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Keressük a
Odakint a tél után mégis 

csak uj pompába öltöztek a 
fák. virágok illata árasztja el 
a napsugaras tájat és újra 
éled, uj életet igér minden 
foszal. minden megmozduló 
buzazöld falécéi, de a lelkek 
mélyén nem tud uj tavasz 
ragyogni, a lelkekből nehe
zen múlik el a tél, mert a 
lélek tavaszához uj aposto
lok lángnyelve kellene, hogy 
felmelegedjék, hogy ragyog
jon, hogy uj életet reméljen !

A magyar nemzet a leg
nehezebb éveiben nem ta
lálta meg azokat az aposto
lokat, akik a háború vérzi
vatarából a béke csendjébe 
zökkenő nélkül vezették 
volna át, nem találta meg 
az apostolokat, akik a há
ború rombolása után az 
épitőmunka dolgozó, küzdő, 
kenyeret kereső és éltető 
utjara vezették volna, nem 
találta meg az apostolokat, 
akik a világválság nyavalyá
jában bátrán, sehova nem 
tekintő öntudattal, biztos 
kézzel és tudással bárkánkat 
a biztos kikötőbe vezették 
volna! . . .

Itt a háború után a ma
gyar gondolkodástól messze 
levő világdemokrácia bolond
gombáival országhatárokat 
áldozták fel, utána a kom
munizmus duha fel az or
szágot, hogy tatárjáráshoz 
hasonló romándulás árán 
szabaduljon ettől. Alkottak 
földreformot, amely sen
kit ki nem elégített, al
kottak iskolákat, amelynek 
tanítóit nem tudják fizetni, 
alkottak halbiologiát, amelyet 
megbántak, építettek lukszus 
Lillafüredet, amelynek nem 
találnak vendégeket. Alkottak 
valami furcsa alkotnivágyás- 
sal, amely azonban sohasem 
talalta meg a helyeslést a 
lelkek mélyén s amelyet a 
követő uralom mindig meg
tagadott . . .

Súlyos adósságokkal küzd 
az ország, még súlyosabb

magyar apostolokat!.
terhek nyomják a magyar 
gazdák vállait s mig az 
egész világon majd minden
hol belátták, hogy a kisebb 
vásárlóerejű pénzen csinált 
kötelezettséget erősebb pénz
zel, rosszabb kereseti lehe
tőségek között, visszafizetni 
nem lehet, mi a magyar 
gavalléria büszke öntudatával 
hirdetjük, hogy mi igenis 
mindent megfizetünk — csak 
azt nem tudjuk még, hogy 
miből? . . .

Ebben a piros pünkösdi 
hangulatban a magyar nem
zet olyan apostolokat keres, 
akiknek szive együtt dobog 
a legkisebb kunyhó lakójá
val, akinek lelkét szintén 
nyomja a bánat, a gond, 
akiben ott ég az igazi alko
tás vágya, amely népünk 
millióinak javát szolgálja. 
Sürgősen meg kell találni a 
nemzetnek ezeket a vezető
ket, mert az idő rohan, a 
sebek gennyesednek, látha
tatlan fekélyek fakadnak fel 
majd mindennap és minden 
megmozdulás, minden nap 
sürget, üz, hajt a jobb jövő 
felé, ahova az uj igehirdetők 
vezethetik el ezt a népet.

A magyar nemzet szenve
dése már túl van az emberi 
teherbírás határán, a fájda
lom mar elzsibbasztotta ez
rek és tízezrek érzéseit és 
az a csend, amely látszólag 
ül a felszínen, tengernyi 
szenvedést takar, rengeteg 
bajnak csalóka fedője, alatta 
gond, bánat, nyomor ember- 
feletti tűrése, összeszoritott 
fogak hallgatni akarása bujkál.

Jöjjenek az uj magyar 
apostolok s akkor ez a nem
zet, mint egy ember áll az 
igehirdetők táborába, de ezek
nek a szivük dobbanásából, 
szemük rebbenéséből, tekin
tetük nyíltságából ki kell 
éreztetni a velük való együtt
érzést, hogy a sokszor csalódott 
tömegek legdrágabbját; hitét, 
reményét adják vissza a jobb 
jövő elkövelkezésében!

„Az nem lehet, hogy Trianon 
legyenasir.hol nemzet síilyed el..." 
vitéz Szőnyi Alajos nagyhatású beszéde a Hősök ünnepén. 
A frontharcosgyülés tiltakozása Trianon ellen. — A hősök 
emlékművének felállítását, Hősök útját és a hősök személyi 

adatainak összeírását kérték a frontharcosok
Vasárnap esős reggelre ébredt 

a város. A fe hők, ez előző esti 
példátlan nagy zápor után, alig 
enyhültek és halkan peregtek le 
az esőcseppek. Délfelé azonban 
kissé felengedett s délután már 
a nap is alámosolygott az égből.

Mohács város közönsége a 
kedvezőtlen idő ellenére is tö
megesen ünnepelte a Hősök 
Napját. A déle őtt folyamán is 
fentiszteletek voltak, az összes 
felehezetek templomaiban, ame
lyeken a város, a hivata'os ha
tóságok, intézmények képvisel
tették magukat.

Frontharcosok diszgyülése.
Délután 3 órai kezdettel a 

városháza közgyűlési termében 
az Országos Frontharcos Szö
vetség mohácsi főcsoportja tar
tott diszgyülést.

vitéz dr. Horváth Kázmér el
nök nyitotta meg a diszgyülést 
s a Hiszekegy elmondása után 
nagyobb beszédben ismertette a 
Hősök napjának jelentőségét s 
különösen kiemelte azt a front
harcosok szempontjából A szép 
beszéddel meieg sikere volt. 
Ezután az országos szövetség 
rendeletéit ismertették, majd az 
indítványok során vitéz Merzay 
László rövid beszéd kiséretéoen 
indítványt tett, hogy a főcsoport 
tiltakozzon a trianoni igazságta
lanságok ellen s utasítsa az 
elnökségét, hogy ezt a tiltako
zást közölje a Nemzetek Szövet
sége genfi titkárságával, valamint 
a külföldi bajtársi alakulatokkal.

Követelje a csoport a 
békeszerződés legtelje
sebb revízióját Nagy- 
Magyarország határai
nak teljes visszaállítását 
s mondja ki, hogy, mint 
ezelőtt 15 évvel, úgy 
most is minden egyes 
tagja a csoportnak, utol
só csep vérét is hajlandó 
áldozni a régi hatá 
rokért.

Az indítványt a diszgyülés 
lelkesen, egyhangúlag fogadta el.

Utána Szépe György titkár in
dítványa következett:

Keresse meg az elnökség Mo
hács város polgármesterét a 
Hősök emlékművének felállítása 
érdekében. Tegye a diszgyülés 
képviselőtestületi tag bajtársainak 
kötelességévé, hogy a városi 
közgyűlésen is szorgalmazzák a 
Hősök emlékművének felállítását.

Legyen az emlékmű szo
bor és állittassék fel a 
fogadalmi templom jobb 
oldalán a tervbevett 
árkádsor közepén. Ezt 
a teret nevezze el a vá
ros Hősök terének s in
nen kiindulva a színház
kerten keresztül utat 
nyisson, amely a Hősök 
Ligetéig vezet s fákkal 
szegélyezve nevezzék el 
Hősök utjának ezt az 
utat.

Utasítsa végül a diszgyülés 
az elnökséget a hősök személyi 
adatainak összegyűjtésére.

A diszgyülés egyhangú
lag fogadta el az indít
ványt A Himnusz hangjaival 
ért véget, amely után zárt csa
patban indultak el a leventékkel, 
hadastyánokkal, cserkészekkel a 
frontharcosok a Hősök Ligeté
hez. Ez alkalommal vettek részt 
először ezen az ünnepen a front
harcos formaruhában, amely zárt 
csapatban igen szépen festett.

