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TI a r <• i u s g <1 is s a.
M :óta a nagy Caesar, ki ko 

rónára íh itczott, a kedveit Bru- 
tus s a fcndor Casra 'őre alatt 
összeesett s a Seratus tagjai a 
fórumra rebírva azt Hántolták a 
tömegek fü 'tbe: Szabadság,
szabadság," azóta a népek e 
rapcn tartják treg szabadsági k 
kivirulásának ürrepét Ahogy az 
'he ly ik  i'la'ozrak s virítanak a 
fák tövében, íg y  ryiladoznak a 
lelkek megbűiölve a szabadság 
igézetétől.

Nálunk magyatoknál a március 
15 az alkotmáryos szabadság 
kikiáltásának ünntpe, az uj s a 
n agyar répn tk  se k boldog sápot 
igéiő kormányzati rendszernek, 
a magyar parlament megszületé
sének dátuma.

A mohácsi vész u'án 150 évi 
tö ick rahsag bilincsei fonódiak 
a magyar nemzet kezeire. Mikor 
azutan a magyar hacak k ü fö d i 
segítséggel lerázták ezt az igát az 
elalélt s vérveszlelt nemzet sza 
badsagát s függetlenségét az 
csztiak uta’cm he n alj csilctta el.

1848 febiuár baiatan végre 
feb iggyan t Franciaországban a 
szabatsag fonass s bata más fo
ly a m  á dagadva végig söpört 
egtsz E tte pán, kitépte azokat a 
kothaot ba vanyekat, melye k előtt 

a népeknek bedőlni kellett. En- 
r tk  a csccaaios golt aian atnak 
halasa alatt ren tsak a tél tagya 
engecett s kezelek a fák rügyezni, 
hanem kisütött a szabadság 
napja is, örtucatia ébredt a ma
gyar rép s megtogamzotr a 
szivekben a szabadság, egyenlő
ség s testvériség ragy gordolata.

Es a népeket nevelő fenséges 
eszme megingatta sarkaiban a 
régi világot s mikor a nagyér 
ilyuság kibontotta az eddigi le
nézett, mellőzött, nelóságos 
rangjáéi meglosztott hárem- 
szit.u nemzeti lobogót, az egész 
n agyar r.tp  ala.a sorakozott s 
12 periben összelcgialta az élni 
vágyó, alkotmányos, szabad 
A igyarorszíg e titnek a'apelveit. 
K kiaitctia a sajicszabaosagot, a 
közös teherviselés elvét, a telelés 
n agyat minisztériumot, a tör 
veiy elótu egyenlőséget, a jobb
ágyság ellenesei, a n agyai ntm- 
zeu tankol, az trce iiye l való 
egyesülést, a n agyar honvédsé
gei, egyszóval azi, I tgy  Magyar- 
ország uj életet akar élni, n as 
remzetr.ek, nas országnak ala 
n m  re ice ii, lüggeten ország 
akar lenni.
S ha .étkünk elé tódul e sok 

igézet, rém oseta, ha n eg 
hosszú évtizedek után is eitog

[ a mámor, megiltasu'unk az em 
i lékezés gyönyörűségétől s úgy 

érezzük, hogy a mi a keresz'éry 
vallásban a Husvét, az a magyar 
nemzet éleiében a március 15-ike, 
a feltámadás ünnepe.

Oh magyar szabadság! Te az 
égrek lepbűvösebb s legszebb 
argyala, m-óta itt a Kárpátok 
aljabari eljegyezted magad ezer 
év elölt a magyar néppel s a 
történelem szövőszéke mellett 
együvé fontad a világ legtöké'e 
lestbb akotnányát, a legneme
sebb királyi trónust, a legdrágább 
magyar szent koronát s azt a 
magyar nemzet hom'okára illesz
tetted, ez az áldozatos, nemes 
nép mennyi vért, mennyi köny- 
nyel, mennyi é edet áldozott fel 
érted! Hány szór omlr ttunk össze 
saját vérünkben s nemzedékein- 1 
két irtották ki emberöltőié . . .
Te éretted!

Alig sütött ki nálunk is 48 
lan  a szabadság napja, nem 
sokára beköszöntött a rettentő 
z markó, hogy a szabadság v i
rágai n md elhervadtak Megnyílt 
az osztrák kamarillának csonka 
kamarája s sorvasztó v bar kere
kedett ki abból. Nemcsak nem
zetisége nk vérengző hordái, de 
két császárnak, az osztrák csá
szárnak sorcsz cárnak hadai árasz
tottak el az országot. Tűz és vas- 
gyütü szori’ott össze s ránk zú- 
cuit a megpróbáltatások, szenve
dések minden kínja s kesetüsége.

Lepergett a világ legeszmé 
nyibb, eg fenségesebb szabadság 
hatca, melyben a legnemesebb 
hazas2eietet ölelkezett a halálig 
menő a.Cozatkészséggel. S é ra  
pon, szabadságunk e szent ün
nepén előjönnek a messze távla
tok kcobe vessző messzeségei
ből a magyar nemzet megszám 

j lálhaiatlan tiai homlokukon, vagy 
szivük táján a hősi halál haló- 
vány piros rózsájával, a mai kor 
sok idegen eszmevei telített, min
den nemesebb megmozeulások 
iránt már majdnem érzéketlen 
fiaihoz s zengik felénk: “ Ha mi 
tudtunk neghaini a hazáén, ti 
tudjatok t i l t  önzetlen, önfelál- 
cczó eletet é ln i!“

Mert a szabadságra s a haza 
enzet en szolgaiadra a népeket 
nem a szónokok, hanem a vér
taruk tanítják n tg  M irden sir, 
nelyben egy szabadsághősnek 
szive porlad, oiyan mint egy 
cltár, melyről a hazaszeretetnek 
fenséges hirrrusza s tanítása 
hargzik el. A stiok ékesszolása 
meggyőző erővel hirdeti, hogy 
az igazi hazaszeretet egész a

vétáIdozatig képes magával ra 
gadn az embert. Ilyen példa 
adásra mindig szüksége volt az 
enberiségnek s az isteni Gond
viselés mindig gordoskodott 
arról, hogy azoknak a nemzetek
nek, melyeket nagy tervei vég
hezvitelére kiválasztott, mindig 
legyenek hősei s vértanúi. Ezek, 
mikor kiemelkednek a tömegből, 
kitéptik a szivüket, magasra tart 
iák azt, hogy világítson s pé'dát 
adjon az utánuk törőknek. Ha 
egy népnek nincsenek vértanúi, 
akkor nincs is történelme s 
nincs az élethez joga. A magyar 
nemzetnek történelme tele van

x x  X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X  X

A mohácsi M. Kir. Téli Gazdasági 
Iskola elméleti vizsgája.

Megdöbbentő a mohácsi s általában a magvar gazdák rész- 
vé'.lensege az iskolával színben —  A végzett növendékek 

szép szakelőadásai mutatták az iskola eredményét
Szombaton délelőtt 9 órai kéz 

de ttel tartotta a mohácsi M Kir. 
Téii Gazdasági Iskola tzidei el
mééit záróvizsgáját, amelyre, 
mint vizsgabiztos dr Lcczka 
Alajos egyetemi tanár, kir. kö
zépiskolai igazgató érkezett le 
Budapesttől. Mohács megyei 
várost dr. Margitay Lajos pol 
páimester, a tárást dr. Csida 
Sardor szolgabitó képviselték. 
A vizsgán megjelentek Schmidt 
Lajos országgyűlési képviselő, 
Tihanyi János plébános, Vihar 
Zoltán tét. leikész, Veriesi Zoltán 
ag. evangélikus lelkész, Kuzmics 
Ferenc gimnáziumi igazgató, 
harcsz  Jenő gazdasági felügyelő. 
A mohácsi gazdak közül alig 
egy néhányat láttunk a vizsgán 
ellenben a vidék gazdái igazán 
dicsérerdő szép számmal jöttek 
el meghallgatni a gazdaifjak 
vizsgáját.

