
A dollár Öméltósága.
írhatnánk azt is, hogy 

őkegyelmessége, sőt őfelsége 
is. de mit tudjuk, hogy mire 
a hetilap ezen sorai a nyil
vánosságra kerülnek mi lesz 
abból a félelmetes magas 
trónusból, amelyen eddig a 
dollár ült és uralkodott. Le
het, hogy már a méltóságos 
cím sem fogja megilletni s 
együtt fog bandukolni, ösz- 
szetörött tagjait mankóval 
segítve, a többi megnyomo- 
rodott valutákkal együtt az 
elértéktelenedés felé . . .

Az a lépés, amelyet Ame
rika a pénztárjegyek kibo
csátásával megtett, folytatása 
annaic a bankjegyszaporulat
nak, amely már hónapok 
óta lassan, de ismétlődve 
hígítja a dollárt s dönti 
porba azt az elvet, amely a 
bankjegymennyiséget a fe
dezethez köti és nem a va
lósághoz élethez, amely ezt 
régi elméletet már régen el
hagyta a maga hihetetlen 
technikai és gazdasági fejlő
désével. De elhagyta az élet 
standard szisztematikus fel
emelésével is, mert a ma 
en bere még rongyaiban is 
többet kíván a réginél, mert 
erre nevelte a kapitalizmus, 
amikor a produktumait el 
akarta helyezni.

A dollár ur megindult 
tehat arra az útra, amelyen 
valamikor a magyar korona, 
a német márka és más va
luták elvéreztek. Akkor volt 
a dollár ur hatalma legmaga
sabb pontján, amikor minden 
értéket az ő szent képéhez mér
tek, minden elszámolást az 
ó nagy nevével végeztek és 
talán nem volt olyan meg
mozdulása a gazdasági élet
nek, amelynek alapja, ten
gelye, vagy célja r.e a dol
lár lett volna. Milliók és 
milliárdok vannak most is 
kötésben dollár alapon. Nem
zetközi kölcsönök, hosszú
lejáratú kölcsönök, biztosítá
sok, betétek vannak dollár

ban elhelyezve, kötve s ami-
I kor most a biztosnak látszó 

trón meginog, millió és mil
lió ember félti megszerzett 
kis vagyonkáját s tanácsta
lanul néz körül ugyan merre 
is lehetne kimenekülni ebből 
a kisértő veszedelemből?
■■ Lehet ugyan, hogy a mi 
pesszimisztikus elképzelésünk 
nem fog valóra válni, lehet, 
hogy a gyakorlati Amerika 
ezúttal is megtalálja a mód
ját, hogy pénzét megvédje, 
de annyi bizonyos, hogy a 
régi trónusát r.em kapja 
vissza egyhamar és egy 
aranyideai hull a porba bu
kásával.

A dollár mai ingadozá
sának van egy nagyon ér
dekes tanulsága, amely azo
kat igazolja, akik mar rég
óta küzdenek az arany ha
talma ellen. A dollár ugyanis 
a bankpánik folytán vesz
tette el az egyensúlyát. A 
betevők megrohantak a ban
kokat és ki akarták venni a 
pénzüket. 54 milliárd betéte 
van Amerikának, amellyel 
szemben néhány milliárd 
csak a bankjegymennyiség. 
Ha tehát egy adott pillanat
ban minden betevő ki akarná 
venni a pénzét, az a bizo
nyos aranyfedezet nullává 
süllyedne, vagyis sokkal biz
tosabban \an megalapozva 
az a bankjegy, amely nek ér
tékét ingatlan, vagy munka 
garantálja, mert az minden 
pillanatban és mindenhol 
ugyanazon értékkel bir s 
nem elméletekben nyugszik 
az értéke.^

Az idő n ülik és a dolgok 
változnak. Változni kell te
hát azoknak a felfogásoknak 
is, amelyeket az élet már 
régóta megváltoztatott. Érté
kek, emberek, vagyonyok és 
életek pusztultak el egy idea 
miatt, de eddig nem enged
tek az elméletek nagy mesterei. 
Most a saját bőrükön, azon

az imádott aranyon és bu
kásán fogjak megtanulni azt, 
hogy az élet soha meg nem

Nehéz helyzetben van a kis
iparosság. — Megválasztot
ták az uj tisztikart.

A Mohácsi Általános Ipartes
tület f. évi évi március 5-én tar
totta rendes évi közgyűlését.

A közgyűlés megnyitása e'őtt 
a részvevők felálltak és elírnád- 
kozták a magyar Hiszekegyet.

Ezután Schm'dt Lajos ipar
testületi elnök megnyitotta a 
közgyűlést. Üdvözölte a szép 
számban megjelent tagokat, 
majd ped'g megtartotta a múlt 
évre vonatkozó elnöki beszámo
lóját.

— Soha elnök még ily küz- 
de'mes évről, ily szomorú be
számolót még ntm tartott, mint 
nekem kell — mondotta. — 
Nincs még egy társadalmi osz
tálya ennek a csonka hazának, 
meiy oly sok megpróbáltatásnak, 
oly sok szenvedésnek lett volna 
kitéve, mint az iparostársadalom. 
Az ország eme erős talpkövé
nek szenvedései elmor.dhatat- 
lanok.

Az általános gazdasági 
válság, a mezőgazdaság 
suiyos helyzete, a tiszt
viselői Jizetések állandó 
redukálása, a nagy pénz
telenség, az emberek 
egymásközti bizalmának 
megrenaülése, a hitel 
megszűnése mind oly 
tényezők, melyek lehetet
lenné teszik a termelést.

— Az iparcstáisadalom egye
düli reménysége a kisipari köl
csön volt. Sajnos, ennek folyó
sítása már megszűnt. így aztán 
a tőkehiány letetőzte a termelés 
megszűnését.

A gyáripar, tömegter
melés eredményezik, hogy 
ma már , aló bán nincs 
is kisipar.

— A néha néha adódó munka 
után hetekig-hónapokig tétlen
ségre van kárhoztatva a munkás
kéz. Különösen az építkezés 
megszűnése fájda más az iparo
sokra nézve, mert ennek révén 
sok iparos vesztette el utolsó 

áll, az élet halad, fejlődik 
és azzal kell mindennek és 
mindenkinek fejlődnie!

kereseti lehetőségét is Másik 
nyomasztó terhe az iparostársa
dalomnak a hihetetlen magas 
OT1. dijak, melyek egyaránt ter
helik a munkaadót és vállalót.

— A kontárkodás, a kézmű 
ipar eme legnagyobb veszedel
mével szemben még mindig 
nincs megfelelő védekezés. A 
néha adódó munkaalkalmakat 
ezek nyerik el a nagy közterhek 
súlya alatt nyögő iparosok elől. 
Hathatós támogatás lenne, ha az 
egész társadalom megértené az 
iparosok helyzetét s csak azokat 
foglalkoztatná, kik iparukat tö
kéletesen elsajátítottak s meg
felelő képzettséggel rendelkeznek.

— Az ipartestület vezetősége 
minden alkalmat megragad, hogy 
az iparosos érdekeit képviselje s 
támogassa. Figyelemmel kisért 
minden eseményt, mely össze
függésben volt az iparossággal.