Ünnepély a Hősök Ligetében.
A magyar Hiszekegy hangjai

val nyitották meg az ünnepélyt, 
amelyet a kitűnő leventezenekar 
játszott. Utána a II. Lajos Dalkör 
keltett osztatlan elismerést egy dal
lal, amellyel bebizonyította, hogy 
fokozottan halad a siker utján, 

vitéz Szőnyi Alajos lépett ez
után a szónoki emelvényre

— Az idő homokóráján ismét 
lepergett egy súlyos esztendő 
— mondotta — számtalan gond
terhes pillanata lassú elmúlásá
nak tanújaként apró homoksze
mek sok sok milliárdja Hulló 
homokszemek, hulló könnyek, 
lelki válságok vészes viharai, va
gyonok, kincsek szétdult rom-
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halmaza, remények, vágyak síró 
temetése, a nyomor szekerének 
vad rohanása és ezzel szemben 
ki nem élt örömök, ritkán fel
csengő kacagás, felhős homlok 
alatt sápadt mosoly: voltak ez 
egy év alatt az idő múlásának 
országutján a jelzőkövek ... Az 
élet kemény ököllel sújt s kímé
letlenül leterít erőset gyengét 
egyaránt. Te-tünket öli a gond 
millió apró tüszurása, lelkünk 
roskadva vergődik egy világra
szóló kataklizma emésztő tüzé- 
ben. Szemünkbe kiül a szomorú
ság vigasztalan könnyének csil
logása. lelkűnkben felhasad a 
jámbor béke, tűrés romjain az 
elégedetlenség keserűsége. Tele 
vagyunk gonddal, bánattal, szen
vedéssel . . . Feszülő izmaink 
küzködrek a <ma» adottságainak 
molochjával és ösztönösen vé
dekeznek a <holnap> sejtelmes 
rémével szemben . . .
í — Ezen a jelentőségteljes ta
vaszi vasárnapon azonban fel 
kell váltanunk búnk, bánatunk 
megtépett hétköznapi gúnyáját 
az emlékezés ünneplő köntösé 
vei, hogy meggyujtsuk a múlt 
szövétnekét, amelynek fénye mel
lett a világégés csatasikjaink fel
magasztalt hősi ideáloknak ál
dozhatunk Ide hoz bennünket 
egy esztendő után ehhez a jel
telen sirhoz a kegyelet hivó 
szava,

ide hoz a gyermeki sze
retet, a hitvesi gyász 
mélysége, ide hoz a baj
társi együvétartozás ked
ves, szomorú sorsközös
sége, ide hoz a nagy 
tetteknek, a megrázó 
tragédiáknak kijáró meg
döbbent csodálat . . .

„Ti kötelesség apostolai . .
— Amikor másfél évtizedes 

történelmi múlt televény földjén 
megvonom a gondo'at mélyen 
szántó ekéjével az emlékezés 
hosszú barázdáit, lelkem bele- 
vész borzasztó sorsotok, viharzó 
küzdelmeitek, krisztusi áldozatok 
megváltó mélységébe ... Ti 
apák, fiuk, testvérek, kik a riadó 
felharsanó kürtjeiére otthagyta
tok szerető mátkát, csókravagyó 
hitvest, gügyögő gyermeket, 
könnyesszemü, aggódó, öreg 
szülőket; ti király katonái, kik a 
Hadúr karjának intésére a hit
valló szent fanatizmusával dob
tátok oda testeteket az ellenség 
szuronyerdejének Galícia fehér 
hómezőin, a Kárpátok felhőket 
csókdosó ormai között, Doberdó 
poklának kőrengetegében, ti kö
telesség apostolai, kik a lelki
ismeret parancsszavára a halál 
ezer és ezer arcával néztetek 
bátran farkasszemet, ti szent hi
vatástok mártírjai, kik

dúló csaták vad zivata
raiban verejtékes homlo
kotokra marokkal tépté
tek a babért és tomboló 
ütközetek vérszagu or- i 
giái után haláltusától 
görcsösen merev öklökkel, 
fénytelen, üveges szemek
kel, vértelen, sápadt 
arccal, kihűlt tetemnek 
örökké lezárt ajkaival 
maradtatok a csatatéren: 
titeket köszönt ezen a 
borongás májusi vasár
napon az utókor ke- I 

L. ... gyelete, , * 

a ti halottaitokban is örökké élő 
emléketeknek hódol a természet 
tavaszi feltámadásának ünnepén 
a nemzet hálája.

Akiket hiába vártak...
— Ti—a múlt visszatérő ár

nyai — virágosán, dalos ajakkal 
rohantatok a ha'ál pribékjeinek 
ércfalai közé. . . Ajkotokon talán 
még ott égett mátkátok utolsó 
csókjának minden forrósága, lel- 
ketekben talán még ott rezgett a 
hitvestől való megrázó búcsú 
féltő remegése, arcotokon talán 
még ott érzett csacsogó magza
totok kövér kis kacsóinak meleg 
simogatása ... és a végzett már 
is kilopta belőletek az élet lo
bogó szikráját. Hiába várt vissza 
siró szemű mátka, hiába könyör- 
gött térdére roskadtan szűz 
Mária oltára előtt gyászfátyolos 
hitves, hiába gőgicsélt hivó sza 
vakkal a jó apukához édes, kicsi 
árva, hiába hullott görnyedt öreg 
szülőknek keserű könnycseppje: 
egy tengert betöltő szeretet sem 
tudta lángra gyújtani kihűlt tes
tetekben az élet szövétnekét. So
káig várt a mátka, sokáig rezzent 
össze minden apró zajra a re
ményt temetni nem tudó feleség, 
sokáig nyújtogatta kerek, puha 
karját vágyó szeretettel az apát
ián árva, sokáig morzsolgatták a 
rózsafüzéren a hit imáit vén 
szülők reszkető ujjai, de egy fe 
kete rámás harctéri levél vagy 
a lassan múló, néma idő kiölte 
bennük a hi et, a reményt...

— A háború réme oltárt emelt: 
égő máglyára rakta a család — 
és nemzetvédelem apostolait. És 
a végzet ennek a máglyának 
izzó zsarátnokában drága vére 
tek szent áldozata révén hősökké 
avatott: a család, a város, a nem 
zet, a haza hőseivé. . . Csakhogy 
véretek hullása nyomán nem 
szökkent kalászba a magyar ugar, 
nem derült fény a magyar ar
cokra . . . Sőt nyomorba, gyászba 
sülyedt a család, kerékbetörten, 
meggyalázva vergődik a nemzet, 
megcsonkitottan, széjjel dara 
bolva sínylődik az ország.

Hiába ömlött piros véretek!
— Ennek a kettős fájdalomnak 

sürü sötétsége gomolyog a ti 
felmagasztal tatástok glóriájának
ragyogó fénye felé. .. Hősök 
vagytok: az eszme, a magyar 
vágyak, a magyar élet szent 
mártírjai. De megdöbbent néma
ság ül ki az ajkunkra, vad két
ségbeesés döngeti hitünk kapuit, 
ha felmered előttünk a nagy kér
dés: Vájjon hiába, mindez hiába 
történt volna?!... Hiába ömlött 
piros véretek, hiába dobta lázas 
őrülettel a csaták megbomlott 
szörnyetege gőzölgő hekatom- 
bákba fiatal testetek, hiába fa- ■ 
gyott el annyi reménység virágba 
szökkent zsenge bimbaja,

hiába patakzott gyász
fátyolos özvegyi szemek 
keserű könnyária, hiába 
szállt fel az Ég Urához 
Krisztusi áldozatotok hó
doló tö mjénfüstje ? !.. .