A Hiszekegy után dr. Loczka 
vizsgabiztos megny lotta a vizs
gát Beszédében Anteus küzdel
mét példázta, aki mikor erejét 
kezdte veszíteni s a földre esett, 
a fö danyától uj erőre kapott. A 
gazdaifjak is a magyar földtől, a 
mi földanyánktól nyernek uj 
erét. Pázmány Péter, amikor 300 
ev előtt a haza három részre 
volt szakítva és leteperve, egye
temet alapított, meit a tudomány, 
a műveltség erejében latta a ha
talmas eszközt az ország felépü
lésére. Az egyetem címerében 
katü és könyv volt bevésve s 
valóban azóta a könyv fegyverre 
vált. Ma ez a címer úgy volna 
módosítható, hogy egy kisgazda

szórva hőseinek s vértanúinak 
emlékével. Mint az égnek csil-

I lagai világfának felénk a mi sok
szor sötét éjszakáinkon.

Amidőn kegyelettel ünnepeljük 
a 48 as hősök emlékét, a hősök 
mártír neve rnel é odahelyezzük 
e mai napon a magyar polgárok 
törvénytiszteletét, a magyar ifjú 
ság áldozatkészségét, munkasze
retetét s tisztaságát, a magyar 
asszonyok könnyeit, gyermekeink 
imáját s igy mutatjuk be mint 
kedves engesztelő áldozatot a: 
magyar nemzet jövendő boldog
ságáért s nagyságáért . . .

Lukács/ István

az eke mellett, egyik kezében az 
ekeszarva, a másikban könyv kell 
hogy legyen

A nagyhatású bevezető beszéd 
után Vitéz Horvátth Iván igaz
gató tartotta meg évi jeentesét, 
amelynek egyes részeit a mo
hácsi gazdak figyelmébe ajánljuk. 
A jelentés szerint a tanulók lét
száma 65, ebből az alsó évfo- 
yamra 35, a felsőre 30 növen
dék járt. Anyanyelvi megoszlás 
szerint 18 magyar, 46 német és 
1 sokac tanulója volt az iskolá
nak Mchács megyei város 3, a 
járás 30, baranyavári járás 10, 
pécsváradi járás 14, pécsi járás 
6, kiskörősi járás (Pest m) 1 
tanulóval voltak képviselve.

A jelentés ezen részénél meg 
kell állanunk egy pillanatra. Szo
morúan állapítjuk meg, hogy

Moluics város gazdái 
megdöbbenti) részvét fen
séggel viseltetnek az is
kolával szemben, ameny- 
nyiben csak 3 növendé
ket adtak, de szomorít 
az a szám is, amely ál
talában a magyar gaz
dák tüntető távolmara
dását mutatja.

A németség ezzel szemben 
gyönyörű példát mutat a tanulni., 
művelődni akarásban s bizonyára, 
az életben is jobban fog előre 
haladni.

A jelentés további részében 
az iskola munkáját ismerteti. 
Sok előadás, tanulmányi kirán
dulás, versenyek jellemzik a
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munkát és az önállóságra neve
lés szándékát

Az ifjúsági Önképző Gazda
kör pályadijat tűzött ki egy nö
vénytermelési és egy állattenyész 
tési tételre. A növénytermelési 
pályamunkák közül az I dijat 
Kresz Ármin, Balázs János, Fáik 
Konrád és Hahner József a ll at 
Szűcs János nyerte el. Az állat- 
tenyésztési pályázatnak egy részt
vevője volt, Nagv Sándor, akit 
az első díjjal tüntettek ki.

Az igazgatói jelentés után 
megkezdődött a vizsga Kecskés 
Lajos h polgári iskola igazgató 
magyarbó1, Tóth Dezső polgári 
iskolai tanár számtan, természet- 
tan, vegytan, dr. Fallav János 
orvos egészségtan, Vitéz Hor- 
vátth Iván igazgató növényter
melés, berendezés, becsléstan, 
általános tudnivalók, gazdasági 
számviteltan, Németh Jenő szak
tanár pedig szőlészet, borászat, 
állattenyész rés köréből vizsgáz
tattak. A fiuk szép feleletei ko 
moly elmélyedésre és szorgal 
más tanulásra vallottak.

A vizsga után az önképzőkör 
tartotla meg gyűlését, amelyet 
Fáik Konrád elnök nyitotta meg 
Nagy Sándor ..Amire a gazdák 
nem gondolnak" cimntel tartott 
szabadelcadást, K'esz Ármin pe 
•-dig a „Sertésorbánc és sertés- 
vésziről beszélt /w ’-fjinos  Nagy 
Ferenc: „Nem, Nem, Soha!" c 
költeményét szavalta el. Szép volt 
az ének és szavaló kórus, ame 
lyet Kecskés Lajos h. igazgató 
vezetett. Fáik Konrád ifjúsági 
e nők zárta be az önképzőköri 
gyűlést, dr. Loczka vizsgabiztos 
záróbeszéde fejezte be a szép 
vizsgát.______________

A mohácsi sokacok 
eredete.

Vitéz Horváth Kázmér dr. 
városi aljegyző, vasárnap dél
után a Mohácsi Sokacok Magyar 
Olvasókörében értékes és ko- 
mo y előtanulmányozásra és el
mélyedésre valló eőadást tartott 
a mohácsi sokacok eredetéről

Egy nép eredetének kutatása 
alkalmával a népszokásokat, ne
veket, dalokat, viseletét és alka 
tót vizsgálják meg és keresik a 
hozzá hasonlót. Ezen az alapon 
elindulva Mohács városában első 
Ízben a török hódoltság után 
találunk sokac családneveket, 
amelyek leginkább városnevek
ből alakultak. így Monostoráé, 
Darázsi, Cselinác, stb. 1715 ben 
már 20 sokác család van s uj 
neveket lehet találni: Pasics, 
Vtdakovics, stb 1731., 1735. és 
1740 ben emelkedik a sokac 
családok száma.

A nevek az uj bevándorlások
nál inkább bácskai eredetűek s 
az, hogy a városok nevei után 
nevezték el őket bizonyítja, hogy 
olyan helyről jöttek, ahol a csa
ládnevek nem voltak használato 
sak. Nem leheltek hosszabb 
ideje itt, tehát városnevekről ne
vezték el őket. Vitéz Horváth dr. 
szerint Markovics és Vidakovics 
bunyevác vezérek 1687 ben 
Miksa bajor váasztó fejedelem 
engedőmével 5000 főnyi sereg
gel Bácskában telepedtek le és 
helyőrségi szolgálatot végeztek. 
Ezekből került át ide Mohács
ra is.

A másik telepítés a szatmári

béke után következett A pécsi 
püspökség megbízásából Pri
mőrjéből hoztak szláv telepese
ket.

Érdekes Vitéz Horváth dr. 
elgondolása, hogy honnan kap
ták a sokacok a „sokac" nevet. 
Tagadja, hogy a keresztvetés 
módja után, mert mint katoliku
sok egész tenyerével vetnek ke
resztet (saka), megkülönrbözte- 
tésül a szerbektől, akik csak há 
rom ujjal vetrek keresztet. A 
nyelvjárásban keresi az eredetet. 
Ugyanis ecyes szláv nyelvcso
portok „kaj" a< beszélnek, ezeket 
ma is „kajkevceknek" nevezik, a 
mi sokacaink pedig „sto" val 
beszé'nek s igy lettek stokacok, 
kébőbb pedig a szó átalakult 
,,sokac" nak.

Vitéz Horváth Kázmér dr. a 
származási elméletet népszoká

— Mi— :jl________ __Szeretet és bizalom vette körül Vitéz Horváth István dr. főispánt a beiktatáson.
Gyászközgyülés gróf Benyovszky Móric emlékezetére.

Mull pénteken le kés ünnepe 
volt Baranyavármegye törvény- 
hatóságának Szeretettel telített s 
bizalommal álitatott ünnepi ke 
retek között iktatta be az uj fő 
ispánt: Vitéz Horváth István 
dr. t. A beiktatás résztvevői zsu 
fo'ásig megtöltöték a vármegye 
közgyűlési termét, amely régen 
nem látott ily tömeget falai kö
zött. A legszebb látható jele 
a reménykedésnek, amely az uj 
főispán munkásságától Baranya 
vármegye uj korszakát várja.

A beiktatást megelőzően ün 
népi szent m se volt a székes- 
egyházban, amelyet Virág Ferenc 
megyéspüspök celebrált. A szent 
mise után a főispán és kísérete 
a vármegyeházára vonult, ahol 
az instal.álás előtt a törvényha
tóság először az elhunyt gróf 
Benyovszky Móric, volt főispán 
emlékének áldozott, mély gyá 
száriak, fájdalmának adva kifeje
zést, érdemeit jegyzőkönyvben 
örökítette meg.

