
Szunnyadó március.
Nem hisszük, hogy lenne | életet igér, 

ember, akit a tavasz érzése, | nyeret
láza meg nem fogna. Nem 
hisszük, hogy lenne oly ér- 
zéktelen lélek, amely a reg
geli márciusra, az ablakon 
bemosolygó napsugárra kö
zömbös lenne s ne érezne 
valami el nem mondható, 
le nem irható érzést amely 
uj elhatározásokat szül a 
lélek rejtekén s amely ki
törni vágyik, tenni, alkotni 
akar.

A március a történelem 
ideje. A tavasz inlete sok
szor fordította meg a törté
nelem lapját ebben a hónap
ban. A tél kényszertunyasága 
az első napsugárra elmúlik s 
úgy érezzük, hogy a tavasz 
uj életet hoz, várunk vala
mit, készülünk valamire s 
talán mindennap ezzel az 
érzéssel kelünk, ezzel fek
szünk.

Az idei március, ha lehet, 
még jobban a szivekre hat, 
hiszen hónapok óta feszült 
izgalommal varunk valamit. 
Ki kenyeret, ki munkát, ki 
sorsának jobbra fordulását, 
ki Ígéretek teljesítését, de a 
levegőben van a várakozás, 
a lelkűnkben él s néha úgy 
érezzük, hogy széttöri a bor
dákat a nagy kikivánkozás- 
ban. Egy magát meg nem 
találó világban élünk, amely 
forrong, lázadozik. Messze , 
keleten ágyuk bömbölnek 
Genfben a zöld asztal szélén 
ül a béke s nem tudni mely 
percben esik le onnan. Baj
keverő politikusok hadával 
küzd néhány jóhiszemű ál- 
lamféfiu s nincs elég fegy
ver a képmutatás, az álnok
ság legyőzésére.

Hitler egy uj birodalmat 
igér s a német nép lelkében 
talán soha oly fokozottan 
nem tombolt március érzése, 
nem sütött oly reménykel
tőén a tavaszi napsugár, 
mint ezekben a napokban. 
Hosszú, nagyon hosszú tél 
után várják a tavaszt, amely

munkát és ke- 
mutogat, de lehet, 

hogy a legszebb terheket, a 
legkomolyabb akarásokat egy 
pillanat alatt feifordit külső, 
idegen kéz s a világ lángba 
borul.

Mussolini fejezte ki a leg
jobban a háború utáni hely
zetet: Nem volt beke eddig, 
csak fegyverszünet. — Álltak 
és farkasszemet nézve ké
szültek újabb háborúra a 
népek — vagy tálán inkább 
a vezetőik — s miközben 
a diplomaták örök mosolya 
ott ült az ajkakon, a front 
mögött tátongó torkú ágyuk 
meredeznek elő, mindent el 
tipró tankok nátborzongtató 
tömege várja, hogy elindít
sák, a laboratóriumokban ha
lálhozó gazokon dolgoznak 
és gyártják mindenhol éjjel 
és nappal megszakítás nél
kül az embertölő fegyvereket 
és eszközöket.

Istenem, hát ezt a már
ciust varjak talán az embe
rek ?

Ki merné ezt állítani? Ki 
merné állítani, hogy az em
berek, a népek milliói ölni 
akarnak ? Ha a szivekben van 
is ma egy érzés, amely el
keseredésében készséggel ro
hanna a legnagyobb tü2be, 
ez az érzés, amely űzi, 
hajtja nem a halalosztogatás 
vágya, nem az ölés akarása, 
hanem egy szebb életet ke
res, mert érzi, hogy a há
ború nem fejeződött be, 
nincs béke sem az országok
ban, sem az emberekben.

A ma márciusa nem az 
a lobogó lelkesedés, amely 
valamikor marta az embere
ket, hanem szunnyadó zsa
rátnokok, elfojtott keservek, 
visszakényszeritett tenniaka- 
rások márciusa. Az emberek 
lelke börtön, amely levegőt 
keres, amely kitörni készül, 
eget keres, de a tekintete a 
földön jár, a feje a mellére 
esett és kell jönni valami 
mirdent betöltő, mindent

átfogó érzésnek, amely a emberi életet, amit a nagy 
fejeket felemeli, a leikeket márciusok ne nzedéke meg- 
niegszabaditja és elhozza álmodott é> megvalósítani 
azt a szabadság ’, azt az akart.
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Mohács város közönsége 
hagyományos lelkesedéssel 
ülte meg március idusát.

Az Üzleteket délután öt órakor lezárták.
Az égről alázuhogó napfény

áradat ragyogóvá világítja az 
utcákat. A tavasz illata jár min
denhol és ünnepi hangulat fek
szik rá a városra március 15-én. 
Kokárdás iskolásgyermekek, fe
ketébe öltözött nagyok mennek 
végig az utcán. Mohács a régi 
hagyományos lelkesedéssel ün 
nepli az emlékezetes napot s az 
ünnep fényéből keveset vettek 
el a nehéz idők. Legfeljebb a 
mindenhol nyitott üzletek mu
tatják, hogy a boltosok az ün 
népén is megkísérlik a garast 
megkeresni.

A reggeli órákban az összes 
felekezetek templomaiban isten 
tiszteletek voltak s háladó imák 
szálltak a magasba.

Az ünnepségek sorát a bel
városi elemi iskola kezdte a Kát. 
Legényegyletben, amelyet a kö
zönség zsúfolásig megtöltött, 
hogy mozogni sem lehetett

A tantestület nagyszabású mű
sorral ünnepelte meg a történel
mi napot. Az iskolásgyermekek 
dalárdája a Hiszekegyei nyitotta 
meg az ünnepélyt. A fegyelme 
zett dalárda kitűnő éneke kos 
tolót adott az elkövetkező mű
sorból. Ezután sorra következtek 
szavalatok, a dalarda számai és 
kisebb darabok. A kis Német 
László ezúttal is nagy sikert 
aratott kitűnő hangsulyozásu 
szavalatával. Ugyancsak meleg 
tapsban részesült Hajdan Magda 
is, aki szavalatával nyerte el a 
közönség tetszését. Az ünnepi 
beszédet, amely mély átgondo
lással ismertette a nap jelentő
ségét Kiss Béla tanító mondotta 
el, közben Német László éne
kelt, Molnár László és Kollár 
István pedig verseket adtak elő. 
Bájos volt Gauzer Ilonka szava
lata és általános elismerést és 
tapsot kapott a pöttömnyi 
Schmidt Lajos bátor és kitűnő 
hangsulyozásu szavalatával. Az 

énekkar négy számot adott s a 
közönség sziveden tapsolta a ki 
tűnőén előadott dalokat. Az 
egyik színdarabot a IV. fiúosz
tály növendékei, a másikat a III. 
és IV. leányosztály növendékei 
adták elő. Az utóbbiban Bartók 
Györgyike vitte el a siker pál 
máját tudásával, szép magyar 
ruhájával. A kitünően sikerült 
előadást a Himnusz hangjai fe
jezték be. A betanításért és a 
kitünően gördülő, ügyes rende
zésért a tantestületet a legna
gyobb elismerés illeti.