— Hisz mindent elvesztettünk 
ami drága, ami kedves, ami édes 
volt előttünk: ti nem vagytok [ 
már többé, de nincs nyugal
munk, nincs békességünk, nincs 
puha, fehér kenyerűn*, nincs ka
cagó, boldog otthonunk, nincs

ezer éves nagy, magyar hazánk... 
Immár tizenhárom esztendje, 
hogy temetésre zúgott a harang, 
hogy koporsóba rakták Trianon 
kevély falai között egy nemzet 
évezredes jogát, béklyóba verték 
pezsgő életerejét, megcsonkították 
ős határait. Azóta kínos, vergő
dés, lassú, fájdalmas haldoklás 
az élet . . . Körülöttünk minden 
romokba hever: benn az ország 
bán pusztító nyomor, egymást 
nemértés, balga kishitűség, rút 
megalkuvás, gyáva tanácstalanság, 
künn a határokon túl vak gyű
lölet, ősi irigység, zsiványössze- 
tartás, szuronyok erde,e, rémé 
nyék temetője. . . Megdöbben a 
lelkünk, eláll szivünk verése, 
amikor a magyar ég 'éjszakájá
nak sötét horizontjára rárajzoló 
dik a ti hiábavaló halálotok 
nagy kérdőjele.

És a döbbenetnek ebben a 
néma csendjében, a számadás
nak ebben a komoly órájában 
megint csak felétek fordul — 
háborús temetők hős halottai — 
lelkűnknek minden idegszála. . . 
Letesszük sírokra kegyeletünk 
és hálánk virágos koszorúját, le- 
esdjük kicsi halálontuli álmo
tokra a másvi'ág boldogságának 
pazar ragyogását,

magunkhoz öleljük kicsi 
árvátok kócos, szőke 
fejét, igyekszünk letö
rölni hű hitvesetek, imád- 
sdgos, öreg apátok és 
megnyugodni nem tudó 
édes anyátok keserű 
könnyeit.

— Megadunk nektek mindent, 
amit elesettségünk, nyomorunk, 
csonkaságunk, amit fukartalan 
magyar kezünk, amit rajongó, 
tiszta szeretetünk csak nyújtani 
tud...

„Ti halottak adjatok életet I...“
— És amikor a természet éb

redésének borongós ünnepén 
millió és millió magyar szív 
hinti be a szeretet égő piros 
rózsáival jeltelen sírotok, amikor 
ezen a májusi vasárnapon egy 
nemzet nagysága borul le em
léketek szent oltára előtti: — ne
künk csak egy a kérésünk: le
gyetek velünk a vész óraiban! 
Maradjatok az oldalunkon és 
türelmünk vesztén tanítsatok 
meg lemondani, gyötrelmes kín
jainkat békén elszenvedni • . . 
Legyetek mellettünk és a tétova 
k shitüség kavargó örvényében 
tanítsatok meg hinni, remélni, : 
imádkozni . . . Őrködjetek vál- 
lunkra roskadt gondjaink, ben
sőnket rágó bánatunk nagy 
mélysége fölött! Leheljétek ránk 
magasztos telketek áldozatos 
tüzének minden forróságát, a 
titeket vezérelt megváltó szeretet 
ölelő melegét ... Ti halottak 
adjatok életet, ti erőtlenek adja
tok erőt, ti tehetetlenek csapja
tok le kiszáradt, csontos öklö
tökkel, ti némák dörögjétek be 
a világba megaurcolt igazunkat, 
ti világtalanok lássatok üveges, 
merev szemeitekkel hályogbori- 
tóttá szemeink helyett! . . .

A ti ki nem élt akarás
tok építse fel újra meg
rendült hitünk templo 
mát, eltemetett sok vá
gyódástok fakassza vi
rággá halódó reményeink \ 
ványadt bimbaját, ben- | 

netek égő, sírba omlott, 
örök szeretet vessen már 
véget a magyar kálvá
riának !

— «Az nem lehet, hogy annyi 
szív hiába onta vért . .

az nem lehet, hogy 
annyi könny hiába foivt 
a hősökért, az nem le- 
hét, hogy Trianon le. 
gyen a sir, hol nemzet 
sülyed el I . . .

— Van Isten az égben és 
vannak katonái: a magyar erő: 
a magyar igazságnak a csatasi- 
kokon elhullott hős halottai!

Ébredjetek ti hollak, ver
jétek fel álmukból az 
élőket, gyújtsátok lángra 
szunnyadó lelkűk para
zsát, korbácsoljátok vad 
viharrá tespedt nyugal
mukat és száguldó pan- 
pákon, suhanó szárnyak
kal, az igazság vérteze- 
tében, egy ezer éves tör
ténelmi múlt lobogója 
alatt rohanjatok az élők
kel együtt a magyar re
mény, a magyar feltá
madás glóriája: Nagy- 
magyarország [vissza
állítása felé! . . .

A nagyhatású költői szépségű 
beszéd mély hatást tett a jelen
voltakra és szavai sokáig ott 
éltek a hallgatóság lelkében.

A II. Lajos Dalkör <Nem I 
Nem! Soha! c. dala hangzott el 
ezután nagy sikert keltve precíz, 
fegyelmezett előadásával.

A frontharcosok kegyeleti zász
lajának jelképes felavatása után 
a Himnusszal zárul le az ünne
pély, majd a zárt alakulatok tisz- 

| telgő elvonulással haladtak el az 
előkelőségek előtt.

ununoz>ungqoonar> znanancznan

A Mohácsi Első Temet- 
kezési Egylet közgyűlése.

Vasárnap, május 23 án tartotta 
a Mohácsi Első Temetkezési 
Egylet évi rendes közgyűlését 
a tagok gyér érdeklődése mellett. 
Pakusz Károly elnök jelentést 
tett az elmúlt 1932. évről. Hang
súlyozta, hogy az általános gaz
dasági válság az egyletben is 
érezhető, mert tagjai már-már a 
gyér kereseti lehetőség folytán 
alig képesek tagdijkötelezettsé- 
güknek eleget tenni.

A tárgysorozat 2 pontja az 
1932. évi zárszámadás s vagyon
mérleg bemutatása volt, melyek 
a közgyűlés tud amisül vett és 
elfogadott. Az 1933. évi költség

előirányzatot a közgyűlés jóvá
hagyólag tudomásul vette.

Á tárgysorozat 4. pontja a 
halotti J díjhátralékok ügyében a 
közgyűlés állásfoglalása volt. Az 
egylet elnÖKsége és választmá
nya azt javasolta, hogy a ked
vezőtlen kereseti viszonyok kö
zepette a halottidij fizetéssel 
hátralékban levő tagok az alap
szabályok értelmében a hátralék 
rendezésére való eredménytelel 
felszólítás után a befizetett ősz- 
szegek elvesztése mellett ne tö
röljék azonnal, hanem a rendkí
vüli viszonyokra való tekintettel 
a közgyűlés adjon halasztást a 
hátralékok rendezésére. A köz
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gyűlés egyszerre hangos lett a 
sok közbeszólástól. Beregi 
György az alapszabályszerinti 
eljárást követelte. Pakusz Károly 
elnök, hogy a félreértéseket el
simítsa, kijelentette, hogy az egy
letet a halasztás megadásával 
semminéven nevezendő károso
dás nem érheti, viszont módot 
adnak a tagoknak, hogy a vi
szonyok és kereseti lehetőségek 
javulásával eleget tegyenek fize 
tési kötelezettségüknek. Több 
közbeszólás után a közgyűlés 
nagy többséggel a halasztás 
megadása mellett szavazott.

A tárgysorozat következő 
pontjánál volt a legviharosabb a 
közgyűlés. Még a javaslat be 
nyújtása előtt heves közbeszó
lások történtek s amikor Pakusz 
Károly elnök beszédbe kezdett, 
hangja elveszett az egymást tul- 
kiabálni törekvő tagok vak lár
májában. Amikor végre szóhoz 
jutott, kérte a tagokat, hogy 
őrizzék meg önuralmukat.