A gyászközgyülés berekesz 
tése után néhány perccel később 
Fischer Béla alispán költő: szép
ségű beszédben nyitotta meg a 
beiktató díszközgyűlést A ma 
gyarság súlyos küzdelmeiről 
szólott, a sorscsapásokról, ame
lyek az utolsó időkben meglá
togatták a nemzetet. Ezután üd
vözölte a díszközgyűlésen meg 
jelent leveldi Kozma Miklós bel 
ügyminisztert, akinek a vármegye 
nehéz kérdését az egyke eiieni 
küzdelmét ajánlotta a figyelmébe.

Az alispán tapssal fogadott 
beszéde után felolvasták a főis 
páni kinevezést, majd Monté 
nuovo Nándor herceg vezetésé
vel 25 tagú küldöttség ment az 
uj főispánért Zúgó taps és él 
jenzés közölt lépett a terembe 
Vitéz Horváth István dr. főis
pán. Az eskü letétele után el 
foglalta a főispáni széket s a 
következő pillanatban ősi szokás 
szerint dr. Margitay Lajos pol
gármester, Blaskovich Iván, Bog 
nár Gyula és Tóth Dezső dr. 
főszolgabirák a főispánt székes
től együtt háromszor felemelték, 
a közgyűlés ovációja között.

Ezután Vitéz Horváth István 
dr. főispán székfoglaló beszédét

sokkal, igy a pünkösdi királyné 
járás, a busójárással, de az alkat
tal is igazolja Sőt az utóbbiból 
északi és déli csoportot állít fel, 
amennyiben a sokacok között 
vannak szikár és molett, szőke 
és barna típusok.

A származás kutatási elméletet 
és vizsgálatot összegezve 1690, 
1710, 1715 1730, 1735 és 1741. 
évekre állapítja meg települést és 
pedig , részben bunyevác tör
zsekből, egyharmadrészben pedig 
sokatokból, horvátokból. A na 
gyobb rész a Narenta és a 
Bunya folyó me lékéről, a kisebb 
rész Betovar Körös, Lika vár 
megyéből is a régi Fehér Hor
vátországból származik.

A nagy munkát igénylő kuta 
tásért elismerés illeti az előadót, 
a hallgatóság is szívesen figyelte 
az előadást és megtapsolta érte.

mondotta el. Po'ilikai ag Gömbös
Gyula keresztény és nemzeti 
irányú politikája hívének vallotta ' 
magát, amelynek célja a nemzet 
egész társadalmát felölelni, a 
ne űzet fejlődésének előmozdí
tására Elsősorban a nemzet ér
dekeit tekinti, még ha ez a nép 
szerűség rovására is menne. A 

( vármegye autonómiájának hive,
\ amelynek szereidét a szülői ház- 
t ból hozta magával. Nagyon ha- j 

tásos volt a főispán kijelentése í 
■ a nemet kisse'obségi kérdésben. 

Kijelentette, hogy a legelső kö
telessége minden magyar állam
polgárnak az állameszméhez való 

I törhetetlen ragaszkodás. A haza 
i polgárainak nemcsak jogai, de 
i köteleségei is varnak s jogokat 

csak a kötelezettség teljesitésé- 
| nek erejéig lehet követelni. „Ba

rátainknak mindent, ellenségeink- 
I nek semmit" — m ondottad fő- 
í ispán nagy helyeslés mellett.

— Ajtóm mindenki előtt tárva 
áll — fejezte be beszédét — í 

; mindenkit munkatársul hívok, j 
akik előtt egy közös szent cél í 

í lebeg: a boldog Nagymagyar- ,
! ország.

Percekig tarló zugó taps után ] 
Öllé István vármegyei főjegyző j 
üdvözölte az uj főispánt a tör- i 
vényhatósági bizottság és vár.me- j 
gyei tisztikar nevében. Hicken \ 
berger Konrád dr. a törvény, j 
hatósági bizoltság nevében kö- I 
szöntötte az uj főispánt s ki- 1 
térve a nemzetiségi kérdésre ki- J 
jelentette, hogy a németség nagy ! 
többségé híven ragaszkodik a 
magyar álla nhoz.

Viharos taps között állott szó- í 
lásra leveldi Kozmi Miklós bel- I 
ügyminiszter, aki a nemzetiségi 
kérdésről és az egyke ől beszélt j 
Teljes szabadságot hirdeteit az 
anyanyelv használatában és kul 
turális vonatkozásban, de pol ti- , 
kailag nem engedi a kornány 
ezt a kérdést kezelni. Az egykét í 
illetőleg bejelenti, hogy törvény- 
javaslat vau készülőoen ennek 
megoldására.

A belügyminiszter beszédét 
élénk éljenzéssel fogadták, majd 
a közgyűlés a főispán zárósza
vaival ért véget.

Katolikus liceális előadás 
a Legényegyletben. ’

Március 6-án pénteken isR,i. 
telt ház előtt tartotta a Katolikus 
Akció Kulturális szakosztály, 
negyedik előadó estjét a Kát 
Legényegyletben.

Az első előadó dr. Csúcs 
László kórházi szülész nőorv is , 
nagyszámú hallgatóságot a |-g. 
mélyebben m ’ gdöbbentő , \ gvLr. 
m ikért* c hatalmas e'őadásábin 

| a maga valóságában muta'ott rí 
a születések zuhanó arányára s 
annak okára a magzat elveté'ésre 
mely ma nemcsak az intelligencia 
körében dú', hanem a faluképét 
is megfertőzte s a megölt fiatat 
magyar életek vére egy rettenetes 

1 memento az Is’en előtt. Társadsl- 
j inunk még mindig nem okul 

pedig ez talán az a bűn, amely’ 
már a földi életben is megbtin- 

i hődik, igazolja ezt az elvetélések.
' bői beálló halálozási arányszám 

a nagyszámú ideg és szívbaj stb.'
I Az előadó prakszisából vett pj|.
I dákkal igazolta mindenegyes vád- 

ját s hallgatóságára mély, hatást 
I gyakorolt.

Utána dr. Papp Ferenc alszám- 
I vevő az „Egyház ás a Politika* 

címmel tartott előadásában rámu
tatott arra, hogy az Egyház po
litikája s igy bátran mondhatjuk 
Krisztus politikája sohasem az 
államok alapjainak megdöntése, 
hanem egyenesen annak alátí- 
masztója, mert hiszen a vallásá
ban öntudatos megerősödött hon
polgár vallási erején keresztül 
honpolgári,kötelességeiben is meg
erősödik. Elő példa erre Musso
lini országa, ahol a katolicizmus 
tiszta légköre megteremtette a hi
hetetlen s ma a teljes ,valóságá- 
bán kibontakozó olasz egységet. 
Rámutatott az előadó a mi szó- 
moru helyzetünkre is, mely tm 
már biztóbb lenne, ha katolikus 
tömegeink egységes öntudata a 
magyar életet is lassan á tfo n tln í 
s kell hogy ha ma nem, akkor 
holnap át is formálja. A oag.oti 
változatos s nem mi ’ e upi 
tárgykörű előadást a h al •» , .g 
nagy helyesléssel fogadta.

Befejezésül dr. Patton i  mos 
hittanár nemzeti létünk legszo- 
nrorubb és legkialtóbb szégyen
foltjáról az „Állástalan diplomás* 
mai szomorú helyzetéről tartott 
előadást. Élesen mutatott rá, 
hogy igenis lehetne őzet el he
lyezni, de a jó  állásban ülők és 
az öregek elfelejtkeznek arról, 
hogy ez az ifjúság még ne n is 
olyan rég az országot mentette neg 
a vörös rémtől, amikor ők zárt re
dőnyök mögül figyeltek, vájjon 
mi fog történni s ma ugyanennek 
az ifjúságnak az elhelyezaedesért 
tüntető felvoulásait elítéli. Távol 
áll tőlünk m oidotta az illusiras 
előadó, hogy helyeseljük az . j ó 
ság: tüntetéseket, de jogn -K  s 
ha nem történik orvoslás a iem- 
zet oly erői fecsérlődiek el, me
lyet soha többé ne n lesz kepes 
helyrehozni. Megértésre hívta fel 
az idősebbeket. Az eiőado: tóob- 
ször megszakította a hallgatóság 
helyeslése s beszéde vegén nagy 
tapssal fejezte ki háláját az elő

adó iránt.
A nagyböjti e lőadáson való 

tekintettel az előadásom, i >: a 
Kulturális Szzkosztaly me^s- > e tj i  
s azok befejezte után foiyt atja.