A külvárosi elemi iskola.
A külvárosi iskolában 

egész sereg fiatal emberke gyűlt 
össze, hogy emlékezzék a régi
ekről. A jövőnek biztató remény
ségei jöttek össze, hogy ifjú 
szivük romlatlan melegével, lel
kesedésével ápolják a magyar 
haza szeretetét. A magyar haza 
szeretetére mindig a történelem 
tanította az ifjúságot. S bár már
cius 15. csak egy kis darab a 
magyar a történelemben, de 
olyan darab, amely lényeges és 
nagy eszméket hord magában. 
Március 15-nek <az egységes 
magyar nemzeti állam gondolata 
volt a lényeg>, <a szabadság, 
egyenlőség, és testvériség* örök 
érvényű eszméje volt hosszú 
időn keresztül tündöklő ragyo
gása. Ezekért a gondolatokért 
érdemes ünnepelni, mert figyel
meztetnek. Ezekért az eszmékért 
mindig időszerű lelkesedni, mert 
tanítanak, nevelnek a jövőbe ve
tett nemzeti érzésünk hallhatat
lanságát erősitik. Március 15 nek 
nem a forradalmi színezetét ün
nepelték a külvárosi iskola nö
vendékei, hanem annak a lénye
gében mindig eszmény iesen 
gondolkodó ifjúságnak törhetet
len akaratát jöttek össze meg
csodálni, eltanulni. S hogy a 
nemzeti ünnep fontos nevelés- 
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tani mozzanatai a fiatal szivek
ben megrögződjenek és idővel 
a tettek gyümölcseit bőségesen 
megteremjék — elsőrangú köte
lessége, de kiváló érdeme is az 
áldozatos lelkű külvárosi tanítói 
karnak, amely ez alkalommal is 
oly kellemes és tanulságos em
léket hagyott lelkűnkben március 
lőnek megünneplésével. A püs 
pöki templomban fél 8 órakor 
ünnepélyes szent mise volt. A 
szent mise után fél 9 órai kez
dettel iskolánk legnagyobb ter
mében összegyűlve Schne'der 
Lajos ig. vezetésével és Benedek 
József tanító harmónium kisére 
tével elénekeltek a < Hiszek egy 
Istenben* c. éneket. Ezután szé
pen sikerült szavalatok hangzót 
tak el. A műsor közben Inkei 
Margit tanítónő olvasta fel már- ' 
cius 15 ét ismertető és méltató 
értékes tanulmányát. Felemelő 
volt a «Talpra magyar!* cimü ' 
dal, amelyet a gyermeksereg | 
megkapó érzéssel és lelkesedés 
dalolt e'.

Elismerést érdemelnek Urs- 
prung József és Balajti Mimi 
tanítók, a versek ügyes megvá 
lasztásáért és betaníttatásáért, a 
dicsőség azonban a magyar-sokac 
szavalóké, akik ez alkalommal 
valóban remekeltek.

A szép ünnepélyt a Himnusz 
eléneklésével fejezték be.

Polgári iskola
A mohácsi áll polgári iskola 

növendékei március hó 15 én 
délelőtt 10 órakor tartották már
cius ünnepélyeiket. A Himnusz 
eléneklése után Bozsér József IV. 
oszt. t. mondot szép ünnepi 
beszédet. Birtalan Jolán IV. o. t. 
Falu Tamás „Magyarvisszhang4, 
című költeményét szavalta mély 
átérzéssel. Sajó Sándor Magyar 
ének 1919-ben, hazafias költemé
nyét Pécsi József IV. o t sza 
valta. Az énekkar Lambert—Ti
boldi : Csak azért is, és Jandl 
Béla: Csínom Palkó énekét 
énekelte, majd Balázs János IV. 
o. t. Végvári: Segítsetek! cimű 
költeményét szavalta. Végül a 
Hiszekegy-et énekelte az ifjúság.

A Fölmiveskör ünnepe
Délelőtt 10 órakora templom

ban istentisztelet volt, amelyen 
Vikár Zoltán lelkész gyújtó 
hazafiságu beszédet mondott.

Istentisztelet után 11 órakor a 
templom előtt gyülekezett a kő 
zönség s az ünnepély Hiszekegy 
hangjaival kezdődött Petőfi 
„Talpra magyar“-ját Digra Szabó 
János szavalta kitünően, majd 
pedig Szabó Irmus szavalt} nagy
szerű készséggel nagy hatást 
keltve. Az ünnepélyt az „Isten 
álld meg a magyart" zárta le.

Este a Mohácsi Földmivesek 
Olvasókörében társasvacsora 
volt A vacsora előtt Borbély 
Évike szavalt. Nagyszerű hang
súlyozása, kitűnő előadóképes- l 
sége és tehetsége elragadtatta a 
hallgatóságot. Az ünnepi beszé
det Vikár Zoltán lelkész mon- 
dotta. Visszavezette az emléke- I 
zés szárnyain hallgatóságát a 
régi jobbágyidőkbe, majd Trianon 
rabigájáról beszélt. A szabad- ! 
ság ifjúvá varázsolta a nemzetet, 
Trianon fáradt, összetört aggas
tyánt csinált belőle. Petőfit idézte 
hallgatóságának, aki az akkori 
sötét éjszakába belekiáltotta a

<Talpra magyar»-t és százezrek 
esküdtek utána a magyar sza
badság mellé. A ma nyomorú
ságának sötét éjszakája súlyos 
teherként nyomja meg a lelke
ket s vágyva várjuk az uj haj
nalt, az uj magyar szabadság 
születését, amely nyugodtabb, 
boldogabb időket van hivatva 
hozni a magyarnak. — Nagy 
taps zúgott fel a kitűnő beszéd 
után, majd Szabó Irmus szavalt 
nagy sikert aratva.

A vacsora után táncmulatság 
volt s a fiatalság hajnali két 
óráig ropta a táncot

Leventék.
A Mohácsi Levente Egyesület 

délután 5 órakor tartotta ünne
pélyét a városi tornacsarnokban. 
A testnevelés vezetőségén kívül 
a város társadalmának elő
kelőségei közül számosán meg 
jelentek. A leventezenekar el
játszotta a Himnuszt, majd 
Ribár György szavalta a Talpra 
magyar t. Az ünnepi beszédet 
dr. Szkladányi László közjegyző 
jelölt tartotta A hazaszeretetről 
szólott, hogy minden magyar 
féltőn őrizze s tapadjon minden 
magyar röghöz. Idézte a nagy 
nap vívmányait s reméli, hogy 
az ifjúság fiatalos lendülettel, a 
márciusi ifjak izzó honszerelmé
től áthatva visszaszerzi azt a 
hazát, mely törvény és jog alap 
ján a miénk s hogy a havas 
Kárpátoktól a kékló Andriáig 
újra egyesülni fogunk testvé
reinkkel s miénk lesz a vezető
szerep a Duna medencében.

A szépen felépített beszédet 
szomjasan szívta az ifjúság. 
Grün Ernő tárogatón régi ma
gyar dalt és Egri Károly szavalt. 
Befejezésül a zenekar a Himnuszt 
játszotta, mit a leventék feszes 
vigyázban hallgattak. Az ünne
pély után a leventék diszmenet- 
ben vonultak el a az előkelősé
gek előtt.

Az Iparoskör ünnepe.
A Mohácsi Iparosok Olvasó 

köre d. u fél 6 órakor tartotta 
március idusának ünnepét. A kö 
zönség olynagy számban jelent 
meg, hogy a hatalmas terem 
szűknek bizonyult és sokan 
künnrekedtek

Nagy sikert aratott a kis Né
met Miklós, aki Falu Tamás: 
Magyar viszhang c. költeményét 
szavalta meglepő és elismerésre- 
méltó tehetséggel.

Az ünnepi beszédet Margitay 
Lajos dr. polgármester tartotta.

— A sorscsapások által össze
tört csonka magyar haza ma 
nemzeti ünnepet ül — mondotta. 
— Trianoni rabságunk béklyói
ban vergődve, lelkiismeretünk 
azt kérdezheti, vájjon joga van-e 
a rabok nemzedékének a szabad
ság Petőfijét ünnepelni és vájjon 
nem-e akaratlan ünneprontás az 
ő viharzó eskü refrénjét ismétel 
nünk akkor, amikor az esküvés- 
be belecsördülnek kinzó bilin
cseink és mikor a Kárpátok sza
badsága még mindig csak álom, 
vágy, remény és nem valóság...