Elmondotta, hogy a háború 
előtt már számfelettivé vált ta 
goknak 5 P 50 f befizetése el
lenében az 50 P ős temetési 
járulék kifizetését annak idején 
a vezetőség kétségkívül a hadi 
kölcsönkötvények hamari való- 
rizációjának reményében igér 
hette, mert másként azok kifize
tése az egylet vagyoni bonitását 
messze túlhaladják és igy lehe
tetlenek. Tekintve, hogy a köt
vények valorizációja nem történt 
meg, már 1931. évben, mikor 
elnöki székbe került rávilágított 
eme Ígéret alapnélküliségére, mi
nek folytán az 1931. évi köz
gyűlés ki is mondta, hogy az 
50 P-ős járulékok helyett csupán 
25 P-t képes fizetni. Azonban 
részben a szemfeletti tagok nagy 
sokasága, részben a jelenleg fi
zető tagok késedelmes fizetése 
és a valoráció kilátástalansága 
oda kényszeritették a vezetősé
get, hogy még a 25 P-ös járu
lékok további kifizetését is be
szüntesse. Javasolja ezért a vá
lasztmány, hogy azok a szám 
feletti tagok, kik az 5 P 50 fillért 
annak idején befizették, vagy 
ezen összeg azonnali visszatérí
tését kérhessék, vagy amennyi
ben ezt nem teszik, úgy az egy
let bekövetkezendő haláluk ese 
tén 10 P járulékot fizessen ki 
és az uj kocsit ingyen bocsássa 
rendelkezésükre. Ha azonban a 
várva-várt valorizáció valamikor 
bekövetkezik, úgy a háború előtt 
számfelettivé lett összes tagok 
egyenlő segélyben fognak része
sülni, mégis az 5 P 50 fillért 
befizetők ennyivel többet kap
nak. A vita megkezdődvén, Ger- 
gurovics János kifogásolta, hogy 
a számfeletti tagok nem kaptak 
meghívót, minek folytán a köz
gyűlésen nem is jelentek meg s 
igy érdekeik nincsenek kellően 
megvédve. Pakusz Károly etnök 
kijelentette, hogy a mintegy 
2 000 számfeletti tag egyenkénti 
meghívása szinte lehetetlen. Töb
ben eltávoztak a közgyűlési te
remből, mig mások állandóan 
zavarták a tanácskozás nyugodt 
menetét. Amikor végül az elnök 
szavazásra hívta fel a tagokat, 
17 szavazzttal 10 ellenében ki 
mondta a közgyűlés, hogy nem 
kívánja a 25 pengős járulékok 
további folyósítását, majd pedig 
a választmány javaslatát fogadta el.

Ezután a kisorsolt 20 választ
mányi tag helyébe a vezetőség 
listája szerint választotta meg a 
közgyűlés az uj választmányi 
tagokat. Indítványok és a jegy
zőkönyv hitelesítésére 2 tag ki
küldése után elnök a közgyűlést 
berekesztette.

H16ÜÖ
— Az alispán Mohácson. Ked

den délelőtt Fischer Béla, Ba- 
ranyavármegye alispánja Mo
hácsra érkezett autón. Az alis
pán Dr. Margitay Lajos polgár
mester társasagában a vármegyei 
gyümölcsfaiskolát tekintette meg 
s délben utazott vissza Pécsre.

— Dr. Hajniki 
a Hősök napja 
Hősök napjanak 
ünnepség lefolyása 
menetelés alatt a 

szerzeménye 
műsorán. A 
ünnepén az 
után a disz- 

leventezenekar
dr. Hajniki Béla megzenésített 
dalszöveget játszotta A szép dal
szöveget Lambert Ferenc az is
mert kiváló bp esti zeneszerző 
zenésitette meg. Dr. Hajniki 
Béla kapitány és Lambert Ferenc 
eme szép indulóját nagy sikerrel 
adta elő a zenekar s a szerzők
nagy elismerést arattak.

— Mirbach báró a gazdákért 
Baranyavármegve hétfői kisgyü- 
lésén báró Mirbach Antal dr. 
a gazdak súlyos eladósodását 
tette szóvá és adatokat olvasott 
fel erről. Egyben határozati ja
vaslatot terjesztett elő a gazda
adósságok rendezése érdekeben.

— Halálozás. Kovácsovics Jó
zsef molnár f. évi május hó 27 én 
életének 57-ik éveben elhunyt. 
Temetése hétfőn délután volt a 
mohácsi iparostársadalom osztat
lan részvéte mellett. Az elhuny
tat a Paar és Pichler csaladok 
gyászolják. Bárácz Peter gazdál
kodó életének 39 ik évében f. hó 
28-an meghalt. Temetése kedden 
délelőtt volt. Az elhunyt ezelőtt 
a városi képviselő testületnek s 
legutóbb a r. kát. Egyházközség
nek volt tagja s a mohácsi so- 
kacság értékes tágját veszítette 
el benne.

— A polg. leányiskola pécsi 
kirándulása. Még ki sem pihen
ték növendékeink a nagy kirán
dulás fáradalmait, maris egy 
újabb tervet szövögettünk. Mó
dot akartunk nyújtani az utazásra, 
ismeretszerzésre, szórakozásra 
azoknak is, akik csak egynapi 
kirándulásra tudnak anyagi áldo
zatot hozni. Itt lakunk a Mecsek 
hegység közelében s növendé
keink 40% még nem látta. Pedig 
mennyi történelmi nevezetesseg, 
gyár, iskola, banya stb. nyújt 
tanulságos, élvezetes szórakozást 
a szemlélőnek. Múlt hó 23 án, 
kedden reggel 6 órakor az iskoia 
előtt gyüekezett csapatunk. Meg 
ejy kicsit álmosak voltunk, mert 
az izgalomtól ilyenkor nem lehet 
nyugodtan aludni. De pontosan 
és hangos nótaszóval indult is 
már autóbuszunk Pécs fele. Es a 
nótából, tréfából nem fogytunk ki 
estig. Minden fennakadás nélkül 
fél 8 órakor érkeztünk meg pécs- 
ujhelyre, ahol a szenícidolgozast, 
és az áramtermelő üzemet tekintet
tük meg. Előzékeny, szives mér

nökök szakszerű magyarázata 
kíséretében jártuk be és csodál 
tűk meg 2 teljes óra alatt az ott 
működő gépek lázas munkáját. 
Láttuk a szénmosóka’, tojásszén 
és brikett gyártást, az óriási di
namókat és motorokat stb. s 
csodalattal hallottuk azok óriási 
teljesítő képességét. Fél 11 óra
kor indultunk innen autóbusszal 
a Zsolnay gyár megtekintésére. 
Ez be is töltötte délelőtti prog- 
rammunkat. A Széchenyi térén 
még a Kött-féle virágkötészetet 
és a belvárosi plébánia templomot 
néztük meg és besétál unk a Ki
rály utcába. Leányainkat nagyon 
érdekelték a kirakatok, sőt zseb
pénzükből még bevásárlásra is 
jutott. Ebédünk 1 órára volt ren
delve a Corzo étteremben. Külön 
ki kell emelnünk azt a szives 
fogadtatást, kedves kiszolgálást s 
kifogástalan ebédet, melyett Littke 
ur jóvoltából élveztünk. Ebéd 
után a külön elzárt díszteremben 
zongoraszóra táncraperdültek gyer
mekeink és elfelejtve minden fa 
radságot vígan ropták a körma 
gyárt, tangót stb. De előállt az 
autóbuszunk s indulni kellett a 
sörgyárba. Itt végig néztük a 
sörgyártást, a palackozást, üveg- 
és hordómosást, majd a jéggyar- 
tast is. Innen a székesegyházba 
vitt u unk, majd a katakombákat 
néztük meg. Uzsonánkat a 
Notre Dante zárdában akartuk 
elfogyasztani, gyermekeink kíván
ságára a zarda megtekintése után 
a cukrászdába mentünk Zsebün
ket itt teljesen kiürítettük A 
Széchenyi térről indu t autóbu
szunk hazafelé. Este 9 órakor 
minden defekt nélkül érkeztü rk 
meg, bár ez volt gyermekeink 
legnagyobb kívánsága (T.)