_____________ 1936 március 15,
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Előadás a Leányclubban.
Műit csütörtökön a Leány

klub rendes heti összejövetelén 
Huber Fere.icné tanárnő a női 
hivatásról tartott előadást. A nő 
hivatása az életben a szépség 
és jóság. Csak egy pillantást 
kell vetnünk a társadalmi, családi 
és egyéni életre, hogy meglás
suk, vagy inkább megsejtsük azt 
a különbséget, me y a nő és 
férfi cselekvésmódja között fenn
áll. A nő a világtörténelemben 
mindig a szin, a zene, a válto
zatosság, a finomság volt a férfi 
robosztus éetküzdelmeiben. A 
nő törekvése az, hogy minden 
körülmények között harmonikus, 
változatos, finom legyen.

Ezt a férfiak is mind többé- 
kevésbbé felismerik és méltányol
ják. És bár külsőségben mutat
kozó részét, amilyen a ruházko
dás, társadalmi viselkedés, gyak
ran hiúságnak nevezik, mégsem 
ítélik meg olyan szigorúan s 
nem Ítélik el.

A szépségnek ez a nagy meg
értése és szeretete a nőknek egyik 
legnagyobb értéke Nagy hiba 
azonban, hogyha ez a szépség
szeretet nem marad meg min 
denkor a helyes mederben s ak
kor, amikor ezt átlépi, már nem 
érték többé s a nő rovására 
megy. A nők csiszolják ki 
szellemüket, fejlesszék ki értelmű 
két a kuitura mindenkori állása 
megkívánta színvonalig, azonban 
ne olyan irányban képezzék 
magukat, melyek az élet azon 
területeiről etvonatkoztátják őket, 
amely területre az alkotó tervei 
beállították.

Gonda, „A fiatal leány" című 
munkájában azt írja: A nő lehe
tőleg olyan foglalkozást keressen, 
mely természetes hajlamának 
megfelel s melynek révén szere 
tét veheti körül. Ahol szeretet 
veszi körül az a család, a férj, a 
gyermek.

Áttérve a ruházkodásra ajánlja 
a magyaros ruházkodás szin 
pompás, esztétikus és jellegzetes 
viseletét Páris szabászati reme
keit cseréljék fel részben magyar 
viselettel.

Az igazi értékes modern nő 
csak a keresztény erkölcs szikla
talaján állva fejlődhetik olyanná, 
hogy feladatát és élethivatását a 
mai nagymérvű idők követelései 
között teljesíteni tudja.

Az igen tanulságos és magas 
nívójú előadást lelkes tapssal 
köszönte meg a hallgatóság.

— F rigyes jföhe reeg  Kara- 
pánesán. Kedden sutón Mohácsra 
érkeztek Frigyes főherceg és 
Henrietté Hoher.lohe hercegné. 
Innen motoros csónakon Kara- 
pár.csára mentek, ahol a főherceg 
szalonkára vadászik. Frigyes fő
herceg hosszabb ideig fog birto
kán tartózkodni s valószínűleg 
vendégei is lesznek

— Március hó 15-én a belvá
rosi r. kát. plébániatemplomban 
a 9 órai szentmise lesz a hiva
talos mise, március idusának 
emlékére.

— A főispán Mohácson. Vitéz 
Horváth István dr főispán va
sárnap délután autón Mohácsra 
érkezett A főispánnal felesége és 
édesanyja Horváth Isvánné voltak. 
A mohácsi utazás teljesen ma
gánjellegű volt, amennyiben a 

| főispán beteg fivérét, Horváth 
Miklós főszolgabírót látogatta 
meg. Este fél 9 órakor autón 
utazott el a főispán és felesége
Mohácsról.

Ezüstmise. Zanyi Ferenc
Hercegtóttös k izség p.ebanosa 
mi st érte el p-ppá szentelésének 
25 ik évfordulóját. Ezen alkalom
ból ünnepi szent misét mondott, 
amelyen msr.uduktora dr Kővágó 
Péter székesegyház plébános volt, 
a szentbeszédet pedig Keleti Kál
mán versendi plébános mondóba. 
Lélekemelő volt a szent mise 
u'ár i áidrs, amikor az ezüst- 
n.ises plébános először paptérsa:- 
r.ak, majd a misén résztvett ósz 
édesanyjának, hozzátartozóinak 
és a mise rész vevcir.pk a d . át osz
totta. A szentmise után küldött
ségek tisztelegtek a plébánosnál.

— Le lk igyakorla t, a be lvá
ros i tem plom ban. Három napon 
keresztül reggel és este nagy 
néptömeg hallgatta Qeosits Lajos, 
beremendi plébános lelkigyakor- 
latos szentbeszedeit. A kiváló 
szónok nap-nap után több és 
több embert vonzott a templomba. 
Beszédei folyamén ügyesen emelte 
ki az emberi lélek értékét, szépén 
fejtegetne a családi élet válságát 
és annak gyökeres orvoslását. 
Rámutatott r mód rn ember ha
mis világnézetére es meggyőzően 
bizonyította, hogy az ember bol
dogságának átka a vallásos elet 
ben rejlik. Mélységes hálást gya
korolt a Legényegylet tagjaira is, 
akik szinten testületileg jaru'tak 
a szentségekhez. Tihanyi János 
plébános buzgó Ságénak érdeme a 
jó! sikerült iekig\a'-orlatot.

— Adomány Máriagyűdnek. 
özv. Oaül Istvánná órnagyné, a 
mériagyűdi akcióra az 1935-6 7 
évekre 1 — 1, összesen 3 — P-t, 
Lázár József a máriagyűdi ak
cióra felajánlott adománya máso
dik évi részletét 1 pengőt jutta 
tott el szerkesztőségünkhöz, amit 
rendeltetési helyére továbbítot
tunk.

— A „L is ? ló “ kórház uj be l
gyógyász lőo ivosa . Vitéz dr. 
Horváth István íőisp n a „László" 
közkerház üresedésben levő bel
gyógyász főorvosi adására Barta 
inire dr. egyetemi magántanár', a ' 
pécsi belklinika tanársegédét ne
vezte l.i. Hatalmas Ívben fejlődő 
kórházunk uj főorvosáról a pécsi 
„Dunántúl" igen meleg hangon ir 
Az uj főorvos tudományos felké
szültsége mellett gyakorlati la
paszta átokban is igen gazdag. 
Evek óta Ángy in dr mellett mű
ködött, de emellett tudományos 
munkásságot is ' ifejtett s a kül
földi szaklapok is szívesen hozták 
a fiatal ludos szakszerű Írásait.
A vérképietek térén dr. Barta 
külföldön is elismert szaktekintély.

Halálozás. Özv. Laurencsics 
Józsefné szül. Farkas Hermina 
életének 72 ik évében folyó hó

G y ü m ö lc s te rm e lő k  b a rá t ja ,  
G yü m ö lcs fák  k á rte v ő in e k  

e lle n s é g e :
s o it te d  ( r / tfe íc é n íé,,AGRO“ növényvédelmi és mezőgazdasági r. t 

Budapest IV., Hajó utca 2 Tel 8 04-77
Helyben is beszerezhető minden jobb szak üzletben.

10 én elhunyt. Temetése csü
törtökön volt, amelyen mély 
részvét mellett kisérték utolsó 
útjára. Halálát leánya Laurencsics 
Ilona térj. /ánosi Sebők józsefné 
gyászolja.

Hoffmann Gábor életének 79 ik 
évében kedden hajnalban elhunvt 
Halalat felesége sz. Spitzer Re
gina, gyermekei Oszkár, Arnold 
és Pál gyászoljak. Temetése csü
törtökiin délután vo't az izr. te
mető halottasházából.

Özv. Olasz J mosna sz. Csányi 
Terez eletenek 29 ik éveben folyó 
hó 12 én meghalt. Temetese 
március hó 14-én délután 4 i n 
kor lesz. Halálát szülei és széles
körű rokonság gyászolják.