— Csak hogy a múló egyes 
ember földi baja más megítélés 
alá esik, mint egy egész nemzeté 
. .. Ép a nemzet életében min
den sorscsapásnak uj életerő 
forrásnak kell lennie, a haladó 
idő elkövetkező századain át .. .

— A daliás idők hatalmas lá
tomásai mindig uj friss életre 
kelt. És az emberiségnek soha
sem volt nagyobb szüksége arra, 
hogy azok az eszményi értékek, 
amelyek nélkül magasabb rendű 
élet a földön el sem képzelhető, 
meg ne semmisüljenek, hanem 
fáklyaként ragyogjanak a mai 
lelki sivárságban.

— Meg kell őriznünk tehát 
hagyományainkat, a hazafiasság 
csodás lelki jelenségeit, mint 
soha ki nem apadó erőforrást.

— Ezért a mai napon még is 
csak elzarándokolunk a márciusi 
ifjúság emlékéhez.

— Március hónapja nagy vál
tozások, rendkívüli természeti 
jelenségek hordozója. Nyolcvan 
öt évvel eze őtt megmozdult a 
lebilincselt magyar élet és lelkes 
akarattal megszerezte magának a 
teremtő élet nélkülözhetetlen 
elemét: a szabagságot ...

— Évfordulója van ma annak 
a felejthetetlen napnak, amikor 
hiába volt borús az égbolt, hiába 
hullott az ólomszürke eső: a 
magyar lelkek hatalmas lánggal 
lobogtak az égig és a magyar 

; szabadság tavaszi feltündökiését 
nem tudta kioltani semmi és 
senki .. .

— A legfenségesebb eszmék 
fellángolását azonban sajnos, 
csakhamar elmosta és vérbefoj- 
totia a pokol, de azok feilobba- 
nása és ereje mégis bámulatba 
ejtette a világot es megaranyozta 
a múltak dicsőségét.

— Lelki szemeim előtt képek 
vonulnak el : lsaszeg, Budavár, 
Szenttamás, Debrecen, Világos, 
Arad ... és legvégül, mint tőr
szúrás mered előre a magyar 
tekintet és töviskoszorú gyanánt 
fogja körül az átkos nevet: 
Trianon . . .!
... — De én hiszem, tudom, 

hogy felvirrad ránk a magyar fel
támadás várva várt, áldott reg- 

' gele. Csak egy kell hozzá : talál
junk egymásra magyar testvérek! 
A szabadság emléknapjának ün
nepi fényénél esküdjünk mi is, 
újítsuk meg a magyar vérszerző 
dést, hogy ezentúl testvériséget 
fogadunk, hogy egymásért szent 
ügyünkért áldozatokkal is helyt- 
állunk s minden ellenségünknek 
érdeme szerint megfizetünk!

A gyöyürü gondolatokkal teli
tett, magas szárnyalásu beszédet 
nagy tapssal honorálta a közön
ség.

Beszéd után az egyházi ének- 
kar énekelt Nickmann Ferenc 
vezénylése mellett, mit a közön* 

1 ség tapssal honorált.
Színre került Varga József 

<Virradat* cimü irredenta szín
darabja. Pataki József Jonesku 
román tiszt szerepét jól alakí
totta. Marosi Árpád, a megtör
hetetlen magyar szerepét Ebért 
Vilmos játszotta. Oeringer Mar
git Marosi leányának szerepét 
ismert tudásával hűen adta. Ma- 
rosi Laci a bátor fiú szerepét 
Schlitzer Ernő játszotta, mig 
Schlitzer Emil tökéletes volt a 
gyáva oláh rendőr szerepében.

Este 8 órakor a kör éttermé
ben társasvacsora volt, melynek 
keretében dr. Kápolnai Zsig- 
mond esperes plébános szólalt fel.

— Hiszek az átöröklés taná
ban, — mondotta — de ez nem 
csak testi lehet, hanem lelki is. 
A magyar hazaszeretet apától, |

fiúig, nemzedékről nemzedékre 
terjed és kiolthatatlanul él min
den magyar szivében. Sorsunk 
küzdve, sírva is tapadni az 
ezeréves hazánkhoz s eljön az 
idő, mikor jobb kor vidul ránk 
s örülve, sírva egymásra ború- 
lünk.

Marosi vendéglős remekelt a 
halpaprikással s a kitűnő vacsora 
és a jó bor sokáig együtt tar
totta a társaságot. A vacsora 
részvevői között uj szín jelent 
meg. A fekete ruhák tömegében 
igen szépen festettek a megje- 
lent frontharcosok egyenruhá
jukban.

A Kaszinó ünnepélye.
A Mohácsi Nemzeti Kaszinó 

Egyesület március hó 14-én este 
! 8 órai kezdettel társas vacsora 

keretében ülte meg március hó 
15-ét. Az ünnepi beszédet Mayer 
Ferenc polgári iskolai igazgató 
tartotta.

— 1848 március 15-ének fénye 
— mondotta — még ma is teljes 
tűzzel ragyog és biztató sugárral 
vezeti a magyar nemzet minden 
tagját a szebb jövő felé.

— A mai nemzedéknek nehéz 
elképzelni az időt, amely Magyar
országon 1848 márciusát meg
előzte, hiszen nincs már senki 
a földön, aki beszélt volna olyan 
emberrel, aki megérte, átélte és 
átszenvedte az ezt megelőző kor
szakot. Ezt a korszakot vizsgál
va érezzük, hogy el kellett jönni 
48 márciusának . . .

— Európa minden nemzete 
ünnepelte már a szabadság nap
ját, csak nálunk nem volt sza
bad hangosan beszélni az év
századok buzgó vágyairól. De 
im egyszerre csak felragyog a 
százados múltból régi dicsősé
günk fényessége. Az éjjeli ho
mályból előtündökölt Bocskayak, 
Bethlenek, Rákóczyak lelke és 
felgyújtotta Kossuth Lajos szivét, 
prófétai erőt adtak szavaiknak 
és ez a rabláncok között szen
vedő magyar nép megmutatta, 
hogy nem szült gyáva nyulat 
Núbia párduca.

— Ez a magyar tavasz szebb 
volt a farciák vérpárás tavasszá- 
nál, nemesebb volt Galícia rom
boló márciusánál és diadalma
sabb Bécs forradalmi puskatüzei- 
nél A magyar márciust nem 
piszkolta be kiomlott vér szeny- 
nye, a magyar március hófehér 
ragyogó volt mint zászlónk tiszta 
becsülete.

A szónok ezután történelmi 
visszapillantást vetett a szabad
ságharcra, majd lángoló szavak
kal tért át Trianon rabigájának 
nyomorúságos következményeire; 
majd igy fejezte be —

— Szent fogadalommal zugjuk 
harsogjuk a szabadságharc hő
seinek bűvköréből: Nem hiszünk 
a Trianoni béke parancs igazá
ban. Nem nyugszunk meg a 
Kárpátok elvesztésében. Hallani 
akarjuk, hallani fogjuk még a 
kassai dóm Rákóczi harangjá
nak, magyar dicsőségének hang
ját. Harsog még nekünk a hősi 
Vág. Zúg még nekünk a Nemere, 
illatozik nekünk még Branyiszkói 
vérvirág. Mienk a dicső múlt 
Mienk lesz a boldog jövő, mert 
mienk a föld minden emlékével, 
bánatával, örömével. Az igazság 
örökkévaló. A kereszt felmagasz- 
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fosul. Mi feltámadunk. Felhar- I 
san mégegyszer:

A magyarok Istenére eszküsziink, 
eszküszünk

Hogy rabok tovább nem leszünk.
A lelkeshangú ritka szép gon

dolatok mélységével telitett be
széd ;után az ünnepi szónokot 
melegen ünnepelték.

A Hadastyán Egyesület 
ünnepe.