Köszönetét fejezte ki az elnök 
ezután Schmidt József zászló
vivőnek, ki évtizedes szolgálata 
terén lemondott tisztségéről. 
Pobisch Lambert pénztáros fá- 
radhata;lan munkásságáért is 
köszönetét mondott. Jelentette, 
kogy Márton János elhalálozása 
folytán megüresedett kamarai 
tagságra Mer.czinger Józsefet vá
lasztották meg.

Ismertette az IPOK. megalaku
lását és fontos összekötő sze
repét.

Végül pedig kérte a tagokat, 
hogy bizalommal, erős hittel 
tartsanak ki, ha kell erejük 
utolsó megfeszítésével is, mert 
még nagy szerep vár az iparos
társadalomra s a helyzet javulása 
már nem késhet sokáig.

Ezután Pataki József ipartestü
leti jegyző megtartotta ügyvezető 
jelentését, amit a közgyűlés tu
domásul vett.

Pobisch Lam’-crí felolvasta a 
pénztári jelenté t, mely szerint 
a mintegy 1000 P-ős deficit el
tüntetése céljából az eddig al
kalmazott segédmunkaerőt sza
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nálták, ami annál is inkább ke
resztülvihető volt, mert a kör
nyéki ipartestület azt egyhangú
lag jegyzővé választotta Ezen
felül az alkalmazottak fizetését 
redukálták, miáltal sikerült a 
pénztárt egyensúlyba hozni. A 
közgyűlés a zárszámadásokat 
elfogadta és a felmentvényt 
megadta.

Ekkor Schmidt Lajos elnök 
úgy a maga, mint a tisztikar 
nevében bejelentette, hogy ka
pott megbiza'ása lejárt. Megkö
szönte a bizalmat s kérte a ta
gokat, hogy a választásnál tar
tózkodjanak a politikától s egye
dül csak az iparosérdekeket 
tartsák szem előtt.

Menczinger József korelnök 
sége alatt megtartott választás 
eredménye a következő: elnök: 
Schmidt Lajos, ügyész: Schmidt 
Miklós dr., pénztárnok: Pobisch 
Lambert Előljárósági rendes ta
gok: Artner Antal, Bakó György, 
Dobszai Mátyás, Dorn János, 
Ehmann József, Fridrich Oszkár, 
Hamberger János, Hemrich Ottó, 
Láng Aladár, Kollár Antal, Men
czinger József, Miszlang János, 
Markovics Tádé, Miholek József, 
Márton Károly, Nagy Ferenc, 
Pazaurek József, Pancsics Márk, 
Petrovics Dezső, Rupp János, 
Rubint József, R tzl Károly, Stol
lár Ferenc, Tóth János vendég
lős. Előljárósági póttagok: ifj. 
Pazaurek János, Hahn János, 
Czigler József Szmerkács Dezső, 
Schleicher József, Ellendi István. 
Számvizsgálók: Sperl János,
Dobszay Béla, Lerch Ferenc.

Schmidt Lajos elnök elfoglal
ván elnöki székét, megköszönte 
a tagok bizalmát. Programmja 
az iparosok állandó támogatása 
s érdekeinek szemelőit tartása 
Reméli, hogy jobb napok fog 
nak virradni az iparosok fölött.
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Fényesen sikerült a 
frontharcosok első 

vacsorája.
140 terítékes vacsora a

Pobisch vendéglőben.
Szombaton este az Országos 

Frontharcos Szövetség mohácsi 
csoportja a Pobisch féle ven
déglőben tartotta első vacsorá
ját, amelyen a frontharcosok, az 
ifjú front és a vendégek és nagy 
számban jelentek meg, Ezen a 
vacsorán jelentek meg a vezetőség 
tagjai első ízben a frontharcos 
egyenruhában. Az egyenruha 
a folyamőrségi kabáthoz hasonló 
kabát, válszijjal. Fehér dupla gal- ; 
lér és fekete nyakkendő. A ka
báthoz fekete nadrág viselendő, 
A kalap a rohamsisakra emlé
keztető alakú kalap, az elején a 
megnagyobbított frontharcos jel
vénnyel.

A frontharcos vacsora gyö 
nyörüen egyesítette Mohács vá
ros minden rendű és rangú 
polgárságát s emlékeztetett a 
harctérre, ahol szintén igy vol
tak együtt Lelkes hangulat volt 
már a hangulat elején és 140 
teríték mellett ültek le az első 
vacsorához.

Vacsora megkezdése előtt dr. 
vitéz Horváth Kázmér elnök be
jelentette, hogy a vacsora az 
egész mohácsi frontharcos tábor 
vacsorája s felhívta, hogy a ven
dégekkel együtt mindannyian 
mondják el a Hiszekegyet

Vacsora alatt vitéz dr. Horváth 
Kázmér felköszöntőt mondott a 
kormányzóra, a vendégekre és a 
távollevő frontharcosokra A je 
lenvoltak a kormányzóra három 
éljent, a vendégekre két éljent, 
a távolievő frontharcosokra pe 
dig egy éjent kiáltottak.

Majd ped'g vitéz dr. Horváth 
Kázmér a frontharcos szövetség 

1 céljáról beszélt.
— A kiegyezés után a magyar 

társadalom teljesen szétesett. — 
mondotta. Csupán az államhata
lom ereje tartotta össze teljesen 
a magyar társadalmat. Ezért ab
ban a pillanatban, mikor az ál
lamhatalom ereje megbénult az 
októberi forradalom és nagy 
háború következtében, az egész 
ország is összeomlott, mivel 
nem volt semmiféle szervezet, 
amely az államhatalmat pótolta 
volna.

— Egy szervezetre volna te 
hát szüksége ennek az ország
nak, amelyben a nemzet legjobb 
jai egyesülnek. A legjobbak, akik 
önzetlenséggel, fegyelemmel pá 
rosult hazaszeretettel mindenkor 
készek az országért áldozatokat 
hozni és akiket az idők vihara 
is kipróbált. Vájjon van e még 
egy olyan tábor, amely alkalma 
sabb arra, mint a Frontharcosok, 
akik egy világháború viharát ki 
állták és harcoltak a magyar ha
gyományok erejével a magyar 
jövendőért! Nem hatalom és 
uralomvágy alakította meg és 
hozta létre a szövetséget, hanem 
a történelmi szükségszerűség. 
Mi nem politizálunk. Hitvallásunk, 
célunk csak egy: Magyarország 
régi becsületének, fényének és 
hatalmának visszaállitása!