— Közgyűlés. A mohácsi esp. 
kér. tanítói körének 1933. évi 
junius hó 8 án Lány csókon, a 
rk elemi népiskolában közgyű
lést tart. Tárgysorozat : 1. Szent
mise pontosan 9 órakor, utana 
azonnal. 2 Gyakorlati tanitas. 
Tartja: Simon György lanycsóki 
tanító. 3. Nagys. Komócsy István 
szke. prépost-kanonok, egy hm. 
főtanfelügyelő előadása. 4 Világi 
elnök beszámolója. 5. A gyak. 
tanítás bírálata. 6. Elméleti elő
adás. Tartja: Petrovics Karoly 
mohácsi-belvárosi igazgató tanító. 
7. Jegyzőkönyv felolvasása. 8 
Pénztáros és számvizsgáló bizott
ság jelentése. 9. Indítványok (Vi
lági elnöknél 8 nappal előbb be
jelentendő.)

— Konreganista avatás. A 
mohácsi állami polgári leány-es 
fiúiskola Arpádházi szent Erzsé 
betről és Szent Imréről nevezett 
konregációi fennállásuknak már 
huszadik évében, fogad ilomtéte'.t 
és fogadalom újítást tartottak. 
Húsz fátyolos leány és tizenegy 
fiú tett fogadalmat vasarnap dél
után a belvárosi templomban arra, 
hogy a Boldogságos Szent Szűz
nek hűséges követője és tiszte
lője lesz. A konreganistak aznap 
közös szent áldozáshoz járulták. 
Az avatasi szertartást Dr. Kápol
nai Zsigmond esperes plébános 
vegezte. Pásztor Endre a kong
regációk prézesenek asszisztálasa 
mellett. Kápolnai dr. gondolatok
ban gazdag es gyönyörű besze
det intézett a kongregamstakhoz, 
melyben hangsúlyozta, hogy 
Mária gyermeke csak az lehet, aki 
tiszta szivü. A megható szertartás

IGYUNK 
ZWACK-UNICUM 
gjomorerősítö likőrt.

alat, melyen a szülők is szép 
szambán résztvettek, Mayer Fe
renc polg. isk igazgató szebb
nél szebb Maris enekeket énekelt. 
Maria zászlajára esküt tettek: 
Csemi Teréz, Hirch Jolán, Jehn 
Antónia, Léhmann Maria, Patai 
Valéria, Puppi Ilona, Reichardt 
Hona, Stefanics Ilona, Beck Zsó
fia, Bekeffy Éva, Egerszegy 
Magda, Goldmann Aranka, Haj
niki Irén, Koller Marta, Kram 
Viktória, Orosz Irén, Paschke 
Marta, Petricsevics Ilona, Schlit- 
zer Maria és Rado Felicia a lá
nyok közül, a fiuk sorából: 
Kocsis Ferenc, Éva Miklós, Frid
rich Géza, Gauser József, Gratz- 
ner Ferenc, Jakab István, Magáth 
Ferenc, Nemet László, Ribli Má
tyás, Schnell János és SchweUer 
Antal.

— Rendkívüli közgyűlés. A 
.Mohácsi Iparosok Olvasóköre" 
lolyó évi junius hó 11-én dél
után 2 órakor és amennyiben 
hntarozatkepes nem lenne, úgy 
folyó évi junius hó 18 an del- 
u in 2 órakor az Iparosok Olva
sóköre nagytermében rendkívüli 
közgyűlést tart. Tárgy: 1. A köz
gyűlés jegyzőkönyvének hiteiesité 
sere 2 tag kiküldésé. 2 Baranya- 
varmegye alispanjanak az egyesü
let rendes közgyűlésen megejtett 
tisztujitasnak megsemmisítésire vo
natkozó ad 2979 alispani 1933 
számú veghatarozat felolvasása. 
3. Tisztujnas.

— Még 400 pengő hiányzik 
a fogadalmi templom szenté
ly enez. A gyűjtés mint értesü
lünk nagyon szépen halad a fo
gadalmi templom szentélyéhez.dr. 
vitéz Horváth Kázmér adatai 
szerint még 400 pengő hiányzik 
a 4000 pengőből. Remélhetőleg 
ezt az összeget egy két héten 
belül elő lehet teremteni s akkor 
megindul az építkezés.

— A püspök templomban a 
pünkösdi ünnepeken a 9 órai 
szent mise elmarad.

— Nyári munkaidő beveze
tése a városházán. Margitay 
Lajos dr. polgármester a heten 
elrendelte, hogy a városházán 
junius ho 6-tol kezdődőleg a 
nyári munkaidőt vezeti be. Kedd
től kezdődőleg a hivatalos órák 
reggel 7 óratol délután 1 óráig 
tartanak a tisztviselők feleket 10 
órutol 1 óráig fogadnak.

— Választmányi ülés. Az 1. 
Mohácsi Katona Hadastyan egy
let vezetősége f. hó 4 en vasar
nap d. u. 2 órakor a Schafter 
szállodában levő külön egyleti 
heiyisegeben valasztmanyi ülést 
tart.

ASPIRIN-
TABLETTÁK

/ZSSEZZT/
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A polg. fiúiskola pécsi 
kirándulása.

A polgári iskolai tanárság ez 
idén több módot nyújtott a ta 
nuló ifjúságnak, hogy a nehéz 
gazdasági helyzetben is, a szülők 
anyagi erejéhez mérten egy-két 
— iskolai szempontból igen 
értékes — tanulmányi kirándu
lást tehessenek.

Mig a felsőbb osztályok szép 
csoportja több napos kirándulás 
keretében bejárta a Felvidéket, 
Budapestet — az alsóbb osztá
lyokból Fülöp /ólán és Németh 
(jizella tanárnők vezetésével 
május hó 24 én egy másik cso
port Pécsre tett egy napos ki
rándulást.

Az idő is kedvezett. Szép 
derült május reggelen indult a 
kiránduló csapattal az autóbusz 
s már a kora reggeli órákban a 
Zsolnay gyárban voltak. Jó órát 
töltöttek ott. A gyár kivül-belül 
élénk érdeklődéssel töltötte el a 
fiúkat. Végigjárták a műhelyeket, 
ahol zúgtak a gépek, forogtak a 
különböző korongok s szemeik 
előtt alakult a híg, folyós por
cellán földkeverék értékes, szép 
porcellán edényekké. A rövid 
óra keretében bepillantást nyer
hettek a magyar gyáripar világ
hírű produktumainak készítésébe, 
a ^külföldi gyárakkal versenyt 
kiálló berendezettségébe.

Rövid idő múlva már a 
Széchenyi-téren sétáltak. Májusi 
napfényben mutatkozott be ne
kik a szép belváros. Szinte áhí
tattal álltak meg híres templomok, 
középületek és szobrok előtt a 
kis mohácsiak.

Kimerítő részletességgel nézték 
meg a székesegyházat. Itt az 
építő, — festő, — és szobrász
művészet káprázatos gazdaságán 
kívül az elmúlt évszázadok tör
ténelme, — a vallás csodálatos, 
alkotásra ihlető ereje ragadta 
magával fogékony lelkűket.

Az ókori történelem beszélt 
hozzájuk eleven valósággal a 
katakombák sírkamrái, az évszá
zados falfestmények között.

A sétatér terebélyes vadgesz
tenyefái alatt megpihenve és fel
frissülve mentek tovább a sör
gyárba. Hatalmas üstökben forrt 
a „Pannónia sör" és szakszerű 
magyarázat mellett n> érték ismé
iét a sör és jéggyártásról.