A Mohácsi Hadastyán Egye
sület helyiségében is több mint 
százan ünnepelték! március 
idusát. Számos iparos és keres
kedő jelent meg és a Mohácsi 
Torna Egylet ifjúsági gárdája. 
Az ünnepi köszöntőt itt az egye
sület felkérésére dr. v. Horváth 
Kázmér tartotta, aki arról beszélt, 
hogy mire tanítja a mai gene
rációt március 15-ike A március | 
ifjúság — mondotta — szabad 
ság egyenlőség, testvériség jel
igéje alatt indult a küzdelembe, 
a francia nagy forradalom szent 
jelszavát akarta megvalósítani. 
Ezek a jelszavak igen megkoptak 
ma már s magyar ember számá- i 
ra vajmi keveset jelentenek, mert 
hiszen a magyar nemzetnek el
lenségei elvették nemzeti önren 
delkezési jogát, önvédelmi jogát, 
szabad rendelkezési jogát. Ne
künk ma a népek között nincs 
sem szabadságunk, sem egyen
lőségünk, sem testvéri jóbará 
tutik egyelőre Valójában Petőfi 
Talpra magyarját ma is megir- 
hatnok. Hiszen most is fel van 
vetve előttünk a nagy kérdés; 
rabok óhajtunk e lenni, vagy 
nem, mint 1848 bán. Mai prob
lémáink megoldását azonban 
csakis 1848 márciusának szelle
mében oldhatjuk meg Március 
ifjúsága üzen nekünk. Ez az 
az üzenet hármas: elsőnek töre
kednünk Jkell a nemzet szabad
ságát kivívnunk, másodszor 
igyekeznünk kell békés utón 
ennek feltételeit megteremtenünk, 
mint tette március ifjúsága már 
cius; 15-én, harmadszor nem sza
bad visszariadnunk a fegyverek
től sem s mikor elhangzik Pe
tőfi által a Talpra magyar ban is 
megirt riadó: «Hi a haza!* el 
kell menni mindnyájunknak, A 
beszédet a hallgatóság nagy tet
széssel fogadta és Nagy Ferenc 
bognár mester köszönte meg. 
Majd az elnök indítványára az 
egybegyűltek elhatározták, hogy 
a sikerült estből kifolyólag véd 
nöküket Montenuovo Nándor 
herceget táviratilag üdvözlik. Az 
est belenyulott az éjfélbe s a 
hangulat rendkívül emelkedett 
volt, mikor a családok szétosz
lottak.

god un un un un un un jnunununun

Üzenet Szovjetből.
Hogy mi történik Oroszország 

bán, a volt cári birodalomban, 
csak sejtjük, de a sejtelmek is 
megfagyasztják ereinkben a vért. 
Tudjuk, hogy a háború végén 
kommunisták kaparintottak ma 
gukhoz a hatalmat s lázas siet 
séggel láttak programjuk megvá- 
lósitásához.

Azaz hogy megvalósitának, ha 
egyáltalán volna. Ugyanis a kom
munizmust általánosságban, úgy 
a termelésben, mint az felosztás 
bán még elméletben sem tudta 
egy bölcs elme sem megtervezni. 

Hogy a kommunista vezérek a 
valóságban tényleg nem tudják, 
hogy mit is akarnak, elég Oril- 
lenberger birodalmi szociáldemok- 
rota képviselőnek egy zárt- gyű
lésen tett nyilatkozatát idézni : 
„Ezren és több ezren masíroznak 
a vörösök táborában, kik nincse
nek tisztálan azzal, mit akarnak, 
annál kevésbbémitakamak önök “ 

Ugylátszik mintha — hályog 
lenne az emberek szemén, hogy 
nem látják, hogy a kommuniz
mus nem jó egyébre, minthogy 
a vezérek önző érdekeit szolgál
ja ! Hogy csak azért kellett meg- 
dönteni a magántulajdont az 
egyenlőség szépen hangzó ígére
tével, hogy megerősítsék azt mit 
megtörni akartak — hogy milliók 
és milliók legyenek kiszolgá.tatva 
néhány ember szeszélyes önkényé
nek. Nem látják, hogy a zengze- 
fes jelszavak csak ürességet ta 
karnak, hogy hova vezeti a kom 
munizmus bizonytalansága s mit 
eredmény ez annak áldása ?

A kommunizmus legfőbb tö
rekvése az volt, hogy az egyen 
lőség jelszavával megszüntesse 
a magántulajdont. Azt hirdette, 
hogy csak tzzel lehet elérni a 
terme'és fokozását s megmen
tem az emberiséget a nyomor 
tói, pusztulástól. S mit látunk? 
Azt, hogy számításon kivül 
hagytak, hogy az önérdek len 
ditö kerekének hiánya megszün 
teti a munka gyönyörűségét s 
azt a nemtörődömség váltja fel, 
miáltal csökken a termelés s a 
remélt jólét helyébe még a lég 
szükségesebb javakban is óriási 
hiány s általános nyomor lép. 
Es Oroszország népe, mely a 
maga óriási kiterjedésű mezőivel 
intenzív megművelés mellett 
Európa éléstára lehetne, éhezik, 
nyomorog.

Szovjetről alkotott sejtelmünk 
sajnos, megdöbbentő valóság lett. 
Bár a kommunisták óvva ügyel 
nek arra, hogy a nép remekyte- 
len, sötét helyzetéről áruló hir 
ne hagyja el az országot, mégis 
néhány levél érkezett, mely elke 
rülte éberségüket. S ezeken ke
resztül, miként a magnesium hir
telen feilobbanó lángjánál bepil 
lantást nyerünk a sötét kétség 
leesés honalta s meggyőznek len 
nünket arról, hogy a pokol min 
den kínja semmi azokhoz a szen
vedésekhez mérten, melyekben 
milliók sínylődnek a kommuniz
mus jóvoltából.

Nemrégiben egy volt hadifo
goly kapott levelet Mohácsra.

Az orosz levehró közli, hogy 
a kommunisták mindenét elvet 
ték s annak ellenére, hogy 

gyermeke van, falat ke 
nyer nélkül hagytak. Sem 
cipője, sem ruhája nincs. 
Csaknem teljesen mez
telen.

Testvérét, azért mert nem 
akart tudni a kommunizmusról 
bebörtönözték, megkorbacso ták 
s mindenét elkopozták. Három 
év raboskodas után

testileg leikileg megtörve 
jött haza hogy megnail- 
jón s hazai rögök fedjék 
sokat szenvedett testéi. 

Egy másik könnyaztatta le
vélből egy anya keserves kiál
tása jajdul fel- Nem ir saját si
ralmas helyzetéről s jajkialtása 
mégis eget ostromol

Gyermekei hónapok óta 

nem láttak kenyeret s 
répa és marék kukorica 
minden eledelük.

Hogy néhány nap múlva sze- 
meláttára fognak éhenhalm. Van 
ennél őrjítőbb szenvedés egy 
anya számára?

Meddig tűri a kultur Európa 
még némán, hogy embertársaikat 
korbácsolják, meghurcolják ? Nem 
hat meg senkit az anya szív- 
szaggató kiáltása? Látják, hogy 
a kommunizmus áldása felér a 
pokol minden kínjával s mégis 
közönyös arccal, ölhetett kézzel 
ülnek ahelyett, hogy késhegyig 
menő harcot vívnának vele 
utolsó csepp vérig.

Hí az 
élet célja?
!S<?liiDÍ<lt Viluiow

<11*. olőzidzitÉHi. íl 
Katolikus 

Kog-ónyog’y lotbon 
Március hó 12-én este fél 9 

órai kezdettel tartotta a Mohácsi 
Kát. Legényegylet idei második 
nagybojti estjét.

Az estet Ránics Annuska szép 
szavalata nyitotta meg.