— Adományok P Lombos 
k ina i m issziójának. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy lapunk múlt 

i heti számában megjelent cikk, 
amely P. Lombos L.szló kinai 
missziójának borzaim is pusztulá
sává! foglalkozik, viszhangra ta
lált egyesek szivében. A lap fes
téke még meg sem száradt, ami
kor mar befutott három adomány : 
Dr. Schmidt Miklós v. ország- 
gyűlési képviselő 5 P-t, Pap Jó
zsef kereskedő és neje 2 P t, 
Leovits János bankigazgató 1 P-t. 
Ugyérezzük azonban, hogy Mo
hács város katolikusságának van
nak még tagjai, akiknek anyagi 
helyzete megengedné a kisebb 
adományok felajánlását s ezért 
ismételten kérjük ezeket, hogy 
támogassák Laci Pátert, hogy 
újra felépíthesse fontos missziójá
nak templomát és iskoláját.

— A Mohácsi Kis szí. Teréz 
Leányklub 1936 m .rcius 14 én 
deiután 6 órakor az pároskor 
nagytermében hazafias ünnepséget 
rendez, melyre szeretettel varja 
Mohács varos közönségét. Belé 
pődij nincs.

— Jótékonyság. Több keres
kedő és iparosember közérdekű 
kzllektiv kérelemmel fordu t a ke
reskedelemügyi minisztériumhoz. 
Jogos kérelmüket a minisztérium 
teljesítette s ez a siker arra ösz
tönözte őket, hogy a mohácsi 
szegénygondozás céljaira felajan 
lot.ak: Dobszay Mátyás 12 k . 
kenyeret, Oalábics Imre hentes 
árukat, Csányi bácsi 1 kosár 
burgonyát és hagymát, Fischer 
Ignacné 33 kg. fűszerárut, 1 cso
mag szappant és 1 csomag ka
kaót. De még az ajándékoknál is 
becsesebb a kisérő levél, amely
ben azt Írják, hogy az adományt 
fogadja a szegénygondozó hiva
tal oly szeretettel, amilyen szíve
sen ő k  adtak.

— Vitézek értekezlete Folyó 
hó 22-én, jövő vasárnap délelőtt 
9 órakor a mohácsi vitézek érte 
kezletet tartanak, amelyre Vitéz 
Kapy Imre székkapitány is ide 
érkezik Az értekezlet a fronthar
cos székházban lesz.

— Halálozás. Özv. Hermann 
Józsefné szül. Sztaná Vilma ele
tetlek 67-ik évében Bárban el
hunyt. Temetése szerdán délután 
volt a köz.ég nagy részvété mel
lett. Halálát leánya Hermann 
Ilonka es széleskörű rokonság 
gyászolják.

^ 6

— A Nemzeti Kaszinó ün
nepélye. A Mohácsi Nemzeti 
Kaszinó szombaton este vacsora 
keretében ünnepli március idusát. 
A vacsora este 8 órakor kezdő
dik ünnepi szónoka dr. Margitay 
Lajos polgármester lesz.

— Pécs is megünnepli a tő 
rök já ro m  alól való 250 éves 
felszabadulás évfordulóját. Pécs 
város törvényhatósági bizottsága 
kedd délután történt ülésén elha
tározta, hogy Pécs városának a 
török járom alól való felszabadu
lásának 250 évfordulját országos 
ünnepély keretében ünnepli meg 
Ennek előkészítésére bizottságot 
küldött ki, amely programmját a 
legközelebbi közgyűlés elé fogja 
terjeszteni.

— Megjöttek a gólyák. Szerdán 
délután a Barátok temploma fe
lett megjelent az első gólya. 
Széles körökben repült sokáig és 
a korai vísszaérkezőnek sok né
zője akadt.

— Helyreigazítás. A múlt 
heti „A hurutos megbetegedesek* 
c. cikkünkbe sajnálatos szedési 
hiba csúszott be, amit korrigálva 
a mondat így hangzik: „Ide kell 
soroznunk a gyermekeknél gya
koribb s a torokgyulladást kísérő 
középfülgyulladást . . .

— Frontharcos taggyűlés. Már
cius hó 22-én délután 5 órai 
kezdettel tartja az Országos 
Frontharcos Szövetség mohácsi 
főcsoportja rendes taggyűlését. 
Előadók dr. Hadier Ottó, dr. 
Horváth Kázmér és Wolf Ödön 
lesznek.

— Országos vásár. Hétfőn, 
folyó hó 16 án Mohácson orszá
gos állat és kirakodó vasár lesz, 
amelyre viszmentes helyről min
denféle állat felhajtható.

— Ellopott kerékpár. Langer 
Lajos jogszigorló kerékpárját 
múlt héten a járásbíróság lépcső
házából ellopták. A kerékpár nem 
volt lelakatolva s ezért a ren
dőrség ismételten figyelmezteti 
a kerékpárosokat, hogy őrizet
lenül, lelakatolás nélkül ne hagy
ják el a kerékpárokat. A nyomo
zás megindult a tettes kézrekeri 
tésére.
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30’ millió pengőt fizettünk 
Romániának kukoricáért.
Az e'muit év végéig statiszti

kai feljegyzések szerint több mint 
30 millió pengő értékű tengerit 
hoztunk be, főképpen Romániá
ból. Megdöbbentő szám I Meg
döbbentő azért, mert olyan cikk
ért adtunk külföldre pénzt, amit 
az országban magában is termel
hettünk volna. Nem telik sok 
mindenféle nyersanyagra, mert 
kukoricáért kellett kiadni.

Állandó volt, különösen régeb
ben a panasz, hogy mezőgazda 
Ságunk azért nem virágzik, mert 
túltermelés miatt a terményeket 
nem iehet eladni és a tengeri egy 
részét mégis, majd minden évben 
külföldről kell behoznunk. Beho
zunk olyan takarmányt is, külön
böző olajpogácsákat, amelyek 
könnyen vo nanak kukoricával 
helyettesíthetők. Hat miért nem 
termelünk elegendő tengerit? Miért 
lehet az, hogy mindjárt 6 ntill'ó 
métermázsa tengerihiány mutat
kozzék egy félév alatt ? A szá- 
rszság egymagában ezt nem menti. 
Másutt van a hiba 1

Tengeritermelesünk rendszere 
rossz. Megnemfelelö vetőmag, 
hiányos művelés, felesleges töltő- 
getés és íőképen pedig a kapá
lások számával való takarékosko
dás mellett a főhiba abban kere
sendő, hogy nem trágyázzuk 
megfelelően a tengerit. Pedig a 
tengeri nagytömegű testének fel
építéséhez nagymennyiségű nö
vényi táplálóanyagra van szük
ségé és honnan vegye azt a 
tengeri, ha a kalászos u'án k i
zsarolt földbe kerül és ha csak 
in mel-ámmal trágyázzuk istálló- 
trágyává!, műtrágyával meg soha. 
Pedig a tengeri fészektrágyázása 
ma már megoldott kérdés, azzal 
olyan eredmény érhető el, ami
nek következtében a tengerit ter
mő terület megnövesztese nélkül í 
is ellátható volna összes kuko- i 
rica szükségletünk, inségesebb 
években is.

Csak ennek a lehetőségnek fel 
nem ismerése, Pató Pál szerű 
gondolkodáson múlik, hogy me
zőgazdasági ország létünkre ná
lunknál alacsonyabb fokon álló 
agrárországból kell ilyen nagy
összegű pénzért kukoricát be
hoznunk és mintegy adót fizet ' 
nünk annak az országnak, amely * 1 
N'agymagyarotszág területének J 
nagyrészét bitorolja.

— A fogadalm i tem plom  
ab laka i. A fogadalmi templom 
épitőbizottsága felhívást adott ki, 
hogy az épülő templom ablakai 
nak költségét egy egy család vál
lalja el. Eddig hét ablak költsé
geit vállalták mohácsi családok. í 
A felajánlók a következők:
1. Schmidt Károly, 2. Bognár 
Antal, 3. Lehmann Lajos, 4. dr. 
Paschke Ferenc, 5. Schmidt La
jos, 6. Varga Ferenc, 7. Faragó 
család.