Ezután lugasban szépen meg
térített asztal várta a kis kirán
dulókat a ,, Virágcsokor" ven
déglőben. Jó étvággyal, jó han
gulatban fogyasztották el ebéd
jüket itt, — s az ízletes, kifogás
talan, bőséges porciók mellett 
szívélyes kiszolgálásban volt 
részük.

Égő vágyuk teljesült délután 
a Repülőtér megtekintésében. 
Bementek a hangárba, ahol két 
szép, karcsú sportrepülőgépet 
szemlélhettek meg kivül-belül 
magyarázat kíséretében.

Ezután következett kirándulá
suk utolsó szép programmpontja: 
a Mecsek! A síksághoz szokott 
gyermeksereg lelkesedéssel él
vezte a hegy és erdő gyönyörű
ségét, szépségét. A ,, Flóra" 
kilátóból szinte meghatódva néz
tek körül. Tiszta idő volt, — 
panorámában terült el alattuk 
az egész szénmederce az aknák
kal — s a környező erdős hegy
csoport J

> Vacsorájukat a Kakukcsárda 
, terraszán fogyasztották el, — s 

ezután fájó szívvel vettek búcsút 
a kies Mecsektől.

Este kilenc órára már Mohá
cson is voltak az egynapos ki
rándulók, lelkűkben gazdag, fe
lejthetetlen impressziókkal Ma
gyarország egyik legszebb váro
sából : Pécsről.

Németh Gizella.

Pünkösd hétfőn 

össztánc. 
Jövő vasárnap, junius 11-én 

záró TANC-est 
(koszorúcska) 

az Egyletben FELLNERNÉL.

— Tábortűz. A mohácsi 663. 
sz. Tömöri Pál cserkészcsapat, 
mint a múlt számunkban jeleztük 
május 25 én tartotta meg tábor
tüzét. Hatalmas közönség gyűlt 
össze a polgári iskola udvarán. 
KigyulUdt a tábortűz hatalmas 
lángja s felhangzott a fiuk ajká
ról a cserkész induló. Majd dr. 
Szkladányi László cserkésztiszt 
beszedje következett. A magyar 
anyáról s beszélt s többek közt 
ezt mondotta: Becsüljétek meg 
mindig fiuk az édesanyai szivet, 
ne okozzatok neki soha fájdal
mat, mert könnyezik az úgyis 
eleget akkor, amikor ti azt nem 
látjátok, hisz minden gondolata, 
minden imádsága, egész élete ti 
vagytok fiuk. Es te cserkész
anya, aki ma itt ülsz a tábortűz 
langja, mellett csókold meg min
dig nagy szerettei táborba induló 
cserkeszfiadat, mert mindazt 
amit fiadnak kívánsz, mindazon 
eszméket, amiket fiad leikébe 
feltó anyai gonddal plántálsz, a 
a cserkesz a tiz törvény szel
lemében igyekszik megvalósítani. 
Beszélt aztán a tábor és tábortűz 
varéi sáról, kitért a jamboreera 
s azzal fejezte be gondolatokban 
gazdag beszédét, hogy minden 
cserkesz anya majd boldogan 
csókolhatja n eg jamboreeról 
hazaérkező fiát, mert ott valóban 
Istenért, hazáért és embertár
saiért jó n unkát végez. A nagy
hatású beszéd után Jakab Pisti 
és Ruppert Ferkó kis párbeszéde 
következett. A két csöpp cser
kész szép szavalata után 
nóta nótát követett, majd Kál
mán Döme ügyes hegedű szama, 
azutan Bán Pisti nagyon helyes 
monológja, amelyben elmondja, 
hogy éjjeli őrségen áll, azonban 
a sajat árnyékától ijed meg. Az 
ezután következő „Kelemen ká- 
lodája" c. néma játékban a kö
zönség könnyezett a nevetéstől. 
Loiler Atyus a kitűnő borbély 
mester és társai valóban minden 
dicséretet megérdemelnek, mert 
mar rég nem kacagtunk olyan 
jóizüt, mint ezen jelenet alatt. 
Rózsa Jancsi ügyes harmonika 
száma, után még igen sok mó
kás jelenet, vig és szomorú dal 
következett, majd a Himnusz 
hangjai mellett fejeződött be a 
kedves tábortűz. Valóban hangu
latos, de a mellett komoly sza
mokban is bővelkedő tábortűz 
megrendelésért különös dicséret 
illeti dr. Szkladányi László cser

kész tisztet, aki lelke a mohácsi 
cserkészetnek és a fiuk is nn- 
gyon szeretik őt. .

— Jönnek a színészek. Deák ' 
Lőrinc színtársulata a jövő héten 
érkezik. Az első bemutató dísz
előadás junius 8- 9-én lesz, 
színre kerül a legnagyobb sláger 
operett. „Zsákba macska," 10 én 
szombaton ..Weckend" operett 
újdonság 1 l én, vasárnap délután 
4 órakor félhelyárakkal „Erik a 
buzakalász", este negyed 9 óra 
kor 1 váltott jegy 2 személy 
„Mondják neg a legkisebbik 
Horváth lánynak" ... Kacagtató 
operett. 12 én, hétfőn „Erdélyi 
kastély" színmű újdonság. 13—14 
kedd—szerda Bombasiker: „Ka 
dett —szerelem",

— Hi.diárvák figyelmébe! 
A Honsz mohácsi csoportja 
vezetősége közvetítésével a szin 
házi idény tartamára több fiatal 
hadiárva, vagy félárva leányt, 
helyezhetne el jegysz.dőnőnek. 
Jelentkezni lehet Bán András 
titkárnál a fejcsarnoki irodában, 
vasárnap d. e. 10 — 11 óra kö 
zött.

— Juniálls Kölkeden. A 
Kölkedi Polgári Olvasókör régi 
hagyományához híven, ez év 
jun. 5-én d. u. 3 órai kezdettel 
tartja saját helyiségében szoká
sos pünkösdi táncmu’atságát, 
amelyre Mohács város és kör
nyéke mélyen tisztelt érdeklődő 
és mulatni vágyó közönségét 
ezúton hívja meg a Kör vezető
sége, Ételekről, hideg italokról 
gondoskodva van.

— A pécsi kát legényegxlet 
jubileuma. A Pécsi Kát. Legény- 
egylet ma, pünkösdvasárnapján 
ünnepli fennállásának 70 éves 
évfordulóját. Fél 12 órakor disz
gyülés a legényegylet nagyter
mében, melynek végén Virág 
Ferenc megyéspüspök főpásztori 
áldást ad. Az ünnepségen a mo
hácsi kát. legényegyletet Pásztor 
Endre elnök fogja képviselni.

— Tekeverseny. A Mohácsi 
Kát. Legényegylet pünkösdva
sárnapján nagyszabású tekever
senyt rendez, melynek dijai lesz
nek: 1 zsebóra, 2 csibe, 1 do
boz cigaretta, 2 üveg sör és 1 
liter bor. A verseny már szom
baton délután 6 órakor kezdő
dik, melyre a tagokat ezúton is 
meghívja az elnökség.

— Első áldozás a külváros
ban Áldozócsütörtökön angyal
kákkal telt meg a püspöktemp
lom szentélye. Boldog mirtusz
ágas fiúcskák, fátyolos kislányok. 
Hitoktatójuk P. Lco készítette 
elő őket a Legszentebb vételére 
s az a különös áhitat, mellyel 
az ezidén először áldozó gyer
mekeik az Ur fogadására készül
tek, meghatott halát váltott ki a 
gondos, gyermekeik ielkületének 
kialakulását figyelemmel kisérő 
szülők szivéből. Ennek a meg
különböztetett buzgóságnak meg
indító példája térdeltette aztán a 
nagyszámú szülőt is gyermeke 
mellé. A szent mise után jósá
gos lelkek szeretetteljes adako
zása és fáradozása árán dúsan 
terített asztal várta a boldog se
reget. A 68 elsőáldozó mind
egyike még testvérké nek is vi
hetett haza a sok f nőm édes
ségből. A reggeli közben szép 
költemények hangzottak el. Vé
gül egy kis szónok, pár szóval 
mindnyájuk köszönetét ^tolmá-
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csolta a jő nénik iránt, kik áldo
zatos szeretetükkel ezt a nagy 
napot külsőségeiben is feledhe
tetlenné óhajtották tenni szá
mukra. A tantestület pedig mind
azoknak, kik adományaikkal és 
fáradozásukkal még örömtelje- 
sebbé tették kis tanítványaik 
eme örökre emlékezetes, benső
séges ünnepét, ezúton mond há
latelt köszönetét.