Majd pedig Knittl Ferenc ki 
való hangsulyozásu szavalata 
után dr. Schmidt Vilmos pécsi 
ügyvéd lépett a függöny elé Az 
ismert szónok magasszájnya ásu 
beszédét óriási tetszéssel fogadta 
a nagyszámban megjelent kö 
zönség. Élvezetes, fordulatos be
szédével vezette a közönséget 
az élet céljának megismeréséhez.

— Kalifornia gyönyörű für
dőin — mondotta — milliómo 
sok yachtjai horgonyoznak, mig 
ők maguk fürödnek a tenger 
iágyan ringó hullámaiban A 
mulatóból jazz zene vad üteme 
árad ki, míg alig alig pár km. 
távolságban a banyák mélyén 
meztelen testtel verejtékezve dol
goznak a bányászok s kalapá
csaik egyhangú, monoton üteme 
alig hallatszik fel. Ha egymás
mellé állítjuk a fürdöző millió- 
mosokat és a verejtékező bá
nyászokat, önkény'.elenüi is fel
merül bennünk az a gondolat, 
vájjon tudják-e ők, miért élnek?

— Mi az élet? Mi az élet ér
telme? Mi az élet célja? Tálán 
keserv, szenvedés, fájó szomo
rúság, melybe egy röpke öröm
teli pillanat vegyül ? Talán ké
mény, közönyös tél, mely után 
néhány nap'g májusi napsugár 
aranyozza be a földet? Vagy 
taian hat fáradságos munkanap, 
melyet egy pihenőnap vált fel ? 
Roüotolás e az élet célja ? Vagy 
taian azért élünk, hogy verejté
kezve dolgozzunk, szenvedjünk, 
hogy azután meghaljunk? Azért 
élünk e, hogy néhány éves fia
talságunkat betegség, öregség, 
vagy a sötét ha al kövesse ? Ha 
nézzük az életet, látjuk, hogy 
bizony kevés az öröm, sok a 
szenvedés, szomorúság, hogy 
kevés az egy p.henónap a 6 
napi robotolas után. Erezzük, 
hogy ez nem lehet az élet célja, 
érteimé. Hogy valami magasabb 
az élet rendeltetése.

— Gondolkodunk a kérdése 
ken s azt hisszük, hogy azért

IGYUNK
ZWACK-UNICÜM
gyomorerösitő likőrt.

nem tudjuk mi az élet célja, 
mert nem tudjuk, hol keressük 
azt. Azt hisszük, hogy a millió
mosok ismerik az élet célját, 
szórakoznak, utaznak, minden 
vágyuk teljesül. Egyszer Skan
dinávia fjordjaiban hajóznak, 
majd az örök hómezőkön az 
északi fény csodás tüneményé
ben gyönyörködnek, hogy né
hány nap múlva Itália, vagy Gö
rögország örökké kéklő ege 
mosolyogva köszöntse őket, 
hogy másnap Svájc hegyei kö
zött síeljenek. Minden vágyuk 
teljesül életük csupa derű, nap
sugár s mégis teher számunkra 
az élet. Azt gondoljuk, hogy ők 
ismerik az élet célját, hogy bol
dogok. de a valóságban Keve
sebb a boldog ember közöttük, 
mint az alsóbb néposztályban. 
Ók sem ismerik az élet célját! 
Kergetik, hajszolják az élet örö
meit, de fájó lélekkel, az örökös 
hajszában kimerülve látják, hogy 
mindaz, amit hajszoltak nem le
het az élet célja

— Madách <Ember tragédiája* 
is e kérdés körül bonyolódik le. 
Szereplői nem a mai kor szü
löttjei s vájjon ismerték e Ők az 
élet célját. A fáraók, kik milliók 
évtizedes munkájával hatalmas 
piramisokat emeltek, hogy nevük 
örökké fennmaradjon, de nem 
voltak boldogok. A szentföld 
védelmére kelő s vérüket hul
lató lovagok sem ismerték a va
lódi célt. A tudomány magas 
képzettségű embere Keppler, ki 
a világegyetemet uj rendszerbe 
foglalta, hiába merült a csillagok 
járásának tanulmányozásába. Hír
nevet alapított, de nem találta 
meg a valódi célt, nem volt 
boldog. De hát miért nem ? 
Mert valamennyien élvezetek, 
hír, dicsőség után atáhitoztak, 
vakságukban nem ismerték vagy 
talán nem is akarták felismerni 
az élet célját. Mert hiába lohol 
az ember az élvezetek után, 
hiába építtet piramist, hiába fo
lyik vére patakban, hiába merül 
a csillagok járásába ott sem ta
lálja meg a valódi célt.

— De hát mi az élet célja ? 
Ha megvizsgáljuk a természet 
berendezését látni fogjuk, hogy 
annak minden része kapcsolat
ban van egymással. A kapcsolat 
alá és fölérendelt. Az élettelen 
anyag tulajdonsága, hogy van, 
a növény, az állatvilág tulajdon
sága, hogy él és érez, az ember 
tulajdonsága, hogy él és gon
dolkozik. Az ásvány szolgálja a 
növény és állatvilágot, ez pedig 
az embert, kinek lelke viszont a 
szellemi túlvilágot szolgálja. Mi 
a lélek célja? Nem más mint 
Istent megismerni, elismerni, mi
által a saját létét biztositja.

— A halhatatlan lélek célja, 
hogy az Istent szeresse s Öt 
szolgálja.

— Mivel az ember alárendeltje a 
hallhatatlan léleknek, igy célja 
annak céljával megegyezik.
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— Mi az élet célja? Az élet 
célja, hogy Istent szeressük és 
ezáltal üdvözöljünk.

— Ehhez nem bonyolult élet
tani és lélektani utón érkeztünk, 
mert ha elővesszük gyermekkori 
könyveinket és fellapozzuk a 
katekizmust, már a harmadik té 
felben megtaláljuk ezt. Ennek 
elismeréséhez hit kell, nem pe
dig belátás.

De amilyen egyszerű az élet 
célja, ép oly kevésbbé töreked
nek az emberek ma is azt el
érni. Látjuk, hogy a vagyon, a 
tőke urai csak azért, hogy az 
áruk értékét, árát fenntarthassák, 
hihetetlen készleteket semmisíte
nek meg, nem törődve, hogy 
milliók és milliók nyomorognak, 
hogy megváltás lenne reája nézve 
egy darab kenyér. Hogy ahe
lyett, hogy a gazdasági válság 
megoldására törekednének, óriási 
összegeket áldoznak gázok készí
tésére, hogy országokat pusztít
sanak el. A kémiai laboratoriu 
mokban pedig lázasan folynak 
a kísérletek annak megállapítá
sára, hogy mely bacillussal lehet 
leggyorsabban és leghatasosab 
bán az emberek millióit kivé 
gezni. Ez az ember keserveinek 
kuttorrása.

— Mily magasztos lenne, ha 
az emberiség végre tudatára éb 
redne élete céljának s aszerint 
élne. Ha nem törekedne ember
társait kivégezni, hanem Istent 
szolgálni. Akkor megváltozna 
az egész élet. Hisszük, hogy ez 
be fog következni.

A nagyszerű beszédet taps
viharral honorálta a hallgatóság. 
Utána a Legényegylet leanycso- 
portja előadta a «Pletykavár 
eleste> cimü színdarabot. Masz- 
kirozás nélkül is jól adták sze
repüket, mintha egyenesen vén
kisasszonyoknak születtek volna. 
Valamennyien dicséretet érdé 
melnek. Jók voltak Ránics An
nuska és Mariska, Agócs Ilonka, 
Bannó Giziké, de a több sze
replők Marton Kató, Lakatos 
Ilonka, Czafik Teréz és Ková
csics Mária is jól mozogtak.