Ezután vitéz Merzay László 
állott fel szólásra:

— Az Országos Frontharcos 
Szövetség megalakításának gon
dolata — mondotta — azok 
leikéből pattant ki, akik a há
ború vad zivatarai közepeit, a 
kavernák penészes, bűzös leve
gőjében megértették és megsze 
rették az emberben az embert, 
akiket a nélkülözések, a halál 
leheletének közelsége, a gráná
tok, srapnellek vijjogása eggyé 
forrasztott és akik a háború 
elmúltával felismerték annak szo
ciális szükségességét, hogy rang, 
vagyon és valláskülömbség nél
kül összeszedjék és egy táborba 
tömöritsék elfáradt, elcsüggedt 
bajtársakat, hogy megkeressük 
egymás • kezét és egy fronttá 
alakulva önérzetesen odakiáltsuk 
a társadalomnak, hogy nekünk, 
akik egészségünket, vérünket, 
családunkat és existenciánkat 
áldoztuk fel a haza oltárán, 
nemcsak kötelességünk, de jo
gaink is vannak a nap alatt.
»—Jogunk,hogy becsületes mun

káért kenyeret kapjunk, hogy a 
társadalom megbecsülje és érté
kelje a frontharcos mivoltunkat, 
s majdan utódainkat, — jogunk, 
hogy minden munkaalkalomkor 
elsősorban frontharcos bajtárs 
szolgálatkészsége vétessék figye
lembe jogunk, hogy kiegyen
súlyozott lélekkel iéphesse át 

minden frontharcos bajtárs me
leg otthona küszöbét, hogy de
rék, tetrekész, tisztességes hon 
polgárokat nevelhessen a szegény 
hazának, akik méltó letéteménye
sei legyenek a nemzet boldogabb 
jövőjének és ha majdan mi ki 
öregedünk, ez az uj 'nemzedék 
büszke hordozója legyen annak 
a mocsoktalan, fényes glóriával 
övezett nemzeti színű, Máriás 
lobogónak, amelyet bízvást biza 
kodó lélekkel nyújtunk majd át 
nekik.

— Igen, Ti arany fiatalság! 
Ti hozzátok intézem befejező 
szavaim, Ti vagytok a haza féltett 
reménységei, legyetek hát méltó 
utódai öreg frontharcos bátyái
toknak és apáitoknak és lelkes 
fáklyavivői a magyar igazságnak. 
Tudjuk, hogy szomorú és kilá
tástalan most a ti sorsolok, de 
csak kitartás, összeszoritott fo 
gakkal és ökölbe szorított kezek
kel, dacos, meg nem alkuvó 
élniakaró magyar lélekkel csak 
előre ... e'őre a nagy magyar 
feltámadásig!

— Istenáldása legyen szövetsé
günkön.

A vacsora kitűnő volt s jó 
bor mellett sokáig elbeszélgettek 
a frontharcosok. A terem leve 
gőjében a szavakon, az emléke
zésen át ott el'ek a véres csaták, 
a nehéz menetelések, a régi baj
társak, a hősi halottak és még 
sok sok kép a dicső korból, 
amely közös emlékként fűzte 
össze a megjelenteket.
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Böjti est a
Kát. Legényegyletben.

Március hó 5 én este fél 9 
órakor tartotta a Kát. Legény- 
egylet első idei nagybőjti estjét.

Bánó Giziké szép szavalata 
után dr Kápolnai Zigmond 
esperes píéoános tartott előadást 
a kommunizmusról.

— Ma, — mondotta — mikor 
a kommunizmus árja összeom
lással fenyegeti a társadalmi és 
erkölcsi rendet, időszerű azzal 
foglalkozni.

— A kommunizmus nem mai 
keletű mozgalom. Oroszország
ban a háború után jutott ura
lomra s azóta folytatja áldatlan 
aknamunkáját, Hogy mi ez? 
Végeredményben nem egyéb, 
mint a társadalmi rend felfor
gatása, a katolikus érzés teljes 
kiirtása, ♦emplomok bezárása és 
lerombolása. A szovjet urai már 
korán felismerték a katolikus 
egyházban rejlő nagy erőt s 
annak megtörése legfőbb céljuk. 
A szovjet kezdetben megengedte 
minden valiás szabad gyakorlá
sát, még a vallástalanságot is. 
Később pedig eltiltotta a vallási 
propagandát. Magát a vallást 
nem tiltotta el, mert ezáltal 
összeütközésbe került volna 
millió és millió “mberi lélekkel, 
mert ha ezt megteszi a szovjet, 
akkor azok az emberek, akik a 
nyomor elől, nagy hiú Ígéretek 
folytán a kommunizmus karjaiba 
vetették magukat, tudatára ébred
nének annak, hogy a sokat hir 
detett egyenlőség nem az anyagi, 
a vagyoni egyenlőség, mert az 
hihetetlen, hanem a lelki egyen
lőség. Elrabolja a kommunizmus 

az emberek lelkét, hogy egyfOr. 
mán vallástalanná tegye azt.

Propaganda a kommunizmus 
szerinte, ha az iskolás gyermek 
katekizmust kap kezeibe. Eltiltotta 
a szószéken Isten igéinek hirde- 
tését, a szentségek kiszolgálását.

Hogy hírlapokban keresztény 
cikk — ide nem számítva a ke
resztényeket gyalázó — nem 
jelenhet meg, arról felesleges 
szólni. De jellemző a kommu- 
nizmus alapos munkájára, hoay 
még a családi szentélybe is be. 
leszól s eltiltja a szülőt attól 
hogy gyermekének vallásos ne
velést adjon. Azoktól a szülők
től pedig akik ennek ellenére 
vallásos nevelést mernek adni 
gyermekeiknek, elragadják tőlük 
s kommunista internátusokban 
helyezik el, ahol ügyelnek arra, 
hogy valamely gyermeknek ne-’ 

i hogy véletlenül is eszébe jusson 
Isten nevét említeni vagy pedig 
imádkozni Ezen internátusokban 
még mielőtt a gyermek ítélőké
pessége kifejlődne, beleneveiik 
a kommunista szellemet, hogy 
lelkes tagja legyen egy világot 
felforgatni vágyó csőcseléknek.

Oroszországban templomot 
csak 20 as bizottság kérése és 
teljes felelőssége mellett lehet 
fenntartani. A templom fenntar
tásával járó minden költséget 
ezeknek kell viselni, mert a hí
vektől semmi hozzájárulást nem 

1 fogadhatnak el. Pedig hány em
ber adná utolsó falat kenyerét is 
csakhogy rettenetes szenvedé
seire irt találjon a vallásban. 
Hány templom marad zárva 
emiatt? S ha mégis akad ily 
áldozatkész 20 ember, akkor is 
csak addig tartható fenn a tem
plom, amig bármely más kom
munista ember a templom lezá
rását, vagy más útra való fel
használását nem kérelmezi, mert 
ezek kérelmét ily esetben fel
tétlenül teljesitik.

Hogy lekövetkezhet e a kom
munizmus diadala, eltérők a 
vélemények. De kötelessége az 
emberiségnek minden rendelke
zésre álló eszközzel, különösen 
a vallás fegyverével küzdeni 
ellene, mert, ha a ma élő embe
riség nem is éri meg a kommu
nizmus diadalát, nem nézheti 
tétlenül terjedését.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszéd után Bancsu Tivadar 
szavalt, majd pedig színre került 
Pótvizsga című egy felvonásos 
színdarab. A szereplők szépen 
alakították. Jó volt Ránics Ma
riska a tanítónő szerepében, de 
Bánó Giziké és Knittl Ilonka is 
szépen játszottak.