— Országos vásár. F. évi 
junius hó 19 én Mohácson or 
szágos állat és kirakodóvásár 
lesz, amelyre vészmentes hely- 
ről mindenféle állat felhajtható.

— Besurranó tolvajlások. Ez 
évi februárban érkezett az első 
feljelentés ismeretlen tettes ellen 
a rendőrséghez sonka és egyéb 
füstölt husnemüek eltűnése miatt. 
Ezt a feljelentést özv. László 
Józsefné mohácsi lakósnő tette 
meg, mert lakásából 1 sonka és 
több kolbász tűnt el. Azóta egy 
másután érkeztek feljelentések 
hasonló lopások elkövetésről így 
Csodák Pál 2 sonka és kolbász, 
Simonovics Jeftó 1 sonka és 1 
tábla szalonna, Buturácz Márián 
1 sonka 6 pár kolbász és 2 drb. 

I szappan, özv. Bencsik Jánosné 1 
sonka és 1 oldal szalona, Pazau- 

I rek Antal molnár 6 sonka és 1 
' tabla szalona, Fonyó Kálmán 1 

tábla szalona eltűnése miatt tett 
feljelentést. A feljelentések foly
tán a rendőrség megindította a 
széleskörű nyomozást és hamaro
san szorosra fogta a hurkot az 
ügyes tolvaj nyakára. A nyomo
zás folytán megkerült a Csollák 
Páltól ellopott sonka s hamaro
san napvilágra fog kerülni, hogy 
a tolvaj hová tette a rengeteg 
sonkát. A tettes személye ugyan
is ismeretes már a rendőrség 
előtt, mivel azonban egy-két mel
lékkörülményre nézve még folyik 
a nyomozás, nevét egyelőre nem 
hozhatjuk nyilványossagra.

— Védekezés a pajzstetű 
ellen. A polgármester hirdetményt 
bocsátott ki, amelyben a faiskola 
es gyümölcsös tulajdonokokat fel
hívja a pajzstetű elleni védeke
zésre Aki a védekezést elmu
lasztja az ellen eljárás indul s a 
hatóság elrendelheti szükség ese- 

I tén a pajzstetűvel fertőzött fák 
kiirtását is.

— A nagykőrösi cigány
soron nagy a slrás-rivás . . . 
Szóról-szóra veendő, mert a na
pokban hangos sírástól, jajgatás
tól volt hangos a nagykőrösi 
cigánysor. Ugyanis a cigányokat 
alispáni rendeletre nullás géppel 
megnyirták, megfurösztötték es a 
ruháikat fertőtlenítették betegsé
gek és járványok terjesztésevei 
vádolva meg ókét. A nagy mos- 
datás és nyírás elől csak párnak 
sikerült megfutni, a többit pedig, 
mintegy hetven férfit, nőt es 
gyereket minden sirás ellenére 
niegkopasztották.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. l<ir. téli 

gazdasági isl-cola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. május 26 tói junius 2 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- 23 Cö 
a hőmérsékleti minimum -j- 8 C° 

csapadék 63 - mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi május hó 
26 tói 1933. junius hó 2-ig 
Születések : Sevcsik László, Vi
dék Magdolna, László Julianna 
Katalin, Kosztics Katalin, Pápai 
Íren, Balog Péter, Gettó Erzsébet 
Mara, Ebért Anna, Kuglics 
László Mihály András, B. Tasi 
János, Stadler Erzsébet Házas
ságkötés : nem volt. Halálozá
sok : Bárácz Péter 39 éves, Ko- 
vácsovics József 67 éves, özv. 
Giliian lstvanné 68 éves. Dómján 
Sándor 71 éves, Lukacsevics Ja
kab Illésné 67 éves özv. Riesz 
Józsefné 72 éves.

SPORT.
Siklósi SE — Mohácsi TE 
Siklós. Bajnoki,

Biró: Láng.
Fölényes játék után meg nem 

érdemelt vereség
Az MTE siklósi kirándulása 

kudarccal végződött. Vereség érte 
az MTE-t, melyet alig tudunk 
n.cgmagy arázni magunknak a 
látott játék alapján, ha ... s ez 
a ha a csatársor. Az MTE ment
ségéül szolgál, hogy a „pécsi 
különítmény“ (Pazaurek, Varga, 
Mózer, Kovácsovits) nem érke
zett Siklósra es igy Puppinak is 
le kellett vetkőzni, hogy 11 en 
légy erek. Meg ennyi hátránnyal 
szemben is meg kellett volna 
nyerni a játékot, ha a csatársor 
a sárban nem tologat, hanem 
erőteljes, tértölelő akciókkal igyek
szik megközelíteni az ellenfél 
kapuját. Az MTE játé-a nem 
kellett csalódást csupán az ered
ménytelenség volt kirívó. Sáros 
pálcán pedig leghasznosabb ta
nács csatárok szamára: lőni, 
lőni és újra lőni. Így aztán a 
szemre szebb, tetszetősebb túl- 
kombinált játék helyett eredmény 
jelentkezik. Ez a siklósiak sike
rének titka, ezert tudtak elhódí
tani a mérkőzés két pontját. A 
védelem és a halfsor megtartotta 
a tőle mar megszokott jó formá
ját, még Puppi is egészen bele 
illeszkedett a játékba, rúgásai — 
érthetően nem meggyőzőek, de 
romboltak. A csatársor a 16 ősig 
jó volt, de ez a vonal ugylátszik 
tilalomfát jelenthet számukra, 
mert amikor ehhez érnek meg
szűnik a tudomány. Nem ismerik 
a góllövés mesterségét, emellett 
még néhány csatár indolensen 
is játszott. Jó lővő csatárral gó
lokkal nyer az MTE.

Az SSE jól küzdő csapat. Ép
pen az ellenkezőjét játszották, 
mint maitaz MTE kultivált. Hamar 
felismerték a sáros pálya hibáit és 
előnyeit, berúgták a két gólt, 
fordulás után pedig jól védekezve 
tudtak tartani a két gólos elő
nyüket.

I. félidő: 5 perc alatt eldől 
a mérkőzés.

A választásnál a siklósiak ma
radnak alul és az MTE széllel 
hátban indul neki a játéknak. 
Eleinte nagyon óvatosan játsza
nak a csapatok, mindegyik a 
másik hibáit, gyengéit igyekszik 
kitapasztalni, hogy ebből szerez
zen magának előnyt. Ez az SSE- 
nek sikerült is, középről indul 
támadás, átmegy az MTE half- 
során a jobbszélre, beadás és 

a center félmagas labdája máris 
a mohácsiak hálójában táncol 
1 : 0 (15 p ) A gól felvillanyozza 
a siklósiakat és a mohácsiak 
némi visszaesését ügyesen ki
használva a 20 p-ben már a 
második gólhoz jutnak. 2 : 0. 
Előnyük tudatában kissé kényel- 
meskednek. Az MTE-t nem töri 
le a két gól és támad rendület
lenül. Egészen átveszi az irányi 
tást. A halfsor uralja a játékot, 
szerel és azonnal tamadast indít, 
küldi csatárokat, de vagy a csa
tárok késnék, vagy a gyors sik
lósi védők lépnek közbe idejeko
rán és igy hasztalan minden erő
feszítés az eredmény ebben a 
szakaszban mar nem változik

II- félidő: eredménytelen 
mohácsi fölény.