—) Szalonkavadászat K&ra- 
pancsán. A főhercegi uradalom 
erdőiben szalonkavadászat van, 
melyre márc. 15-én érkeztek az 
előkelőségek. Megjelentek Frigyes 
kir. főherceg, Gabriella főher
cegnő, Henrietté Hohenlohe her
cegnő, Nathalie Hohenlohe her
cegnő és [Róbert Parmi herceg. 
Mint értesülünk a szalonkavadá
szat eredménye kielégítő.

— Rendkívüli papigyülés. 
F. hó ll-én a mohácsi esperesi 
kerület a Kát. Legényegyletben 
rendkívüli gyűlést tartóit. A gyű
lésnek célja egy kiküldöttnek 
megválalsztása volt, aki az espe- 
resi kerület papságát a katolikus 
akciónak egyházmegyei bizottsá
gában képviselje. Az esperesi ke
rület dr. Réthelyi Józsefet k. es
perest, dunaszekcsői plébánost 
Választotta meg.

A szőlőhegyi 
autóbuszjárat 

megindult.
Közlekedik a Paprikamalom 

felé a pécsváradi menetrend sze
rint és minden vasár- és ünnep 
nap rendszeresen, továbbá meg
rendelésre legalább 10 kedvez
ményes jegy megváltása esetén 
bármely nap d. u l órakor. A 
bari határ felé hétfőn, kedden, 
szerdán, pénteken, vasár- és ün
nepnap d. u. 2 órakor. Vissza- 
feléjövet a II. Lajos szobortól, 
illetve egy utas esetén is a bari 
határtól indul este ’/47 órakor 
mindennap.

Kedvezményes jegycsoportok 
már most válthatók s bővebb 
felvilágosítást

Varga Ferencnél.

— Az alispán Mohácson. 
Fischer Béla alispán pénteken 
autón Mohácson járt s megtekin
tette a vármegye gyümölcsfaisko
láját.

— Uj kormányfőtanácsos. A 
kormányzó a miniszterelnök elő
terjesztésére Dusbaba Vilmosnak, 
a Dunántúli Bank r. t. vezérigaz 
gatójának, közhasznú szolgalaté
nak elismeréséül, a m. kir. Kor
mányfőtanácsosi címet adomá
nyozta.

— Ciedo taggyűlés. F. hó 
20-án, hétfőn este pontosan 8 
órai kezdettel a Kát. Legényegy
letben Credo taggyűlés lesz 
Ezen intézkedéssel a Credo el
nöksége egy régi kívánságot va
lósit meg. Ennek elleneben vi
szont a Credo elvarja, hogy a 
tagok este is pontosan és teljes 
létszámban jelenjenek meg. A 
gyűlés előadója a spiritizmusról 
Patton János káplán lesz.

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet Leánycsoportja, ma va
sárnap délután pontosan 4 órakor 
belvárosi r. k. elemi népiskolában 
gyűlést tart. Előadó lesz Dr. Ká
polnai Zsigmond esperes-piebános.

— Az OMKE értekezlete. Az 
OMKE mohácsi kerülete f. hó 
I9én, vasárnap értekezletet tart 
a Belvárosi Kaszinó helyiségében, 
amelyen az Omke központi tit
kára Nádor Jenő tart előadást. Az 
értekezlet fel 6 órakor kezdődik. 
Nádor Jenő a magyar közgazda
sági elet mai helyzetéről és a 
magyar kereskedelem jövőjéről 
tart előadást. Ismerteti a kereske- 

; dőket érdeklő újabb törvényeket, 
rendeleteket és egyébb tudnivaló
kat.

— Hadirokkantat a strand
ra. Egy olvasónk kü.dte be a 
kővetkező sorozat: A Sziep tavaszi 
napok sejtetik a közeledő nyarat, 
ami ismét előtérbe hozza a strand 
kérdését. A varos az inseg mun
ka során átalakításokat végzett 
ott, de a legfontosabbat: a kabi
nok kérdését nem oldotta meg s 
azt a vállalkozóra bíztak. Pedig az 
inségmunka terhére a kabinokat 
is el lehetett volna készíttetni s 
azok kezelésére egy hadirokkan
tat beállítva kenyeret adtak volna 
olyannak aki esetleg más munká
ra mar nem alkalmas. Ajánljuk 
ezt a varos figyelmébe. Aláírás

— Tulhangos rádió a ref. 
templom mellett. Egy reformá
tus olvasónk jött panasszal. Elő
adása szerint a retormátus temp

lom közelében egy rádiós zavarja 
az istentiszteletet. Amikora temp- 
lomdan az istentisztelettel folyi* 
nemcsak, hogy tulhangos készü
lékével rádiózik, de kinyitja az ab
lakot és a legmélyebb ahitat 
perceiben a rádió zenéje szól 
bele s zavarja a híveket az imá
ban Nem hisszük, hogy erre ne 
lenne törvényes intézkedés, miért 
is a tapintatlan rádiózót a ható
ságok figyelmébe ajánljuk.

— A Kát. Legényegylet el
nöksége, kéri ezúton is a tago
kat, hogy Szent József napjan, a 
legenyegyletek védőszentje ünne
pen, vasárnapon a negyed 12 órai 
szentmisén minél nagyobb szám
ban résztvenni szíveskedjenek. In
dulás zászló alatt a Legényegylet
től pontosan 11 órakor.

— Az OMKE országos érte
kezlete Az OMKE f. hó 25 és 
26 án országos e tekezietet tart 
NagyKanizsán. Az értekezleten az 
adókérdések, & külkereskedelmi 
ügyek, a kirakodó vásárok leépí
tésének kérdése, a márkacikkek 
egységes vedelnie és a vasúti ta
rifareform szerepelnek. A résztve
vők 33 % utazási kedvezményt 
kapnak. Jelentkezni lehet az Omke 
halyi szervezete titkáránál Freund 
Imrénél.

— Negyvenezer olasz katona 
Mohács mellett . . . Igen kedé
lyes dolgot meséllek a héten, amely 
a szerb harciasságot azonban nem 
a legjobb színben mutatja be. A 
hir szerint a hatar melleit fát vág
tak munkások, akikhes átjöttek 
a szerb katonák. Elkezdtek be- 
szélgemi s Közben az e^yik meg
kérdezte a magyar munkásokat, 
hogy igaz-e miszerint az Aíföldön 
oiasz katonák vannak. A jóked
vű munkás tréfára fogta a dolgot 
s nagy komolyan mondta; — Az 
Alfoldön ? Dehogy itt Mohács mel
lett negyvenezer olasz all s varja 
a tamadast... A szerb katonák a 
hir szerint erre szó nélkül futni 
kezdtek s hiaba kiabált a munkás 
utánuk, hogy tréfált velük, most 
már egyaltalában nem hittek s 
csak eiszeleliek . . .

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet harmadiK böjti össze
jövetele. A Mohácsi Katolikus 
Legény égj let ma, vasarriap este 
pontosan fél 9 órai kezdettel 
tartja az id.i harmadik vallásos 
estjei, egyben március idusának 
megünneplését. Kiemelkedő szama 
lesz P Kiss Szalez pécsi ferenc- 
rendi magister hiitanar aatual s 
beszede „Szent József es a ma
gyar ifjúság*' címmel. Műsor: 
l. Magyar Hiszekegy. 2. Szavalat. 
Marton Kató. 3. Színdarab. 4. 
Beszed: P. Kiss Szalez. 5. Sza
valat : Bálint János. 6. Himnusz.

— A Dunája fuladt, Katics 
Peter 49 eves bajai gazdálkodó 
Nuspl Ferenc nevű barátjavai 
Dunaszekcsőre ment borért. Csó
nakon akartak a hordó bort elvin
ni s amikor elindultak a parttól 
nem messze, a szel a megterhelt 
csónakot felforditoita. Katics, aki 
nem tudott úszni azonnal elme
rült. Nuspl feléje úszott, de már 
nem tudia elérni. Nusplnak sike
rült kiúszni s az elősiető ember- 
rekkel azonnal keresni kezdtek a 
holttestet, de nem tudtak megta
lálni.