□1 11—111 11 11—11 ií mqczQ

A magyar katona.
A magyar vitézség ezer éve a 

tárgya annak a páratlanul díszes 
kiállítású kétkötetes műnek, amely 
a Franklin Társulat kiadásában 
most hagyta el a sajtót. Csodá
latos, hogy mindeddig hiányzott 
a magyar irodalomban olyan mun
ka, amely a magyar hadvezérek, 
tisztek és közkatonák önfeláldozó 
kötetésségteljesitését, bátorságát 
és hősiességét hiteles történeti 
adatokkal és egykorú illusztrációk
ban bemutatta volna a magyar 
közönségnek.
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Ezt a régen érzett hiányt pótol
ta most négy kiváló katonairó 
akik a magyarság ezeréves har
cainak tükrében bemutatják a ma
gyar katona páratlan harci érté
két, önfeláldozását, hűségét. Bár 
a nagy mü a legújabb hadtörté
neti kutatás minden adatát gon
dosan felhasználja, mégsem válik 
sehol szürke adathalmazzá, mert 
a könyv irói: Pilch Jenő és Gya 
lókay Jenő ezredes, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, to 
vábbá vitéz báti Berkó István 
ezredes és Markó Árpád alezredes 
a tolinak is mesterei, úgyhogy a 
mü nem szakemberek számára is
— akiknek elsősorban készült
— a legélvezetesebb olvasmány.

A gyönyörű két kötetet mint
egy 500 kép, vázlat és melléklet 
díszíti, amelyeknek nagy része itt 
jelenik meg először. Külső és 
belső értékének beszédes bizony 
sága, hogy három olyan ajánlás ' 
sál jelent meg, amelyeknek mind- | 
egyikére fel fog figyelni a magyar 
közönség: nagybányai vitéz
Horthy Miklós kormányzó, vitéz 
József kir. herceg tábornagy és 
jákfai vitéz Gömbös Gyula mi
niszterelnök és honvédelmi mi- 1 
niszter facsimilében közölt ajánló 
sorai nemcsak a magyar katona 
kiválóságának lelkesmagasztalásai, 
hanem egyúttal hangos tanúbi
zonyságok. A magyar katona 
nagy nemzetnevelő értéke mellett.

Ez a nagyszabású mü forró 
vallomás múltúnk dicső hagyo
mányai mellett és példaadó buz
dítás a jövendő magyar nemze
dék számára

—— ■■ .11 ■ ■■ ■—
A vármegye előkelő
ségei a téli gazdasági 

iskola vizsgáján.
Szerdán délelőtt 9 órakor volt 

a M. Kir. Téli Gazdasági Isko'a 
téli^elméletirészének félévi záróvizs
gája. A vizsga iránt az egész já 
rásban élénk érdeklődés volt, de 
kellemes meglepetés volt a vár
megye előkelőségeinek megjele
nése. Ott volt Virág Ferenc 
megyéspüspök, Erdélyi Gyula 
püspöki titkárral, gróf Szapáry 
György főispán, Fischer Béla 
alispán, Qullner Elemér várme
gyei gazdasági főfelügyelő, Mar
ton Dénes borászati főfelügyelő 
Pécsről. A környékről ott láttuk 
Tóth Dezső dr. villányi főszolga- | 
bírót, Schneider Rudolf főhercegi 
uradalmi főintézőt, dr. báró Mir 
bachKvAz\ földbirtokost, Börzsöny 
és Francz Miklós főjegyzőket, 
azonkívül a környék jobb gaz
dáit Mohács városát Margitay 
Lajos dr. polgármester képvi
selte, de ott voltak az összes 
hivatalok vezetői, intézmények 
képviselői és társadalmi egyesü 
letek elnökei, lelkészek és tanítók.

A növendékek szentmisét hall
gattak, majd az iskolában vitéz 
Kolgyáry László dr. miniszteri 
titkár, vizsgabiztos vezetésével 
megkezdődött a vizsga. A tanú 
lók kitűnő előmenetelt tanúsítot
tak és a precíz, szorgalmat és 
tanulást bizonyító feleletek min
denkit megelégedéssel töltöttek el.

A vizsga után az iskola gaz
dakör tartotta utolsó ülését, 
amelyen Schmidt József ifjúsági 
elnök mondott hatásos búcsú 

beszédet, Strack József a búzá
ról tartott előadást, Balogh Ist
ván pedig szavalt. Utána a da
lárda Kecskés Lajos tanár veze
tésével énekelt néhány dalt, majd 
befejezésül vitéz dr. Kolgyáry 
László vizsgabiztos beszélt. A 
Himnusz hangjával ért véget a 
vizsga, amely után az udvaron 
a növendékek levente csapata 
tisztelgő elvonulást tartott az is
kolai zászló és az előkelőségek 
előtt.

A vizsga után Tóth János 
<Pannónia> vendéglőjében társas 
ebéd volt, amelyen vitéz Horváth 
Iván igazgató, Kápolnay Zsig
mond dr. esperesplébános és 
vitéz dr. Kolgyáry László mon
dottak felköszöntőt.

Az elméleti vizsga után a nö
vendékek hazautaztak, ahol a 
gyakorlati tanulás kezdődik, ami
kor a tanári kar: vitéz Horváth 
Iván igazgató és Orosz Gyula 
tanár otthonukban látogatják 
meg a növendékeket és gyakor
lati tanácsokat és oktatást adnak 
a gazdálkodáshoz.

Mohács Környéké 
Ipartestillet közgyűlése.

Mohács Környéke Ipartestület 
évi rendes közgyűlését folyó hó 
5 én d e. 10 órakor a Mohácsi 
Általános Ipartestület tanácster
mében tartotta Háy Sebestyén 
elnök a közgyűlés megnyitása 
után megelégedésének adott ki
fejezést, hogy ezidén nagy meg
értést tanusitottak s az előző 
évihez képest szép számban je
lentek meg.

Jelentései során részletesen 
vázolja az ipartestület jelentősé
gét, annak működését s megái 
lapítja, hogy tagjaik még min
dig nem ismerték fel annak 
nagy horderejét. Reméli, hogy 
az uj rendelet, amely minden 
téren újításokat tartalmaz, az 
ipartestület életét kedvező me 
derbe tereli.

Pénztárnok beterjesztette az
1932. évi zárszámadást és az
1933. évi jövedelem és költség
előirányzatot, melyet a közgyűlés 
egyhangú hozzájárulásával elfo
gadott. Elnök bejelenti, hogy az
1932. évi Vili. te. 17. § a értei 
méhen a testület alapszabályait 
ujbói kell megalkotni. Bemutatja 
az alapszabály tervezetet, melyet 
a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadott.

Bejelenti, hogy a régi alapsza
bály értelmében a testület iro
dai vezetését a mohácsi ipartes
tület jegyzője és pénztarnoka 
végezték. Az uj alspszabaiyok 
megalkotása kapcsán a jegyző és 
pénztárnok tisztségükről való 
lemondásukat benyújtották El
nök a tisztviselők lemondása fő 
lőtt a legnagyobb sajnálkozásá
nak ad kifejezést. Különösen ki
emeli Pataki József jegyzőt, aki 
már 9 évet meghaladó időn ke
resztül állott a testület szol
gálatában.