Az MTE széllel szemben kezdi 
a II. felidőt, de ez mit sem vál
toztat harci kedven, egymásután 
gördünek a tetszetős mohácsi 
támadások a 16 os vonalig és ott 
— megállnák. Varga keresztül 
megy a védőkön, kikerül az alap
vonal tájékára — lehetetlen szög — 
ahelyett, hogy a tisztán álló Ber
tának beemelne a labdat, lő — 
természetesen eredménytelenül. 
Nemsokkal később Kovácsics 
egyedül szágu d, mindenkit el
hagy, már az ötösön van, irtóza
tos erejű lővese — nem gól I 
Ilyen és más hasonló nagy gól
helyzetek egész sora marad ki
használatlanul. Az elvétve elő
forduló SSE támadásokat az MTE 
védelme még csirájában elfojtja, 
úgyhogy az ellenfél nem tud ve
szélyes lenni. Erősen vége felé 
jár a játékidő, az MTE még 
mindig bízik, nem csügged, dol
gozik, robotol legalább a „becsület
gólért", de még ez is bentmaradt 
a csatárok „cipőiben* és igy a 
nyomasztó mohácsi fölény SSE 
győzelmet eredményezett.

•
Múlt számaink egyikében je

lentettük már, hogy az MTE 
pünkösd midkét napján Pélmo- 
nostoron játszik. A pelmorostori 
csapat igen erős csapat, hiszen 
a közelmúltban nem egy pécsi 
csapat szenvedett tőlük vereseget. 
Első nap a bellyei együttes lesz 
az MTE ellenfele, mig a Spárta 
csak másnap kerül össze a mo
hácsi csapattal.

e

Tömöri Pál F. C.—Siklósi S. E.
Pünkösdhétfőn a Siklósi S. E 

látogat el Mohácsra, hogy revan- 
sót adjon a Tömöri Pál F. C-nek 
a siklósi vereségért. Revansról 
nemigen lehet szó, bár a lomori 
azóta nagy fejlődésen ment ke
resztül, azonban Siklós győzelmét, 
a honi közönség biztatása mellett 
is, aligha tudja megakadályozni. 
Az SSE pünkösdvasárnap otthon 
Beremenddel mérkőzik, a lomori 
pihent csapattal áll ki és hetek 
óta erősen készülődik Tehát igen 
érdekes mérkőzésre van kilátás. 
A mérkőzés kezdete délután fél 
6 óra. Ezt megelőzi délután 4 
órakor a Tömöri vegyes és a So
kac Olvasókör csapatainak két- 
kapus tréningje. A Tömöri inté- 
zősége pünkösdhétfőn kedvez
ményt nyújt a közönségnek, oly 
formában, hogy az ülőhelyet váltó 
urak egy hölgyet hozhatnak be 
a pályára, ugyancsak ülőhelyre.

Felelős íxerkesitő :
BÁN ANDRÁS.

Leptnieldenea 4* kiadó i
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTER
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkeszt őség.)

Köszönetnyilvánítás.
.Mindazok, kik felejthetetlen 

férjem, illetve rokon

KOVACSOVICS JÓZSEF
molnár

elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, vagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadjak ezúton is a íeg 
halasabb köszönetünket.

Mohács, 1933 junius hó 1. 

A gyászoló család.

Bakács ucca 12. számú 
ház eladó. 

Érdeklődni lehet 
Forgács Pál 
kovácsmesternél.

A mohácsi kir járásbíróság mint telek
könyvi hatóságtól.

11949 1932. tk. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatónak 
Kolbach Miklós végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehaj 
tási ügyében a tkvi hatóság a 
végrehajtási árverést 600 pengő 
tőkekövetelés és jár. behajtása 
végett a mohácsi kir jáiásbiró- 
ság területén lévő, Németmárok 
községben fekvő s a németmároki 
89. sz. tkvi betétben A. I. 1—6. 
sorsz. s 125. és 12ö. hrsz. alatt 
felvett ház és szántó felerészére 
4Ó8 75 pengő, 590. hrsz. alatt 
felvett szántó felére 324 pengő, 
771. hrsz. alatt felvett szántó 
felére 268 25 pengő, 905. és 90ó. 
hrsz. alatt felvett szántó felére 
316— pengő kikiáltási árban, de 
a C. 3. sorszám alatt Hengl 
Borbála javára bekebelezett ha
szonélvezeti és lakás szolgalmi 
jogával terhelten,

továbbá a villányi 377. számú 
tkvi betétben A-|-2. sor. 1039 1. 
hrsz. alatt felvett szőlő felerészé
re 26 pengő kikiáltási árban, de 
a C. 3. sorszám alatt Hengl 
Borbála javára bekelezett haszon
élvezeti és lakás szolgalmi jogá
val terhelten.

f------------------------- -

Legelsórangu és legolcsóbb a szénsavas 

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ
Kérje — igyék — kapható palackcserével 
minden jobb fűszer és esemege üzlet 

ben, vendéglőben.
I — ........................

Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank legkisebb vételár nélkül 
árverezhet, Villányi Központi 
Takarékpénztárral szemben a 
legkisebb vételárat 5346.20 pen
gőben, Engel Leóval szemben 
6453 86 pengőben, Mohácsi 
Takarékpénztárral szemben 7069 
P 36 f ben állapítja meg, — a 
legkisebb vételárat.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Németmárok község
házánál megtartására: 
1933. évi junius hó 30. napjá

nak 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
lant a kikiáltási ár kétharmadánál 
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’ o-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. 
170 §§. 1908: LX. t c. 21 §.)

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

Mohács, 1933. évi február hó 
15. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC 

kiadó.

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.
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Művészies tervű és nagyszerű kényelmi! 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok 
a legelőnyösebb árakon részletre is 

Ötvös Mihálynál 
Korsós ucca I. szerezhetők be. 
Készíti továbbá a kosáripar összes 
cikkem kivül, ebédlő székeknek náddal 

való befonását is.

Gáztűzhely 
bárhol 
gázvezeték nélkül

GYORJASÁG
KÉNYELEM Cz aza/rruXc 

ety vóv
NINCS bél, előmelegítés, tiszto

gatás, tűst szag
Kényelmes fizetési feltételek. 

Minden lakásban díjtalanul 
bemutatjuk,

BAUER KÁROLY vaskereskedése
Mohács.

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság,
Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria ucca II.

I. Személyforgalom:
A Dunám a) a hajózási évad tartama alatt:

Budapest—Pozsony—Wien között,
Budapest—Mohács között,
Budapest-Visegrád-Dömös-Esztergom között
Vidin —Rustsuk között (bolgár belforgalom) 

A Tiszán: Szolnok-Csongrád és Csongrád-Szeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok :

Budapest—Esztergom között az
úgynevezett
Turistahajó* val vasár- és ünnepnaponkint,
Budapest—Római fürdő—Horá-
nyicsárda (Izabellatelep) naponta több
szöri járat
Sétahajójáratok délután és este a 
főváros körzetében.

Különhajók bérelhetők I

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

Piaci áraki
Búza 76-os 12.50 P
Zab — — 7 — P
Rozs — — 7.50 P
Árpa — 7.50 p
Tengeri moris. 6.30 P
Bab — — 7.— P

2 drb keményfa szekrény 2 
ajtóval, 3 drb sírkereszt és 1 
drb sírkeret, olcsón eladó.

Érdeklődni lehet

Szentháromság u. lO.sz.
~Kazinczi ucca 37. számú

ház eladó.
Érdeklődni lehet

Bajai Jánosnál
Bakács u. 21.

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban,

lo:

Ön nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisitott, 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy

garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.
Házhoz is szállítunkI

Fridrich Uszkár könyvnyomdája, itioháes.