—  Két tan ya  le ég e tt a s z i
geten. Múlt szombaton két tüze
set volt a mohácsi szigeten a j 
feketehidi dűlőben. Kiss József | 
szigeti lakos felesége vacsorát fő
zött, amikor szomszédja beron- ! 
tott, hogy ég a ház. Az asszony 1 
ijedten futott ki s látta a lángo
kat a háztetőn. A szomszédokkal 
azonnal az oltáshoz fogtak,

azonban a zsupszalméból készült 
tető hatalmas lángjait nem sike
rű t eloltani. — Ugyanezen a 
napon elégelt Kovács István fe
ketehidi gazda tanyája is, amely 
szintén zsupszahna tetős volt. A 
kar többszaz pengő, amely nem 
térül meg, mert a tanyák nem 
voltak biztosítva A csendőrség 
megirditotta a nyomozást s meg
állapította, hogy a kéményből k i
pattant szikra gyújtotta lángra 
mindkét helyen a tetet s bűncse
lekmény nem történt.

Általános 
feltűnést keli
és kellemes meglepetést szerez 
az UJ36. M. KIK. O SZTÁLY
SO R SJÁTÉK  JÁTÉK TERVE

Lényegesen emelték a 20.000 
pengős és 10.000 pengős

középnyereményeket.
A jutalom ezentúl 400.000 

pengő,
a főnyeremény 300.000 pengő, 
tehát szerencsés esetben egyet

len egy sorsjeggyel 700.000
pengő nyerhető.

Rendkívül kedvező, hogy az 
első 4 osztály főnyerem ényeit 
majdnem az eddigi összeg 
DUPJztJÁRA EMELTÉK.

A nyerési esélyek tehát óriási 
módon növekedtek.

Előrelátható és érthető, hogy 
a szabad sorsjegyek gyorsan el 
fognak kelni.

Az UJ érdekes JÁTÉKTER
VET készséggel megküldik min
denkinek a hivatalos főárusitók.

— A K á t. Legényeg le t márc. 
19-én, védöszentjének szent József
nek névünnepén este fél 9 órai 
kezdettel nagy hazafias, műsoros 
estet rerdez, melyre minden ma
gyar testvérünket tisztelettel el 
várjuk. Az ünnepi beszédet dr. 
Frank Lajos tartja. A kisérő mű 
sort a Legényegylet énekkara és 
műkedvelő gárdája szolgáltatja. 
Belépődíj nincs. — Március 15-én 
a nagybőjti előadás elmarad.

— Nem a lám pa ára lénye
ges, hanem a lampa állal fogyasz
tott értékes áram mennyiségé. 
Minden lámpa vételárának sok
szorosát fogyasztja áramban — 
gazdaságosan és takarékosan te
hát csak akkor világítunk, ha azt 
a lámpát választjuk, melynek 
áram fogyasztása a legcsekélyebb 
fénye viszont a legjobb. Ilyen 
lámpa Magyarországon a Tungs
ram Duplaspirállámpa.

ü á rc iu s  IS .
az Iparosok Olvasókörében.

Március hó 15-ón, vasárnap délután 5 órai kezdettel 
rendezi 15-i ünnepélyét.

Az ünnepi beszédet tartja: T ih a n y i János plébános, 
l í c l ó p ő t l í j  n in c s .

Kérjük a közönség nagy számban való megjelenését.

A Kör vezetősége.
----------- - — — ----------------------------------------------------j

— A rendőrség elhelyezésé 
nek helyszíni szemléje. Kedden
és szerdán Mohácson járt dr. 
Mattényi Elemér rendőrfőta- 
nacsos a vidéki főkapitányságtól, 
aki dr. M argitay  Lajos yolcár 
mesterrel a rendőrség uj elhelye
zését tárgyalta meg. Megteki tette 
a kastély földszinti helyiségeit, a 
hova a rendőrséget ideiglenesen 
elhelyezik s azt teljesen alkalmas
nak találta. Ugyancsak megtár 
pyaltr.k a városház épü’et negye
dik sarkának esetleges ép.tkezé- 
set és az ide elkészített tervet 
megfelelőnek találta a rendőrség 
hivatalainak elhelyezésére.

— Kedvezményes je g y e k  a 
m ezőgazdasági k iá llí tá s ra . Az 
országos mezőgazdasági kiállítás 
és tény észéliatvasárra való uta- 
záshi z 50" o os kedvezményes 
jegyváltáshoz szükséges igazol
ványok a M. Kir. Téli Gazdasági 
Iskolában, Fridrich  Oszkár könyv- 
kereskedésében es a Bán tözs- 
debsn kaphatók. Az igazolvány 
ára 1 P 30 fillér

— A m ohács i iz r. h itközség  
a magyar szabadságharc évfor
dulóját március hó 15 én délelőtt 
is en.isztelct keretében ünnepli 
meg, amelyre ezúton hívja meg 
a hatóságokat is.

—  T a lá lt és e lko b zo tt t á r 
gyak  árverése. Március hó 
18 án délelőtt 10 órakor a mo
hácsi rendői kapitányságon ( . eme
let 3 ajtó) talált 'továbbá elkob 
zott és gazdátlan tárgyak kerül
nek árverezésre. Fegyv.r és lő- 
szerárverésen csak fegyver és lő- 
szervás trlási engedéllyel rendel
kezők vehetnek részt.

— M egindul a szem élyhajó 
fo rga lo m . Folyó hó 14-én meg
indul a MFTR személyhajó fór 
ga’ont. Az első hajó 14 én 22 
órakor indul Budapestről, Mohács
ról másnap délelőtt 11 órakor in 
dul vissza — A DGT. személy
hajói áprlilis hó 5 én indulnak 
meg, és pedig az első hajó Bu 
dapestról április hó 5-én déli 12 
órakor, vissza másnap Mohácsról 
vasút 8 30, a városi állomásról 
8 45 s ismét a vasúti állomásról 
8.50 indul Budapest felé. Az uj 
menetrend megállapítása minden 
bizonnyal az áruszállításnak akar 
kedvezményeket edni s ezért in 
dítja korábban Mohácsról a hajó
hat, hogy az átu minél korábban 
legyen fenn Budapesten. Üzleti 
szempontból ezt meg is lehet ér
teni, mert az utóbbi években a 
személy forgalom nagyon lecsók 
kent. Ezzel szemben áll azonban 
mégis a közönség érdeke, mert 
Mohács ezzel még távolabbra ke
rü lt Budapestről. Ha azt számít
juk, hogy altalaban reggel 7 óra 
kor szállnak ki a haj jbol az uta

sok, közel 22 órát tartózkodnak 
egy folytában a hajón. Azt hisz- 
szük ez a mai repülőgépes világ
ban egész országrészeket össze
kötő időt jelent repülőgépen. A 
mohácsiak mozgalmat akarnak 
indítani. Véleményünk szerint a 
két társaságnak valahogyan meg 
kellene egyezni s az egyik a 
személy, amásik az árufuvart 
favorizálja. így aztan az egyik 
délu’án 1 órakor indulhatna.

kapható nagyban és kicsinyben 
SIMON GYULA 

Utódánál Mohács,
Kossuth Lajos ucca 73. szán 

Telefon 172,

—  N évvá ltoz ta tás. A belíigy. 
miniszer megengedte, hogy jánics 
András mohácsi lakos családi 
nevét „  Karsai“ -ra változtassa,

— Panasz a h in tások  zene 
lá rm á ja  m ia tt  Kaptuk a követ
kező levelet: Igen tisztelt Szer
kesztő Ur I Kérem szíveskedjék 
lapjaban helyt adni e pár sorunk
nak. Eddig csak iürtük, de most 
már nem bírják tovább idegeink 
azt az ádáz kanibáii vadságu do
bolást, melyet a hősök szobra 
előtti téren művelnek a kör- és 
hajóhintásék és ezzel a közönség 
he'i pihenőjét elviselhetetlen ideg- 
tornává teszik és csendes ottho- 
honukból valósággal kizavarják a 
környékbelieket. Hintázzanak, 
„ringispilezzenek" de ne ilyen 
őrjítő zenei kísérettel. Máshol ez 
ninc-'. Felhívjuk úgy a rendőrség 
mint az illetékes városi hatóság 
figyelmét és kérjük, hogy intéz
kedjék ennek az idegrontó vasár
napdélutáni dobos szsrenadnak 
beszüntetése érdekében. A Deák 
tér környéke lakói,

