10 ig.

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j-11 Cú 
a hőmérsékleti minimum — 3 C° 

csapadék 2.2 volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Tavaszi divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
désében. Mohács.

— A zágrábi érsek kitünte
tése. Bauer Antal zágrábi érsek 
ellen a szerbdiktaturaemberei ház
kutatást akartak foganatosítani. 
Amikor az erre vonatkozó paran
csot kérte a érsek, csak a zágrá
bi rendőrfőnök u’asitasát tudták 
felmutatni. Az érsek erre nem 
engedte meg a házkutatást Né
hány nappal később Sándor szerb 
király aláírásával ellátott hazkuta- 
tási rendeletit mutattak fel, mire 
az érsek nem akadályozta meg a 
házkutatást. Amikor a hatósági 
közegek ezzel készen voltak, meg
kérdezte, hogy találtak é valamit ? 
Nem I hangzott a valasz. Az urak 
nem jól kutatták,mondottaaz érsek, 
—varjarak egykisse.Ezíel bement 
a szobájába és Sándor királytól 
legutóbb kapott kitüntetései hoz
ta ki. Ez az — mondotta — amit 
az urak nem talaltak meg Ezen
nel visszaadom a kitüntetést, jut
tassák el ahhoz, aki adta, mert 
aki ellen házkutatást kell kiadni, 
nem méltó arra, hogy ezt a kitün
tetést viselje.

— Téli t agédia háború 
utáni köntösben . . . Azelőtt 
is volt, nem csak a mesékben, 
hanem az életben szegény asz- 
szonynak, szegény gyereke, aki 
tél idején kéregetés közben meg
fagyott. Szegény emberek min
dig voltak, de ma többen vannak 
és sokan vannak, akik a háború
nak, Trianonnak köszönhetik ezt 
a nyomorúságot. Ezek köze tar
tozik a kis Wegmann Katalin 
esete. Az apja mindkét szemevi- 
leget elvesztette a háborúban, az 
anya beteg, a kenyér elfogyott 
és a 17 éves Klára es a 11 eves 
Katalin elindultak kenyeret ké- 
regetni a vókanyi lakásból a 
szomszéd falvakba. A kegyetlen 
hidegben, hiányos ruhában kére- 
gető kislány útközben nagyon 
elfáradt. A kis Klári mar járni 
sem tudott s Katalin végső ere 
jevel a hátán vitte egy darabig, 
amikor egyszeresek észrevette, 
hogy a kislány a hátán elaludt. 
Elaludt, de örökre, a hátán fa
gyott meg. Sírva élesztgette, az
tán a falu felé igyekezett, hogy 
segítséget ‘hozzon, közben azon
ban maga is összeesett . . . Sze
rencséjére hamar megtalálták s 
még tudtak életet dörzsölni elhalt 
tagjaiba. Amikor aztán mindeze
ket elmondotta s elmondotta, 
hogy hol van a kis nővérkéje. 
Mire azonban odamentek, idő
közben Mammel János pócsai 
gazda már megtalálta Katalint is. 
Azonban halott volt . . .
A kis holttetemhez odakellene 
v.nni Trianon urait, a nagytőke 
mammuthjövedelmü fejedelmeit, 
a kartellek vezéreit, a világot, a 
gazdasági háborút irányitó politi
kusokat tanuljanak, okuljanak a 
kis Klára holttesténél, szánjanak 
magukba s adják, juttassák el 
mindenki asztalához a minden
napi kenyeret, mert van, az 
Isten adott, de az emberek Isten 
adományán összemarakodtak s 
ezért nincs . . •

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi február hó 
3 tói 1933. február hó 10 ig. 
Születések; Varga Mária, Bority

Mária, Hajek Gyula, László Jó 
zsef Ferenc, Halasi Mária Gizalla. 
Házasságkötések; Boda András 
és Schaller Anna, Hellenbart Já
nos és Bohner Margit, Hammer 
Ferenc és Bohner Mária, Léber 
József és Kirchner Klára, Bajai 
Mihály és Bubreg Magdolna, 
Kollár Marton és Laczkó Ilona, 
Szajcsán István és Balatinácz 
Anna. Halálozások : Izsák János 
54 éves, Szabó Mária 7 hónapos, 
Szentmihályi József 24 éves, 
Barácz István 73 eves, Bencsik 
János 71 éves, Mizsér Lajos 69 
éves, Borbély Katalin 8 napos, 
Kovacsics Janosné 67 éves, Bor- 
bás Mihály lé 38 éves.

SPORT.
A közel háromhónapos téli 

kényszerpihenőnek is lassan-las
san vége lesz. A futballisták erei
ben megmozdul a vér és viszi, 
hajtja őket a zöld gyepre. Ker
getni a labdát és hódolni nemes 
szenvedélyüknek: a futballnak. 
Az MTE is mozog, készülődik 
az uj idényre. Szükség is van 
erre, hiszen február 26 an mar a 
PSC jön megküzdeni a két pon
tért Az MTE nek tehát erősen 
fel kell készülnie, ha eredményes 
akar lenni. Erre azonban csak 
úgy kerülhet sor — és altaiaban 
az egész tavaszi szezon folya
mán — ha uj élet, más szellem, 
egészségesebb gondolkozásmód 
hódit magának teret. Elő a fiata
lokkal I Ez legyen egyik jelszó. 
A „futballprimadonnak“ korsza
kának véget kell vetni egyszer és 
mindenkorra I Akarom, nem aka
rom, immel-ámmal futballozó já
tékosokra nincs szükség I A játé
kosok ne csupán szükségből, de 
szivbői, akaratból menjenek a 
labda után. Meg kell szűnni a 
„köszönöm" játékosok rendszeré
nek is, a játékos érezze magát 
megtisztelve, ha bekerül a város 
színeit képviselő tizenegy’ ember 
közé S ha ennyit elért a mohá
csi sport, akkor már 50%-ban 
győzött. A tavaszi munka egyik 
feladata ez. Ezt pedig csak fiatal 
erőkkel, a másodvonalbeli játéko
sok sokszori foglalkoztatásával 
(február 26-án is) kell és lehet 
elérni. A másik feladat az után
pótlás valamiképen való megol
dása, ez is nehéz, de nem ke- 
resztülvihetetlen probléma. Tehát 
itt a célkitűzés, a megvalósítás 
— reméljük — meg lesz s akkor 
csapatunk tavaszi szereplése elé 
a legnagyobb nyugalommal és 
bizakodással nézhetünk.