Elnök jegyzői tisztség betölté 
sére ajánlja Őrein Ferencet, aki 
2 évet meghaladó időn keresz
tül alkalmazottja volt a mohácsi 
általános Ipartestületnek. Tudó 
mására jutott, hogy a megválto

zott helyzet következtében a 
mohácsi Ipartestület mindhárom 
alkalmazottját fizetni nem bírja, 
ezért ajánlja Őrein Ferenc meg
választását még pedig ugyanaz
zal a javadalmazással, amennyit 
a mohácsi ipartestületnél kapott. 
Pénztárnoknak, mint tiszteletbeli 
tisztségre ajánlja Kaufmann Jó
zsef bognár mestert. A közgyü 
lés elnök indítványát egyhangú
lag elfogadta s a jegyzői tiszt
ségre Őrein Ferencet és pénztár
noknak Kaufmann Józsefet vá
lasztotta meg. Őrein Ferenc a 
közgyűlésnek hálás köszönet 
mond ezért a megtisztelő biza
lomért s ígéri, hogy a testület 
ügyeit mindenkor a legnagyobb 
szorgalommal és odaadással 
fogja végezni. Külön megköszöni 
Pataki József jegyző társának 
azt az odaadó fáradságát, mely
ben őt az ipartestület vezetésé
nek minden ágazatában kioktatta.

Március 15.
Soha el nem felejthető 

szép ünnep, köszöntünk. .4 
végi lelkesedéssel, a végi sze
retettel fogadunk az idén is, 
a lelkünk egy pillanatra visz- 
szatér abba a lángoló, izzó 
hangulatba, amely születésed 
napja volt. Es amíg ott jár 
a lelkünk, mintha lehullaná
nak róla a gondok bilincsei, 
mintha széttörnének a nyo
morúság rabláncai egy pilla
natra s a márciusi ifjak lo
bogó: égő hazaszeretete járja 
át a szivünket.

De utána elborul ismét a 
homlok és a lélekbe visszaül 
az a néma kérdő, kereső han
gulat, amely most már hó
napok, évek óta gyökeret vert 
benne: Keressük ma a már
cius ifjúságát, amely akart, 
mert és tett. Keressük a mai 
arcokon a tennivágyás, az 
alkotás lelkesedését, amely 
széttörné az uj rabigát, amely 
mar-már megfojt mindent 
ebben a modern rabszolgaság
ban.

Szabad a gondolat, szabad 
a szó, szabad az ember, de 
a lelek mintha megtört volna, 
a szó szitok, az ember job
bágy: a mindent elnyelő, ki- 
uzsorázó tőke, a kenyeret a 
szájtól elrabló gép megrok
kant rabszolgája s nincsenek 
uj márciusi ifjak, aki meré- 
szenizzó ifjusággal széttörnék 
ezt a rabláncot.

Az egész világ nyögi nyo
morultan ezt a r.ibigát, amely 
kísér a bölcsödtől a sírodig. 
Érzed fojtogató karmait, 
marcangoló, éhes falánkságát.

o
IGYUNK

ZWACK-UNICUM
gyomorerősitő likőrt.

Látják a nagyok, érzik a ki
csinyek. Üldözi a torvény, 
elítéli az erkölcs, kárhozatra 
ítéli a vallás és minden, de 
minden nemesebb érzés fel
lázad ellene, de ugylátszik 
nem elég az egész világ er
kölcse, igazságérzete, törvényé, 
hogy ezt a maroknyi, de ha
talmas hadat elűzze a helyé
ről és a régi trónjába ültesse 
az igazságot, az embert úgy, 
ahogyan Alkotója megterem
tette büszkén, munkálkodva, 
megelégedetten s ragyogó, 
messze a jövőbe néző sze
mekkel.

L j márciusoknak kell jönni, 
uj márciusi ifjaknak, meleg, 
uj rügyeket fakasztó tavaszi 
napsugárnak, amely belevilá
gít az éjszakába s elzavarja 
az éjszaka remeit, korbáccsal 
a kezében üldözi a bűnt és 
széttöri a bilincseket, hogy uj 
szabadságot, tiszta egyenlősé
get és krisztusi mélységű test
vériséget hozzon az emberek
nek !

— Halálozás. Nottny István 
nyugalmazott jószágigazgató 77 
eves korában pénteken délután 
fel 2 órakor Sátorhelyen elhunyt. 
Temetése vasárnap délután lesz. 
Az elhunytban Nottny tstvan, 
Frigyes főherceg udvari titkára 
edesatyját gyászolja. A gyaszba- 
borult csaiad iránt Sátorhelyen 
es a környékén is mely részvét 
nyilvánult meg.

— Március Idusa. A Mohácsi 
Iparosok Olvasóköre szerdán este 
8 órái kezdettel a regi szokáshoz 
híven tarsas vacsora kereteben üli 
meg március 15 et. Az ünnepi szó
nok Dr. Margitay Lajos polgár
mester lesz. A kori tagok mar ed
dig is szép szambán jelentkeztek 
a vacsorára s előre láthatólag vá
rosunk ezen legnagyobb társadal
mi egyesülete ünnepe méltó lesz 
a nagy nap emlekehez. — A Mo
hácsi Levente Egyesület március 
hó 15 fen délután 5 órakor a tor
nacsarnokban ünnepeli meg már
cius 15-et. A leventék szívesen 
veszik a vaios polgárságának meg
jelenését az ünnepélyen.

A régi okmány

Is magukon 
viselik való
diságuk jelét r 
a Bayer- 
kerenfet.

Meghűlés első jeleinél és fáit 
máknál ASPIRIN-TABLITl
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— A vármegye kisgyülése. | 
Kedden délelőtt tartotta Baranya- 
vármegye kisgyülése rendes ülé
sét, amelyen Mohácsról Erős 
József igazgató-tanitó jelent meg. 
A kisgyülés jóváhagyta Mohács 
város képviselőtestületének a 
Korona házbérét leszállító hatá
rozatát.

— Mohácsi Katolikus Le
gényegylet második nagy
böjti vallásos estje. A Mohácsi 
Kát. Legényegylet ma, vasárnap 
este pontosan fél 9 órai kezdet
tel tartja az idei második nagy
böjti vallásos estjét, melyen a 
műsornak kiemelkedő száma dr. 
Schmidt Vilmos pécsi ügy
véd . kitűnő előadó aktuális be
széde. Műsor: 1. Szavalat: Rá- 
nics Annuska. 2. Beszéd. Tartja: 
dr. Schmidt Vilmos ügyvéd. 3. 
Szavalat: Knittl Ferenc. 4. Szín
darab. Szereplők : Ranics An
nuska, Czafik Terez, Ranics Ma
riska, Marton Kató, Birtalan 
Rózsi, Lakatos Ilonka, Bánó Gi
ziké, Agócs Ilonka, Kovácsics 
Ágnes. Béiépődij nincsen, de szi
ves adományok köszönettel fo
gadtatnak.

— A Rokkant Egylet köz
gyűlése a megjelentek számára 
való tekintet nélkül ma, vasárnap 
délután 3 órakor lesz megtartva.

— A Baranyavármegyei 
Kisgazdapárt, mint a Nemzeti 
Egység Partjának baranyai szer
vezete. Mint értesülünk a Nem 
zeti Egység Pártjánák szervezése 
nem akarja érinteni a Baranya
vármegyei Kisgazdapárt 14 éves 
fennállását és függetlenségét. 
Eszerint a Baranyavármegyei 
Kisgazdapárt valószínűleg, mint 
a Nemzeti Egység Partjának 
baranyai kisgazdaszervezete fogja 
folytatni a baranyai kisgazdatar- 
sadalom javára működését.