— Tavaszi d iv a tla p  újdon
ságok megérkeztek. Kaphatók: 
Fridrich Oszkár könyv- es pa- 
pirkereskedésében Mohács.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi március hó 
6-tól 1936. évi március hó 13-ig. 
Születések; Nagy József és Ősz- 
trogonácz Máris gyermeke Katalin, 
Kvála Ferenc és Samu Erzsébet 
gyermeke Julianna, Mihálovics 
János és Mihálovics Emília gyer
meke György, Poczem Antal és 
Jegel Mária gyermeke István, 
Bosnyák József és Komáromi 
Maria gyermeke Éva, lloskics 
Mátyás és Jaksics Magdolna 
gyermeke Mátyás, Lovrizy Antal 
és Facskó Rozália gyermeke Fe
renc, Németvarga József és Csők- 
nya Borbála gyermeke József, 
Fazekas István és Németh Te
rézia gyermeke Margit, Dettkó 
Károly és Leopold Mária gyer
meke Anna Mária, Bruckner Já
nos és Scheidt Anna gyermeke 
György. Házasságkötés: Lau i 
Vilmos és Mencztnger Julianna. 
Halálozások: Bosnyák Éva 2 
napos, Hoffmann Gábor 77 éves, 
özv Leurencsics Józsefné 71 
éves, Martinka Anna 7 éves, özv. 
Késics Fábiánná 82 éves, Bruck
ner György 4 napos, özv. Kiss 
Istvánná 67 éves.______________

I l i r d e s e n  a.
Mohácsi Hírlapban!



MOHACSI HÍRLAP

— A Magyar Asszonyok 
Nem zeti Szövetsége eltel feb 
ruár hó 22-én rendezett Magyar 
Balon a következők fizettek felül, 
melyért ezúton fogadjak hálás 
kőszönetünket. Vezetőség. — p, 
Unyi Bernardin zardafőnök 5.— P 
Fridrich Oszkár 4.— P, Köpi 
Gusztáv, T ihanyi János plébános, 
dr. Horváth István, Pevatd Ferenc 
3— 3 P, Bejanszki Milán, Puncsba 
Mark, Fiola Ferenc, M ihoek Jó
zsef, Kraft Ede, Szollár Jozsefné 
2— 2 P., Pecsujüts Milán 1 50 P, 
Tanner Eiek, Pap József, N. N., 
Rucáid Lajos, Dobszay Mátyás- 
ne, Huba Lajosne, Major Ltszló- 
né, ózv. Tóth Lajosne, Vörös 
Laszlóné, özv. Schn.idt Miksané, 
ifj Boda István, Gelencsér Ja
n i sne, Bognár Antalne, Stran- 
czinger Sándor, Haiiibergvr N., 
,- imbruszt József, Rubint József
re, Szí hl Jakab, Hajnal Terez, 
Keszthelyi János, Kovács Ilonka 
1— 1 P.. Lerch Ferencné, N. N., 
N. N , N. N. 50— 50 fillér, özv 
l  obéi N. i.e 40 f , Petrin Imre 30 
tiller. Tortákat adakoztak: Leh- 
mar.n Lajosné, Lerch Ferencné, 
Zala György ne, Rupp Janosné, 
Rebtrics Janosné, Tnür Gyu.áne, 
Stasz Dciicsne, ozv. Pauer Fe
rencné, özv. iMárton Janosné, V. 
Msrossy Gyulané, Láng Ignacné, 
Láng Janosné, Bi.cker Jozsefné, 
Menczirger Jozsefne, özv. Stran- 
czinger Karolyne. — Milasin Gyu- 
láné, Cíig ler Józsefne 2— 2 kg. 
narar cs, Láng Janosné egy nagy 
babát, Schmidt Miksané, Schar- 
bach Ilonka, lvsov.ts Ferencné, 
Rihnier Janka kézimunkát és a 
hozzávalót adakoztak, Jávor Ká
roly né es Láng Ignacné 1 — 1 
képe’, dr. Szücsy Fetencné 2 
üveg kölnit adakoztak.

1936 március 15.

S P O R T .
M T E -N é S E  6 :0  (2 :0 )  

Biztató kezdet.
Mohács. Barátságos. Bíró : Bence.

Szép számú közönség előtt já t
szotta első tavaszi mérkőzését a 
megfelelő előkészülettel rendel
kező M TE, az tdzése elején tartó 
NeSE vei. Játékosaink a téli 
edzés folytán jó  kondícióban, az 
edző előkészítése folytán megfe
lelő játékkal biztosan, sőt fölé
nyesen győzték le a tartalékos 
riválist. A közönség a nálunk 
szokatlan észszerű összjátékot 
megelégedéssel szemlélte.

A kezdés után azonnal a m o
hácsiak veszik át a játék irányí
tását, mert a mély talajon kon
díciójuk érvényre jut. Karácsonyi 
2 góljával biztosan szerzik meg 
a vezetést is. A 11. félidőben meg 
jobban kidomborodik Mohács fö
lénye és Németvarga 2, Varga II 
2 góljavai hatra emelik a gólok 
számát. A bíró által megítélt 11- 
est az M TE  nem tudja érvénye
síteni.

Játékosaink mind megfeleltek, 
de különösen Berta észszerű já
téka tűnt ki a centerhalfban. 
Nemetbólyiak még edzésük ele
jén tartanak és így véleményt 
nem lehet róluk alkotni.

Németbólyra
rándul át vasárnap az M TE csa
pata, hogy a NéSE csapatával 
megvívja revánsmérkőzését. A 
mohácsi játékosoknak nem sza

bad elbizakodni a vasárnapi győ
zelem után, mert az edzésben 
előrehaladó, uj játékosokkal ki
egészített NeSE hazai környezet
ben igen erős ellenfél lesz. Re
méljük, hogy a revánsmérkőzés 
is az elmúlthoz hasonlóan te je 
sen sportszerűen, minden inci
dens nélkül fog lefolyni.

Bajai Turul Mohácson.
Jövő vasárnap március 22-én 

az MTE a bajai alosztály több 
szőrös ba jnokit a Bajai Turul 
Sport Egyletet latja vendégül ba
rátságos mérkőzésre.

Közvetítés a sportpályán, 
Vasarnap 15 én míg az első 

csapat idegenben játszik, addig 
az utánpótlást jelentő 11 csapat 
edzi mérkőzést tart a vasárnapi 
legyőzőjével az „F  11“ el. Mint 
ismeretes 2:1 aranyban vereseget 
szenvedett uianpótl sunk. Az ed
zés 3/,4  órakor kezdődik és a 
sportpályán felállít tt hangszóró
val közvetítik a magyar — nemet 
futbalmírkőzest.

Az atlétika feltámasztása. 
Városunkban már többször 

próbálkoztam a sportok ősének 
az atlétikának feltániasztasava', 
de mindezideig nem s került. Most 
újólag igyekeznek ezen olcsón 
űzhető, szép sportot megvalósí
tani az M TE kebelében Az atlé
tikai szakosztály Tóth Dezső 
tanár szakosztályvezető es Ehman 
Lajos intéző edző vezetésevei 
kezdi meg működését. Ezért fel
hívjuk Mohács varos atlétikai 
űzni akaró sportolóit, hogy minél 
nagyobb számban jelentkezzenek 
a vezetőknél.

Játékosertekezlet
Az M TE futballszakosztálya 

minden csütörtökön este 8 óra
kor a városi tornacsarnokban já- 
tékosértekezleíet tart, ahol min
den sportvonatkozasu dolgot le
tárgyalnak es ismerteti* az osz- 
szealiilasokat.

Felelossz rkasitO  :
B Á N  A N U R A S .

l.apiulajúo'to» é'. klaüí> 
FRIDRICH OSZKÁR

Ingatlan eladás.
A mohácsi felső-, középső , 

alsómezőben, valamint a sziget
ben levő s z á n tó fö ld je im b ő l  
20 holdat szabadkézből eladok.

Érdeklődni lehet
K ovács ics  János
Prakatur ucca 34. szám

Margittaszigeti Ármentesitő és 
Belvizlevezető Társulat.

224. szám. 1936.

H ird e tm é n y .
A M a rg itta s z ig e ti Á rm en tes itő  

és B e lv iz le v e ze tő  T á rs u la t 1935 
év i p é n z tá r i szám ad ása m árc iu s  
hó 13-átó l 2 7 -é lg  bezárólag az 
alapszabályok 32. §-ának f) pontja 
értelmében a társulat hivatalos 
helyiségében Mohácson köz
szemlére ki van téve, Ezeken a 
napokon a hivatalos órák alatt 
azt meg lehet tekinteni s az 
esetleges észrevételt beadni.