— Török tisztek Baranyában. 
Nehány nab óta török tisztek tar
tózkodnak Baranyában, akik lo
vakat vásárolnák Törökország ré

szére. A török tisztek Raghip bev 
ezredes, Dzemal bey alezredes éj. 

I latorvos és Savetni bey őrnagy 
A török tisztek meglátogatták 
Pécs városát is és megtekintették 
annak nevezetessegeit.

— Baleset. Máté Erzsébet a 
mohácsi Viola vendéglő zenész- 
nője egy társasággal egyik ven
déglőben mulatott, hol elcsúszott 
s lábát törte. Súlyos állapotban 
mentők szállították be a kor- 
házba.

— Az elfelejtett felirat, a 
tornacsarnok ajtaja felett egy cim. 
tábla hirdeti, hogy ott van a 
„Népkönyvtár" még hozzá, hogy 
ingyenes. A népkönyvtár pedig 
már jó ideje a városházán székéi 
és egész más alapokra fektetve 
folytatja működését. A zavaró 
táblát tehát le kell onnan szedni 
ha már annyi idő alatt nem tettek 
meg ezt.

— Személyszállítás teher
autókon. A belügyminisztérium 
rendeletet adott ki, ameiy szabá
lyozza a teherautók személyszál, 

i litásat. Eszerint teherautók csak 
alkalomszerűen szállíthatnak sze
mélyeket, állandóan csak a teher
autó kísérői utazhatnak azzal. 
Ezek szamát három személyben 
allapitja meg a rendelet. Külön 
intézkedik a rendelet a vásározó 
iparosok és kereskedők szállítása 
ügyében.

— Baj lesz Amerikában. Ame
rikai hírek szerint Roosevelt elnök 
felhatalmazást kapott, hogy a bank
jegy forgalmat 280J millió dollár- 

i ral szaporítsa. A milyen jóképű 
jenki ez a Roosevelt, ez képes lesz 
még élni is ezzel a felhatalmazás
sal s akkor — a mi közgazdasági 
bölcseink szerint — baj lesz. Ez 
a szaporítás ugyanis már az inflá
ció jegyében történik, ezt a szót 
pedig meg kimondani sem szabad. 
A mi közgazdasági bölcseink sze
rint ugyanis nem az élet kívánságai 
a fontosak, hanem az elméletek, 
itt minden összedőlhet, de a tisz
telt elméleteknek állani és ragyog
ni kell. Jó tenne, ha ezt a Roose- 
veltet ideküidenék egy kicsit köz
gazdasagot tanulni, mert még va
lami bajt csinál ott Amerikában. 
Esetleg, ha nem ér ra, mert hi
szen mostanában igen el lehet 
foglalva, elküldjük neki jó öreg 
Teleszki bátyánkat. Nem kérünk 
érte semmit. Ott is tarthatják. Sőt 
fizetünk csak ne küldjék vissza...

— Tavaszi divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
deseben, Mohács.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása jelentii 
1933. március 10-tői március 17-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum + ló C° 
a hőmérsékleti minimum — 4 C° 

csapadék nem volt.
IGAZGATÓSA 0

Pénze hever a háza kóréi I
Veszek ócska vasat, kiégett elhasz

nált, törött tűzhelyeket, gépeket, szecs
kavágót, vaságyakat, gyerekkocsit, répa
darálót, varrógépeket, fabútort, lószer
számot, kocsit, díványt, kerékpárt, tize
desmérleget stb.

Kálvin utca 3. szám.
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— Közgyűlés A Mohácsi Első 
Temetkezési Egylet 1933 évi már
cius 19 én, határozatképtelenség 
esetén márcins 26 án az Ipartes
tület helyiségében délután 2 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését. 
Targvsorozat: 1 Jelentés az 1932. 
évről. 2 1932. évi zárszámadás s 
vagvonmérleg. 3. 1933. évi költ
ségelőirányzat. 4. Halotti dij hát
ralékok ügye 5. 25 pengős teme
tési járulekok ügye. 6. 20 valaszt- 
ntányi tag választása. 7. Indítvá
nyok. 8. Jegyzőkönyv hitelesíté
sére 2 tag kijelölése.

— A Mohácsi Torna Egylet 
folyó évi március 19-én délelőtt 
fel 11 órakor a városháza kis 
tanács’ermeben tartja .rendes évi 
tisztújító közgyűlését. Határozat
képtelenség esetén egy hétre rá 
(marc 26-án) tartja meg.

— Gyermeknyaraltatás. Bu
dapest polgármestere kéri a falu 
népét, hogy ez év nyarán minél 
több szegenysorsu, gyenge szer
vezetű fővárosi gyermeket nya
raltasson. A vidék eme áldozat
készségét a fővaros azzal viszo
nozna, hogy a vidék gyermekeit 
latna vendégül. Jelentkezők szives 
értesítésükét küldjék: Budapest 
Székesfőváros Gy ermeknyaralta • 
tasi Akciója, Budapest, IV. Cuko. 
u. 6 szám

— Felüiflzetések. A Mohácsi 
Polgárok Olvasókörének folyó évi 
febr. 27 en tartott mulatságán 
felülfizettek : Schmidt Lajos 5 P, 
dr. Margitay Lajos, dr. Schmidt 
M'klós, Fridrich Oszkár 3—3 P, 
vitéz Tofalvy Ágoston, Ranics 
István tanító, Herner Balazs Ist
ván, P chier József, Petrovics Ká
roly, Csongor Béla, Patton János, 
N. N. 2-2 P, Ehrenfeld Géza, 
Ursprung József, Schneider Jó
zsef 1 50—1.50 P, Elő András, 
Közép Bencsik János, idősb. Báli 
Peter, Sepatz István, Varga Pál 
1 — 1 P, Kovács István 50 fillér, 
Heréb Antal, Gulyás István, 40— 
40 fillér, Varga György 20 fillér, 
összesen 41 P, amiért hálás 
köszönetét mond a vezetőség.

— Találtatott egy darab 30 
literes boroshordó borral. Igazolt 
tulajdonosa a rendőrkapitánysá
gon átveheti.

— Gy ümölcshütöház Pécsett. 
A Pannónia sörgyár gyümölcshü- 
tőhazat rendezett be gyárépületé
ben. A gy ümölcshütöház állandóan 
masfelfokos hőmérsékletű s ventil
látorokká! szellőztetik oly intenzi
ven, hogy egy perc alatt harminc
szor cserélődik ki a levegő. A hü- 
tcház hőmérséklete oly kitűnő, 
hogy abban a gyümölcsöt hóna
pokig lehet majd eltartani s igy 
nem kell ezt minden áron a piac
ra dobni a gyümölcstermelőknek.

sport’
Komlói SE—Mohácsi TE

4 : 0 (4 : 0) 
Komló. Bajnoki. 
Biró: Heiness.

Komló is kétvallra terítette a 
mohácsi csapatot, rosszul esik ez, 
mert erre nem voltunk elkészülve. 
Csapatunk oly akarással, annyi 
szívóssággal és kitartással készü
lődött és játszott is, hogy való
ban derűs égből lecsapott villám
ként hatott rájuk is és ránk is 
az eredmény. A játék teljesen 
meghazudtolta az eredményt, négy 

szabadrúgásból ugyanannyi gólt 
kapni, csak a kapus „érdeme* 
lehet. Németvarga lehetetlen I. 
félidei védésével megfosztotta csa
patát önbizalmától és két pont
tól. A kapuban — am;kor 10 
ember küzd verejtékkel — nem 
lehet sztrájkolni. A komlói vere
ség története ez. A II félidőben 
hiába volt sok szép támadás és 
mohácsi fölény. A KSE a négy 
gól árnyékában tudo’t védekezni.