— Névmagyarosítás. A bel
ügyminiszter megengedte, hogy 
Bélák István csendőtörztőrmester, 
valamint Anna, Júlia nevű kis
korú gyermeke családi nevét 
Bánkuti-ra változtassa at.

— Választmányi ülés. Az 
Első Mohácsi Temetkezési Egylet 
március 12-én, vasárnap délután 
2 órakor az Ipartestület helyisé
geben választmányi ülést tart. 
Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 
2. Múlt gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése. 3. 
Pénztári jelentés és zárszámadás 
az 1932. évről. 4. Az 1933. évi 
költségelőirányzat bemutatása. 5. 
A választmány 20 tagjának ki- 
sorsolása. 6. A 25 pengős közgy. 
határozat ügyeben javaslattétel a 
közgyűlésnek. 7. Tagdijhátralékok 
ügye. 8. Indítványok. 9. A jegy
zőkönyv hitelesítésére 2 tag ki
jelölése.

» i
I

— Középiskolai reform. 
Homan Bálint kultuszm niszter be
jelentette, hogy a kösépiskolai 
reform előkészítésén dolgozik. 
Terve szerint a négy alsó fokozat 
az összes középiskolákban egy
séges lenne, a felső négy fokozat 
azután egy gimnáziumi és egy 
reáiskolai típusra oszlana. A ter
vezetet szakértekezleten fogjak 
megvitatni.

— Felemelik a rokkantjára
dékot. Gömbös Gyula miniszter
elnök a 1 önvédelmi és pénzügyi 
bizottság ülésén kijelentette, hogy 
a rokkantellátások összegét jelen
tékenyen felemelik.

— Tavasz? A nap néha me
legen, kedvesen előragyog a ma
gasból s az emberek az utcán 
egy pillanatra megállanak. Felra
gyognak az arcok és mosolyog
nak az ég felé, mert ettől a pár 
langyos napsugártól már egészen 
a tavaszban képzelik magukat. 
Valahogyan úgy érezzük, mintha 
az idén jobban várnák az embe
rek a tavaszt, mint máskor, ami
nek az oka az, hogy ez az egy 
még biztos, hogy eljön, hogy 
szép lesz, de más reményeink 
lassan már mind elpusztulnak.

— Megmarad-e az 0T1. meg
bízott? A varosban olyan ellen
őrizhetetlen hírek keltek szárnyra, 
hogy az OTí. kirendeltségének 
beolvasztása után megmaradt 
egy tisztviselő sem marad sokáig 
Mohácson, hanem azt is bevon
jak. A varos polgármesterének 
figyelmébe ajánljuk ezt a hirt. 
Mi ugyan hihetetlennek tartjuk, 
de emlékszünk, hogy eleinte az 
OTÍ. kirendeltségének beolvasz 
tdsat is cáfolták s most már 
minden kósza hirt legalább is 
felig keil komolyan vennünk. 
Mar most utána kellene érdek
lődni, hogy mi igaz ebből, ne
hogy egészen kis faluvá fejlesz- 
szék vissza városunkat.

— Egy pécsi gépgyár be
szüntette üzemét. A Sophiana 
pécsi gépgyár felmondott 50 mun
kásának és beszünteti teljesen 
üzemét. A cég az utóbbi idők
ben nagy igyekezettel dolgozott 
azon, hogy munkát kapjon de 
mind nehezebben sikerült Végül 
is kénytelen volt a beszüntetést 
elhatározni. Az elbocsátott mun
kások majd mind nős, csodálatos 
emberek s nehéz gondokkal néz
nek a reménytelen jövő elé.

Í Március 15-ike
az Iparosok Olvasókörében.
Az

15-én, 
órai kezdettel ünnepli

Iparosok Olvasóköre március 
szerdán délután pontosan fél 6

>•
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Az ünnepi beszédet dr. Margitay 

Lajos polgármester tartja, 
működik 
továbbá 
színjáték

Közre- 
a belvárosi egyházi énekkar, 
egy egyfelvonásos irredenta 
és szavalat lesz.

Belépődíj nincs.
Kérünk pontos megjelenést. 

Este 8 órakor a szokásos halvacsora.

— Ezer tégla a fogadalmi 
templomra, özv. Bendekovics 
Károlyné született Horváth Júlia 
a mai napon a mohácsi fogadal
mi templomfjavára 30 pengőt fize
tett leezer tégla beszerzési ára fe
jében Hisszük, hogy példáját szá
mosán követni fogják, hogy a kupola 
megépítése után az építkezés foly
tatható legyen. További felajánlá
sokat vitéz dr. Horváth Káz- 
mér a fogadalmi templom építési 
bizottságának titkára fogad el.

— Elfogadta a zöldhitel ja 
vaslatot a 33 as bizottság. 
Csütörtökön délelőtt elfogadta a 
zöldhitel javaslatot a 33 as bizott
ság s igy az hamarosan a forga
lomba kerül. A rendelet nagy vo
násokban hasonló a műit évi zöld
hitel rendelethez.

— A tejvizsgálat és a piac 
Kedden reggel a pécsi vegykisér- 
leti állomás egyik vegyésze járt 
Mohácson, aki tejvizsgálatot tar
tott. Érdekes volt megfigyelni, 
hogy amig a vegyvizsgáló a tej 
szövetkezetben dolgozott, a piacon 
volt tejárusok egyik másik után 
eltűntek úgy, hogy mikor a ve
gyész a piacra került mar csak 
kelten álltak ott s igy csak ennek 
a kettőnek vizsgálhatta meg a 
tejét. Érdemes lenne többször is 
megvizsgálni ezeket a piaci teje
ket, mert úgylátszik akadnak ott, 
akiknek felni valójuk van a vizs
gálattól.

— Megkezdték a titkos vá
lasztójog előkészítését. A bel
ügyminisztériumban megkezdték 
a titkos választójog előkészítésé
nek munkálatait. A központi sta
tisztikai hivatal statisztikáját maga 
a miniszterelnök tanu’mányozza 
s egyébkent is az ő irányítása 
mellett folynak az előmunkálatok.

ünnepet

Hazafias üdvözlettel

a Kör vezetősége.

— Reform készül a pána. 
választásról. XI. Pius pápa <2 
eddigi pápaválasztási formát meg. 
változtatni tervezi. Eddig csak a 
bíborosok választották a pápát, a 
terv szertnt azonban a megyés- 
püspököket is készülnek bele- 
vonni a pápaválasztásba. A terv 

' célja az, hogy igy még szélesebb 
körben megvalósuljon az a gon- 
dolat, hogy a pápát a világ 
katolikussaga választja meg. a 
terv jelenleg előkészítés és tanul
mányozás alatt áll.

— Pécs strandfürdőt épít 
Pécs város közgyűlése elé a mér- 
nöki hivatal tervezetet dolgozott 
ki a Balokányi uszodának strand
fürdővé való átalakítása ügyében. 
A tervezet szerint 60 ezer pengő 
költséggel nagy nép-strandfürdőt 
csinálnák, amely egyben verse
nyek tartásara is alkalmas lesz. 
A fürdő átalakítására fordított 
összeg majdnem teljes egészében 
munkabért jelent s 300 munkás
nak ad majd kenyeret heteken 
keresztül.