Mohács, 1936. évi március hó 
10 én.

Porgányi Lajos s. k,
igazgató-főmérnök,

N ehéz igáskocsi
4 drb uj k ocsikerék
k o csia lk a trészek
s o d ro n v k e r i té s

I0ÜÜ db  a k á c fa s z ö lő k a ró

ju tán yosán  e la d ó

Cim a kiadóhivatalban.

Az Apponyi ucca 4-es számú

Ili* fz  május hó 1-töl rö-
vidsbb vagy hosszabb időre 
kiadó, eselleg kedvező fel
tételek mellett e l  is a d ó .  

Érdeklődni lehet

Kárpáti Jánosnál
Szellő u. p. Pfispökszenterzsébet.

M eghívó.
A  R o s e n th a l S a m u  és F ia i  E ls ő  M o h á c s i 

G ő z té g la  és C s e ré p g y á r  R é s z v é n y tá rs a s á g

X III. é v i
r e n d e s  k ö z g y  ü l é s é t

1936. év március hó 29-én délután 4 órakor
tartja Mohácson saját hivatalos helyiségében (téglagyári 

telep), melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívjuk

1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása.
2 Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes kijelölése.
3 Az igazgatóság és felügyelő bizottság évi jelentése az 

1935. évi üzletévről.
4. Az 1935. évi mérleg, zárószámadások, nyereség és vesz

teség számla bemutatása és megállapítása.
5. Az Alapszabályok 4, 5, 11, 16, 17, 25, 26 és 31 §-ainak 

módosítása. (Az üzleti év kezdete és vége, a részvénytőke befi 
zetése, a felügyelő bizottság hatásköre és határozathozatal módja, 
a közgyűlési meghívó lényeges tartalma, az indítványok bejelen
tése, az igazgatósági tagok száma, az igazgatósági gyűlésre 
szóló megh>vó.,

6. Igazgatóságnak és felügyelő bizottságnak a felmentés 
megadása.

7. Három felügyelő bizottsági tagnak megválasztása három
évre.

Mohács, 1936. évi március hó 13.
Tisztelettel

A.S5 I íi’ílZlli’íl.t íFsRltí-.
A részvények a közgyűlés előtt 2 nappal az Angol-Magyar Bank Föin- 

tézeténél Budapest (Vilmos-császár ut 32) letétbe lielyezendök

FIG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

TÖRT ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

P  á IB C H i I H II á I
M ohács Ú jvárosháza.J

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyeson készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g sram  égő, c s illá r ,  
rád ió  és v illan y szere lés i anyag kaphatók

P ia c i  ó r a k
Búza — —
Zab — -
Rozs — —
Árpa — —
Tengert m.
Bab — —

,  «s — *■  
■ h . t l
16.25 P 
1 6 -  P 
14 50 P 
14 80 P 
13.20 P 
22-60 P

E la d ó
a Széchenyi-tér 9. számú 
lakó h áz, valamint a
Táborhegyen 4800  □  öl 
es a Cselehegyen 2080  
□  öl szőlők présházakkal 
és felszerelésekkel.

Cim a kiadóhivatalban.

A s z t a lo s  s e g é d e t  
vagy önálló mestert állandó 

munkára keresek

VARGA gépgyára Mohács

3 E
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MEGHÍVÓ.
A Mohácsi Mezőgazdasági és iparbank Részvénytársaság

1936. évi március hó 22-én délután 2 órakor és amennyiben a közgyűlés e napon határozat- 
képes nem lenne, úgy 1936. évi március hó 29-én délután 2 órakor Mohácson, saját házában tartja

‘ XXXVIII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
'melyre a t. részvényeseket — figyelmeztetéssel az alapszabályok 21. §-ára — tisztelettel meghívja 

Mohács, 1936. évi március hó 10-én.^

Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank R. T. 
0 Igazgatósága.

^ T Á R G Y S O R O Z A T :

1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság jelentése, az 1935. évi mérleg-veszteség-nyereség számlák előterjesztése, a tiszta nyereség megálla

pítása és ennek felosztására vonatkozó javaslat tárgyalása és a felmentvény megadása,J
3. A felügyelő-bizottság jelentése.

FIGYELMEZTETÉS: Az alapszabályok 21. g-a értelmében csak azon részvényes gyakorolhat szavazati jogot, ki részvényét három hónappal előbb az intézetnél nevére 
Íratta és azokat szelvényeivel együtt legalább háicm nappal a közgyűlés megtartása előtt -  legkésőbb március hó 19-én délelőtt 11 óráig az 
intézet pénztáránál letette.

VAGYON M ér!eg=szám la. TEHER

P f P f

2S0 Készpénz — — — — — 10176 55 197
29S Magyar Nemzeti Bank — — 3964 87 233
29S Magyar Kir. Postatakarékpénztár 2640 38 262
298 Pénzintézeteknél elhelyezve — 7755 37 14360 62

292214 Értékpapír — — — — — 6092 50
296 Váltótárca — — — — — 281

Jelzálogilag biztosítva 59934S 08 274
Személyi hitelű 158148- 757496 08 300

298 Folyószámla adósok — — 16847 50 285

252 Kötelezvény — — — — 2193 —
293
301

271 Jelzálog — — — — — 16592 50 184
146 Bererdezés — — — — — 

Intézeti ház — — — — 30000 -
100 -

1 7 1
302 Árverésen vett ingatlanok — 34675 21 64675 21
264 Pénzintézeti Központ Üzletrész 1520 —

246 „Tébe“ Orsz. Nyugdíj Pénztára 700

890753 96

Részvénytőke — — — —
Tőketartalék — — — —
Tartalékalap — — — —
Betétek:

Takarékbetétek
Hetibetétek
Fel nem vett hetibetétek 

Viszontleszámitolt váltók — — 

Fel nem vett osztalék — —

Előre bevett kamat — — —
Tisztanyereség — — —

P’ f p

100000
25000 —
25693 08

283482 05
8023 —

126 — 291631 05
441444 12

1464 01

3721 —-
1800 70

890753 96

VESZTESÉG V eszteség-nyereség-szám la. NYERESEG

255
287
291
299
284
227
2S2
286
245

Adó _ _ _ _ _ _
Személyzet fizetés — — — 
Személyzet lakbér — — — 
Személyzet nyugdíj — — —
Takarékbetét kamat — — — 
Takarékbetét kamat adó — — 
Költség — — — — — 
Viszontleszámitolt váltó kamat 
Nyomtatvány — — — — 
Tiszta nyereség — — — —

2514 29 
11580

727
176S 20 
9099 53
942 46 

4149 81 
27664 39

412 16
1800 70

60658 54

2 á7 -2
2S8
294
260
289
297

Kamatok — — — -
Értékpapír kamat — -
Házbérjövedelem — -
Árverésen vett ingatlanok

de'me — — -
jőve-

P f P

60000 37
193 39
313 —

151 78

60658 54

e Mohács, 1935. évi december hó 31-én.
Bónfay "József Leouits János Szieberth Ferenc

pénztáros vezérigazgató einök
i Briglouics Imre fsupits Lukács Erős József
< ig- tag ig- tag ig- tag

Horczi Sándor Kiss Ferenc Hlenczinger József
ig- tag ig- tag ig- tag

Simon Gyula 
ig- h>g

ör. Schmiőt ÍTliklós 
ig- tag

ifi. Szabla'r Rnóra's 
ig- tag

ifj. Szabla'r András 
ig. tag

Uite'z Kürtösy mátyás 
könyvvezető

Friőrich Oszkár 
ig- tag

Papp József
ig- tag

Tertinszky Gyula Tonheiser Rotál
ig- tag ig. tag

Jelen mérleg-, veszteség-nyereség számlát megvizsgáltuk azt a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és minden tekintetben rendben 
levőnek találtuk.

Mohács, 1935. évi december hó 31-én. 
í F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G :

Ugrósöy Béla Bauer Károly Szekeres Sándor
f. b. elnök f. b. alelnök f. b. tag Hajdinák János 

f. b. tag
Prtdmch Oszkár könyvnyomdája, Mcháea.
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