•
Az I. B. (International Board) 

értesítette az MLSz-t, hogy ezen
túl a taccsot már a vonalról is 
lehet dobni, anélkül, hogy ezzel 
szabálytalanságot követnének el. 
Ennek az uj szabálymódosításnak 
lényeges befolyása nincs a játéra.

•
A „Tömöri Pál FC. intézősége 

fölhívja tagjait, hogy ma, vasár
nap délelőtt a Legényegyletben 
jelenjenek meg.

Felelős szerkesitő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptulajdonox és kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTER
A x exen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség )

Nyilatkozat.
Alulírott özv. Izsák Jánosné 

közlöm a Mohácsi I Temetke
zési Egylet tagjaival, hogy el
hunyt férjemnek a Duna Altalá- 
nános Biztositó Részvénytársa
ságnál kötött életbizfositásának, 
jóllehet elhunyt férjem csak két 
havi dijat fizetett, teljes összegét 
690 pengőt három napon belül 
megkaptam nevezett biztositó 
intézettől, miért is úgy a Mo
hácsi I. Temetkezési Egylet el
nökségének, mint pedig a Duna 
Általános Biztositó R T. igaz
gatóságának ezúton mondok há
lás köszönetét.

özv. Izsák Jánosné
íz Csányi Rozália

Eladó ház, 
mely áll 2 szoba, 2 konyha, 1 
kamra, istálló, mely 5 drb jószág
nak megfelel, pajta, alatta kuko- 
ricagóré, sertésól, kert 150 □-öl 

kuttal. Bővebbet
Tisza István ucca 102. szám.

i
Tejeladási hirdetmény.

A „Mohácsi Kisgazdák Tejszövelkezete“ eladja
, Homorúd dűlőben levő fölözőállomására beszállított cca napi 

700 liter tejet a legtöbbet ígérőnek s használatra odaadja 
saját tulajdonát képező helyiséget és berendezést. Tejszín
átvétel biztosítva,

A venni szándékozók zárt ajánlatukat a szövetkezet 
j címére intézve legkésőbb folyó évi február hó 18 déli 
i 12 óráig tartoznak leadni Óvadék 2000 P, amely a 

tej esetleges emelkedésével emelkedik.
Közelebbi feltételek a tejszövetkezet irodájában 

Mohács, Szentháromság u 3 sz.

’ Igazgatóság.
R-ll II II l[gt==3l II "1E

Báli 
meghívót
eljegyzési és esketési értesítése
ket gyorsan és olcsón készít

Fridrich Oszkár
könyvnyomdája] Mohács.)

L___________________ J

Jóminőségü fehér boromat 
25 literes tételekben

34 fillérért
literenként, fogyasztási adóval 

együtt árusítom.
Rupp János.

Kiadó
azonnal egy 
pékség, 

kemence, üzlethelyiség 
és berendezéssel.

Izsák Juiisnál
Szent János ucca 20.

Lakás
Horthy Miklós ut 14. számú 
házban két szoba, konyha és 

mellékhelyiségekből álló 
uccai lakás 

május 1-re kiadó.
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Piaci árak s

0.55 P retour
1.10
1.50
1.60

Mohács—Lánycsók:
Babarc: 
Szajk: 
Nérnetbóly:
Szed. Nyomja: 2.00 
Belvárdgyula: 
Birján: 
Hárságy :
M. Sarlós:
N. Kozár: 
PÉCS:

A kedvezményes

2.40
2.60
2.60
2.90
2.90
3.00

p-------
P —
P 3.00 P
P 3 60 P
P
P
P
P
P
P

utazásra

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna n.ellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.
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Pécs—Üszög: 
Nagykozár: 
M. Sarlós: 
Lotthárd: 
Hárságy: 
Birján: 
Belvárdgyula: 
Szed. Nyomja: 
Nérnetbóly: 
Szajk: 
Babarc: 
Lánycsók: 
MOHÁCS:
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0.90
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2.60
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3.00 P
3.60 P
400 P
4.40 P
5 00 P
5,00 P
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Megjegyzés.
vonatkozólag a régi díjszabás marad érvényben.

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható:

FRIDRICH OSZKÁR !
könyv- és pepirkereskedésében, Mohács.

liter tej
deci tej föl
kg. I. Trappista sajt 
kg. II. Trappista sajt 
kg. túró

% •

16
*

® • •

• • •

• • •

Búza 76-os 12.50 P
Zab — — 7 — P
Rozs — — 6.— P
Árpa — 7-— P
Tengeri morzs. 5.20»P 
Tengeri csöves —*P 
Bab — — 7.- P

• ■zerd.l 
heti plece*

Tompa Mihály u. 12. 
számú házban egy 

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

kiadó.

Eladó
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jő forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház* 

z a I együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

Zefir kályha

Cim a kiadóhivatalban.
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1
p
p

fillér
08
60
20
20

fillér
fillér
fillér
fillér

2.80 pengő

Fridrich Oszkár könyvnyomdád'', Johács.
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