— Megszűnik a boletta. 
Kállay földmivelési miniszter ki
jelentette, hogy junius hó elsejé
vel megszűnik a boletta. — A 
boletta megszűnése bizonyára ol
csóbb kenyeret hoz magával, 
legalább is az államnak gondos
kodni kell majd róla, hogy liszt 
és a kenyér is ennek megfelelő 
mértékben olcsóbb legyen. A 
mezőgazdaság viszont aziránt ér
deklődik, hogyha „a boletta meg- 
megszűnik, mi fogja pótolni az 
ezáltal megszűnt jövedelmét ? 
Vagy ezzel ismét egy mélyebb 
színvonalra szánták a mezőgaz
daság jövedelmezőségét ?

— Kérelem a Margit nevet 
viselő hölgyekhez. Árpádházi 
Boldog Margit királyleany tiszte
letére felépült az első templom 
hazánkban. Szeretettel fordulunk 
minden magyar nőhöz, aki Mar
git nevet visel, járuljon hozzá 
tehetségéhez mértén a templom 
belső berendezése költségeihez. 
Adományok az 57.420 sz. posta- 
takarekpenztari csekklapon vagy 
az Arpadnázi Boldog Margitról 
nevezett templomépitő bizottság 
Budapest, V. Váci ut 48/c Plé
bánia hivatal címre küldhető.

— Ausztria nehéz órái. Az 
osztrák kormány felhívást inté
zett a néphez, amelyben össze
tartásra hívja fel a népet a ne
héz helyzetre való tekintettel.

| Énség és ínség fenyegeti — 
mondja a kiáltvány — ezekben 
az időkben komoly munkára 
van tehát szükség. — Ugyanak
kor a kormány minden gyüleke
zést betiltott s a sajtót is erősen 
korlátozza, mert a szélsőséges 

i pártok összeütközésétől lehet 
tartani.

— Autósok I Megjelent Ma
gyarország legújabb Autó térképe. 
Ára 50 fillér. Kapható Fridrich 
Oszkár könyv- és papiraereske- 
désében, Mohács.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. leír, téli 

gazdasági itsl-cola meteo
rológiai állomáaa Jelenti i
1933. március 3-től március 10 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j-15 C° 
a hőmérsékleti minimum — 2 C# 

csapadék 13.2 volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Országos vásár Német- 
bólyon. Folyó évi március hó 
27 en Nemetbólyon országos ál
lat- es kirakodóvásár lesz, amelyre 
veszmentes helyről mindenféle 
illat felhajtható.

— Az erdőtüzek ellen. A 
varcs polgármestere hirdetményt 
bocsátott ki, amely szerint trd j 
kezeiében 1C0 méter távolságon 
leiül tüzet rakni csak a közigaz

gatási hatóság engedelye alapjan 
lehet Engedéllyel sem lehet 
azonban tüzet rakni, ha szeles, 
szaraz idő van. A pásztorok, 
erdőerökre kivételes intézkedések 
varinak, ezek is azonban csak a 
törvényben foglalt korlatok kö
zött rakhatnak tüzet.

— Mátcius idusa a Földmi- 
vés körben. A Mohácsi Föidrui- 
vesek O vasóköre március hó 
15-en, szerdán este 7 órakor a 
kor helyiségében (Jókai Mór utca 
28.i tarsasvacsorát rendez, melyre 
a kör tagjait és a kör baratait 
ezúton hívja meg a kör vezető
sége. Az ünnepi beszedet Vikár 
Zoltán ref. lelkész tartja, ezt 
megelőzőleg Szabó lrn uska, Bor 
bély Éviké es ifj. Szabó Ferenc 
alkalmi költeményeket szavainak, 
mig Szabó István tarogato szólót 
ad majd elő. A haivacsora ara 
1.20 pengő. Előjegyezni a körben 

lehet.
— Vásározó iparosok és 

kereskedők figyelmébe. Siklós 
r ágj községnek a mohácsi ipar- 
testűkhez intézet megkeresése 
szerint a siklósi vásárrá érkező 
iparosok es kereskedők a vásár
helyen csak bakkokra állított sá
tort allithatnak fel. Karoknak a 
kövezetbe verése szigorúan tilos.

— Vitamin — paprikából. 
Szentgyörgyi Albert szegedi 
egyetemi tanar kutatásai során 
megállapította, hogy a szegedi 
paprikában nagy mennyiségű vi 
tamin van. Szentgyörgyi profé- 
szór már a műit evben meg
kezdte a vitamin kivaiasztasat a 
szegedi papriaabcl, amelyben 
megahapitasa szerint több a vi - 
tannn, mint a közismerten vita
mindúsnak ismert narancsban. A 
mull evben húsz metermazsa 
paprikát használt fel erre a célra, 
eziden pedig oly nagy aranyban 
készül a vitaminkivalasztást vé
gezni, hogy mintegy ezer meter
mazsa paprikára lesz szüksége. 
Az újabb kísérletekkel arra tö
rekszenek, hogy a szaraz paprika 
vitamin tartalmat megállapítsak.

— Az öregség kenyere. Szo
morú hirt kaptunk a napokban. 
Borsodi Gábor gépész aki nyolc 
even at volt az átkelő gőzös gé
pészé, 73 évvel a vállán a leg
nagyobb szegénységben tengődik. 
Pedig, mint informátorunk mon
dotta, Borsodi erdeme, hogy a 
szerbek nem tudtak elvinni az 
átkelő gőzöst. Ugyanis, amikor 
híre kelt, hogy elviszik, Borsodi 
elasta az olajat s miután a szer
bek máshol sem tudtak szerezni, 
a kis gőzös megmaradt a mohá
csiaknak. Jól tudjuk, hogy nyolc 
évi szolgalat meg nem jogosít 
nyugdíjra, azonban az erre érde
mes embernek mégis valami se
gítséget kellene nyújtani, hogy 
öreg napjaira legalább a szaraz 
kenyere meglegyen. A város fi
gyelmébe ajánljuk, hogy keres
senek módot arra, hogy a sze
gény emberen segítsenek.

Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi március hó 
3 tói 1933. március hó 10 ig. 
Születések; Mihálovics János, 
Mihalovics Peter. Gyurosovícs 
József, Kovács József, Oszvald 
Jakab, Reiter Éva Katalin, Bog
dán Rózsa, Bubreg Mária, Busz 
János Házasságkötések; Lévai 
István és Pantyata Mária. Halá
lozások . Dcczi Mihály 2 napos, 
Simity István 2 hónapos, Bubreg 
Mana 2 napos, özv. Kersics An- 
talné 70 éves, Hovanyacz Maria 
lOéves, Gyurosovícs József 7 
napos.

SPORT.
TSE (Szekszárd)—MTE 

6 : 0 (3 : 0) Szekszárd. 
Bajnoki. Bíró: Wittenberger.