Jó volt az MTE-ból Varga, 
Kovácsovics, Hafner, Bárácz és 
Dichter. Az ujo ic Ránics II ami 
labdat kapott szépen játszotta 
meg.

Az első perc mohácsi támadást 
muta», amit Dichter föle küld. A 
3. p ben a 16 os táján a KSE 
szabadrúgást irányit, Németvarga 
kiejti és 1 : 0. Eredménytelen
korner után a 13 p ben már 
2 : 0 az eredmény. Mohácsi el
lentámadást újra Dichter fejez 
be — fölé küldött lövéssel. Már 
mindenki megnyugszik a félidő 
2 góljában, amikor Németvarga 
jóvoltából Komló az utolsó 5 
percben még 2 gólt er el.

MTE-sarokrúgás vezeti be a 
11. félidőt. Eredmény télén mohá
csi támadássorozat indul meg, 
ostromolják a KSE kamuját, de 
a kapus szive helyén van Hiaba 
minden egyekezet, az eredmény 
nem változik.

s

„Tömöri*—MTE II 1:0 (0:0) 
Az MTE széteső játékát a le- 
gényegyletiek szerencsésen kihasz
nálták és Detkó góljavai nyertek.

Az eredetileg vasárnapra kisor
solt MTE—PEAC bajnoki mér
kőzést a szövetség táviratilag le
mondta illetve bizonytalan időre 
halasztotta el, helyette vasárnap 
d. u. 4 órakor 2X45 perces két
kapus tréning lesz a Deák-teri 
pályán, a vezetőség ezúton is 
értesíti az 1. és 11. csapat tagjait 
és felkéri őket a pontos megje
lenésre. A leventék természetesen 
levente után jelennek meg.

— Sajnálatra méltó emberek, 
kik rheomától szenvednek I Köny- 
nyen segíthetünk azonban rajtuk 
nehány Aspirin-tabletával. A tab- 
letán látható Bayer kereszt szava
tol a valódiságáért és jóságért.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi március hó 
10 tői 1933. március hó 17 ig. 
Születések; Mischung Norbert, 
Scrmidt Zsuzsanna, Kelemen Ju
dit Mária Jolán, Kovácsics Béla 
József, Fazekas István, Czernics 
József, Kovács Sándor, Matics 
Ilona, Iloskics János. Házasság
kötések ' Nem volt. Halálozások : 
Rikkert István 77 éves, Sajnovics 
György 64 éves, Szidonya István 
67 éves, Sota Verona 14 napos, 
özv. Ribár Jánosné 81 eves.

Szerkesztői üzenetek.
T. B Kérésére íme itt adjuk a kívánt 

hirdetéat, mert hirdetési oldalaink meg
teltek : Kerestetik egy eltevedt érettségi 
bizonyitvánv. Becsületes megtaláló ju
talomban részesül Jelentkezzen sürgő
sen a rendőrségen, illetve most mar az 
ügyészségem 

Felelős saerkesatő :
BÁN ANDRÁS.

Laptuleldenos 4» kiadó i
FRIDRICH OSZKÁR.

Tehermentes földre 
kát. holdanként 100 pengőt 
bekebelezés mellett folyósít 

Bán András 
hitelirodája.

A mohácsi kir. járáibiróság, mint telek
könyvi hatóságtól.

13753 1932. tkv. sz. 

Árverési hirdetraéDj-kivonat. 
Kisnyárádi Fogyasztási Szövet

kezet végrehajtatónak Koch 
Menyhért és neje Scheffer Er
zsébet végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a tkvi hatóság a végrehaj
tási árverést 1382 pengő 20 fillér 
tőkekövetelés és jár. behajtása 
végett

a mohácsi kir. járásbiróságte- 
rületén levő Kisnyárád község
ben fekvő s a kisnyárádi 932‘ 
sz tkvi betétben A-|-3. sor. 49 2. 
hrsz. alatt felvett házra 1000 P 
kikiáltási árban,

Kisnyárádi Fogyasztási Szövet
kezet legkisebb vételár .nélkül 
árverezhet,

Mohácsi Malomiparral szem
ben a legkisebb vételár 1903 P 
06 fillérben,

Kisnyárád politikai községgel 
szemben 2157 P 50 fillérben 
állapítja meg

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Kisnyárád községhá
zánál megtartására :
1933 évi április hó 7- nap

jának délelőtt 9 óráját
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881: LX. t. c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá eső ingat
lanai a kikiáltási ár felénél 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehet — (1908: XLI. t. c. 26. § ) 
ahol legkisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó.

2 Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10"()-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t. c. 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges birói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881; LX. t. c 147. 150.

ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém Mohács és vidéke nagyérdemű 

közönségének becses tudomására adni, hogy jó 
hírnévnek örvendő 

cipészműhelyemet 
Szentháromság u. 7. sz. alá (Wliholek 
divatszalon mellé, volt Hamberger- 
ház) helyeztem át.

Versenyképes olcso árért vállalok mindennemű 
cipő készítést és szakszerű javítást.

Kérem a n. é. közönség szives támogatását.

Mély tisztelettel Szalay Sándor
* clpétzmester.

170 §§. 1908: XLI. t c. 21 §.
Az, aki az ingatlanért a kiki

áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban kikiáltási 
ár °oa szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi 0 0-áig kiegészíteni (1908 : 
XLI t.c. 25. §.)

Mohács, 1932 évi november 
hó 19 napján.
Dr. Hadler s. k. kir járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Elsőrendű gyökeres

Monticola
vadvessző kapható

Faragó Jánosnál
Vőrösmarthy u. 69 szám.

A mostani Gazdakör Rózsajucca

29. számú ház
bérbeadó, vagy szabadkézből

POZSGAI GYÖRGY 
________________ háztulajdonos 

Veszek kényszerkölcsönt! 
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

Eladó
Báró Eötvös ucca 25. számú 

ház.
Bővebbet ugyanott.
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Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

• A su'ycs pozdpségi viszonyokra való tekintettel, a Fekál
• trágya árát 60° 0 al leszállítottam. Ezáltal lehetővé teszem azt, 
S hogy mirden virágos-veteményes kert és szőlőtulajdonos be-
• szerezhesse és du?a>i tt rn ő növényt kapjon. 1 idd szőlőhöz
• 12—16 P értékű, kepas n< vényeknél ftszektrágyázással holdan- 

kint 4 P értékű Fekál tr.-gya elegendő.
j Kérd'léseket felvesz és utasítást ad;
| RIESZ LAJOS Tompa Mihály utca 45. szám.

Cseles *■

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

E®

IfiI

1
1
1
1
1
Teavaj

20 FILLÉRES REGÉNYEK
egész sorozata

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedése

könyv- és papirkereskedéfében, Wobácar

liter tej 
deci tejföl 
kg. I. Trappista 
kg. II. Trappista 
kg. túró

• •

Piaci árak.
Búza 76-os í^.__ p
Zab — — 7 _ P
Rozs — — 9.5o p
Árpa — 8.— p
Tengeri morts. 5.50 p 
Bab — — 7.- p

4 polgárit végzett 
leány, irodai, vagy üzleti al- 

kalmazást keres 
Cim a kiadótiivatalban 

Kettő uccai szoba 
előszobával, villalakásban hosz- 
szabb időre üresen KIADÓ 

Kossuth Lajos ucca 70. szám

Eladó
Wohácion, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt,
Cim a kiadóhivatalban.

Tompa föihaly u. 12, 
számú házban egy

2 szobás lakás 
május hó 1-re 

i<oa<ló.

• • ló fillér
• • • 08 fillér

sajt 1 p 60 fillér
sajt 1 p 20 fillér

• • • 30 fillér
• . 2.80 pengő

Fridrich Oszkár könyvnyomdája. Mohács.
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