Vert serepként távozott az 
MTE tavaszi első mérkőzésének 
színhelyéről — Szekszárdról. A 
vereseg azonban nem olyan tra
gikus, mint az eredmeny mutatja, 
hiszen a vereségre el voltunk ké
szülve, mert Mohácson ma nem 
lehet összeállítani olyan együttest, 
mely a TSE vei győzelmi remé
nyekkel álljon szembe. A mérkő
zés kellemes meglepetése Mutsch- 
ler és Ludvig — kei újonc — 
megfelelő jateka volt s ez enj- 
hiti a vereség súlyos voltat es 
biztató a jövőre. A szekszárdiak 
a múlt heti DVAC vereséget az 
MTE-en bosszultak meg, föltar- 
tózhata'ianok voltak. A győzel
met feltétlenül megérdemelték, 
habar góljaik közül voit nehány 
„potyaizü* is A gólok közül 
Kovács 111. 4 et, Teszelszky
(11-esből) és Fekete 1 — let 
szerzett

*
Vasárnap Komlóra megy az 

MTE, az őszi eredmény 3 : 0 
volt — az MTE javara. Most 
egy győzelemre nagy szükség 
volna és jó „ír* lenne a szek
szárdi vereségre. A komlóiak 
cseppet sem lebecsülendő ellenfe
lek, hogy otthon mire képesek 
azt bizonyítja, hogy vasarnap a 
DPAC 0 : 2-ról alig tudott egyen
líteni.

•
MTE II.—„Tömöri “ 2 : 0 (0:0) 

tréningmérkőzes. Mindkét csapat 
sokat támadott, de még erősen 
szezóneleji a formájuk. Góllővők 
Tóth F. (11-esből) és Rtnics II.

«

Vasárnap d. u. 4 órakor az 
MTE II. tréningmerkőzést játszik 
a „Tömöri" csapatával.

Szerkesztői üzenetek.
T. B. Hallottuk az érettségi bizonyít

vány épületes történetét és ismerjük 
az ügy minden részletét kezdve a má 
solat hitelesítéstől, egészen a nyomok 
eltüntetéséig. Miután azonban értesü
lésünk szerint bűnvádi eljárás indult 
ebben az ügyben, várunk, amíg az be
fejeződik, bőgj- hivatalosan megállapí
tott adatokat közölhessünk. Igaza van 
önnek, micsoda lármát csaptak volna 
oda át már az első hírre, ha itt tör
tént volna hasonló eset.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS 

Uaptutafdoaos ás kiadó i 

FRIDRICH OSZKÁR.

Eladó nyári vendéglő.
A Szepessy parkban levő jó- 

menetelü

Fülemüle vendéglő 
eladó, az italmérési engedély 
szerint nyitva tartható minden év 
május 1-től — október 31 ig.

Bővebbet
TÓTH JÁNOS vendéglősnél

Mohács.
Mohács megyei város polgármesterétől 
1234 1933. sz.

Hirdetmény.
A polgármester) az uj városháza 

Varga- és Pazaurek-féle üzlethelyiség
nek, a bérházban levő Halász dr féle 
lakásnak és az Adler-féle lakással egy
bekötött üzletnek, továbbá a kastélybeli 
Becző- és Speizer-féle 2—2 szobás, a 
dobozgyári udvarban levő Herger János- 
és özv Hemer Józsefné-féle 1—1 szo
bás lakásnak folyó évi november hó 
1-től számított 3 évi időtartamra szóló 
bérbevételére versenytárgyalást hirdet. 
Ugyanígy bérbeadó a kastély melletti 
és Varga Pál által bérelt magtár folyó 
évi augusztus hó 1-étől számítva. Folyó 
évi május hó l-étől kezdődő, illetőleg 
azonnali hatállyal kiadó a régi város
háza Rupp-féle, illetőleg az uj város
háza Meltzer féle üzlethelyisége. Zárt, 
Írásbeli ajánlatok folyó évi április hó 
1-én déli 12 óráig a polgármesteri 
iktatóhivatalban adhatók be (24. számú 
szoba) Közelebbi felvilágosítással a 
gazdasági ügyosztály szolgál (38. sz. 
szoba )

Mohács, 1933. évi március hó 8.
Dr. Margitay Lajos 8. k. 

______________polgármester.________  

Ház és szőlőeladás. 
Mohács szigeten levő 2 hazam 
gyümölcsössel a töltés mellett es 
a csencsevari dűlőben levő szőlőm 
eiadó.
Ribli István tulajdonos.

G 
G 
G
G 
G
G 
G
G 
G
G 
G
G 
G
G 
G
G 
G
G 
e

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém Mohács és vidéke nagyérdemű 

közönségének becses tudomására adni, hogy jó 
hírnévnek örvendő 

cipészmühelyemet 
Szentháromság u, 7. sz. alá (-Vliholek 
divatszalon mellé, volt Hambergev- 
ház) helyeztem át.

Versenyképes olcsó árért vállalok mindennemű 
cipő készítést es szakszerű javítást.

Kérem a n é közönség szives támogatását.

Mély tisztelettel Széllel) Sándor
cipészmester.

A

íróval süti kenyerét
ma már minden háziasszony, mert tapasz
talta, hogy jobb, izesebb lesz a kenyér.

Csak egyszer tegyen vele kísérletet és 
mindig haszálni fogja.

1 liter 8 fillér.

Mohácsi Kisgazdák Tejszöyetkezete.
sr-

Veszek kényszeikölcsönl!
Cim: BÁN hiteliroda.

Hirdetmény.
A Legelő Társulat vezető

sége közhírré teszi, hogy 
1933 évi március hó 19-én 
az Erdöbirtokosság helyisé
gében évi rendes tisztújító 
közgyűlést tart, melyre a 
Legelő Társulat tagjait tisz
telettel meghívja. A gyűlés 
kezdete délután 2 órakor.

Húsz András
társulati elnök

Zefir kályha 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.
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Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna rrellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

* A súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel, a Fekal 
| trágya árat 6O°, o al leszállítottam. Ezáltal lehetőve teszem azt, 
| hogy minden virágos-veteményes kert és szőlőtulajdonos be- 
1 szerezhesse és dúsan termő növényt kapjon. 1 ho.d szőlőhöz 
S 12—16 P értékű, krpás növényeknél fészek írágyázással holdan 
| kint 4 P értékű Fekal trágya elegendő.

Rendeléseket felvesz és utasítást ad:

* RIESZ LAJOS Tompa Mihály utca 45. szám.

í

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

»TJ

W5

1
n
i
i

te?.. te.'

1
Teavaj

Piaci ki
Búza 76-os 13.50 P
Zab - - 7 - p
Rozs — — 9.50 P
Árpa - 7.- P
Tengeri morts. 5.40 P
Bab - - 7.- p

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR
| könyv- és papirkereskedéíében, Mohács.

kg.

16

4 polgárit végzett 
leány, irodai, vagy üzleti al

kalmazást keres
Cim a kiadóhivatalban. 

Kettő utcai szoba 
előszobával, villalakásban hosz- 
szabb időre üresen KIADÓ. 

Kossuth Lajos ucca 70. szám

Eladó
Mohácson, a város 
főutvwtrc&ián 60 év óta 
fenná'tó jó forgalmú 

kocsma
felszerelőivel, ház- 

z a! együtt,
_ _  Cim a kiadóhivatalban.
Totttpu Mihály u. 12. 
számú házban egy

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

kiadó.

fillér
08
60
20
20

2.80 pengő

fillér 
fillér 
fillér 
fillér

1
1

p
p

liter tej
deci tejföl

I. Trappista sajt
kg. II. Trappista sajt 

túró
?-• * '•* • • • •

kg. • • •

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




