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Milyen messze van egy 

kis vidéki város élete, bijai, 
gondjai, örömei és küzdel
mei, mily szédítő a távolság 
az egy ember életének ese 
ményei és azok a diplomá
ciai szobákban lefolyó tárgya
lások, harcok, népnilliók 
sorsáról döntő intézkedések 
levegőjétől s mégis mennyire 
itt élnek körülöttünk, bennünk 
s talán nincs az a kis nincs
telen család, bármely művelt 
országban, amely ne figyel
ne reá.

Mit tudjuk mi azt, hogy 
háború lesz-e, avagy béke, 
mit tudjuk mi, hogy az el 
hangzott fenyegetés mögött 
komoly akarat álle, vagy 
pedig csak dobálózás a sza
vakkal, mit tudjuk, hogy a 
nagyhangú békeóhajtás mö
gött hány borzalmas ember- 
pusztitó gép, gáz, fegyver all ?

Kis porszemei ennek a 
nagy világnak, emberek mil
liói találgatják, hogy az a 
néhány ember mit fog dön
teni. Kiviszik-e ismét a ha
tárokra, azokon túlra és szem
beállítják a nemzeteket, hogy 
verekedjenek, küzdjenek és 
esetleg haljanak meg — fur
csa kimondani — a békéért!

Mert ez a harc akárhogyan 
is nézzük, a békéért folyik. 
Azért a békéért, amelyet an
nakidején csak papiroson kö
töttek meg, de a szövegbe 
annyi igazságtalanságot, a 
határok szétrombolásával 
annyi kegj ellenséget okoztak, 
a szivekbe annyi keseiű- 
séget helyeztek el, hogy a 
békekötés óta még nem volt 
béke. Gazdasági válság kö
vette az elhamarkodott, gjü- 
lelettől és tosszú érzésétől 
diktált békéket s megreme
gett bele az egész világ, 
győző és lég)őzött. Megérez
ték nagy hataln as nemzetek, 
úgy mint kicsinyek, csak az 
egyik a nycmoiuságtól, ezer- 
ryi bajának terhétől lett kol
dus, a n ás:k n cg fe hs’mo- 
zott zsírjában fulladozott.

Olvan béke volt az el múlt 
tizemat esztendőbe?, hogy 
csak a győzőiek letetett 
igaza. Olyan béke, amely 
mindig remegett az okozott 
igazságtalanságok viharában, 
hogy mikor robban széjjel, 
meddig lehet még így tartani.

A ne nzetek egyenlősége 
csak elméletben volt meg. 
Azt hitték, hogy évtizedekig 
lehet natalmas országrészeket, 
hatal nas népeke', a kiseb 
bekkel együtt a betű ereje 
vei leigázva tartan Hirdet 
ték a leszerelést, hogy som 
többé háho ú ne legyen, de 
csak azoknae ke leti betar 
tani, akiket leigaztak s fel
hördültek, amikor ezek is 
kényszerűségből keresték a 
fegyvert, hogy ne puszta kéz
zel várják a támadást.

Az egyiknek szabad volt 
határat bevehetetlenné erősí
teni, de a másiknak csak tá
volról volt szabad nézni a 
saját határait. Hat hogyan 
lehessen akkor bekéről, meg
nyugvásról beszélni?

Akármi is lesz a nagy 
dip'omáciai izgalomnak, a sok 
tanácskozásnak, paragrafusok 
kitekerésének a vége, Német
ország bátor lépése minden 
bizonnyal olyan rést ütött a 
párisi békék gyűlölt falán, 
amelyet betapasztani többé 
nem lehet.

Ami minket illet nem tud
juk. hamarosan hogy jó, vagy 
rossz jelnek vég)ük ezeket 
az eseményeket? A történe
lem dentó fontosságú esemé
nyei között ott állunk s csak 
abban ren én) kedhetür k.hogy 
ki lesz a jó barátunk? Ki 
fog ránk is gondolni, kinek 
feg fajri a n .i bajunk, szer- 
védésünk, ki akar ennek a 
jobb sorsra érdemes nemzet
nek egy kis örömet szerezni 
azzal, hogy egy kis igazsá
got szerez nekünk is.
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szen talán rá sem érnek 
gondolni arra. hogy ez a né
hány milliót számlá'ó nem
zet i- keresi az igazi bését.

Ezért van, hogy a törté
nelmi ese né ivek, a küzde
lem érzése visszaverődik min
den magyar élekben. Izgid,
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A gimnázium benépesítését 
segítené elő az internátus.

Pécs diákfölöslegét Mohácsra irányítják, ha lesz internátus. 
Szerény keretek között tervezik a megindítást.

Néhány hónrp múlva lezárja 
első évét a mohácsi gimnázium 
s jövőre négy osztállyal fo'y- 
tatja majd áldásos munkáját. Az 
első években feltétlenül előre 
kell gondoskodni az iskola meg
felelő benépesítéséről s ennek 
egyik ötlete volt az internátus 
felállítása, amiről lapunkban kel
lően megindokolt cikk is meg 
jelent már

Az internátus fe’áüitásával kap 
csolalban illetékes helyen több 
felvilágosítást kértünk, hogy az 
teljesen tisztán kerüljön az érdek 
lődők elé s a következőkben 
ismertetjük az eddig kia akuit tér 
veket.

— Az internál, s felállítását 
több figyelembe veendő okból 
tervezzük. Ezek egyike a gimná
zium megfelelő benépesítése. 
Igen sok szülő szívesen beadja 
gyermtkét az internátusba, mert 
a tanuló ott

állandó tanári felügyelet 
alatt áll, ellenőrzik a 
tanulását, kikérdezik s 
így a szülők szívesen f i 
zetik a valamivel maga
sabb ellátási dijat is.

ígéretet kaptunk azonban a 
fő igazgatóból is, hogy amennyi
ben a? iskolának inlernátusa 
lesz, úgy Pécsről ideirányitják 
atokal a tanulókat, akikrek olt 
rém jut már hely Ismerve a 
pécsi skolák lú zsúfoltságát,szép 
számú növel déket varhatunk 
ezen inlézkedés folytán

— Nagyon fontos ok a ma
gyar sztlltnben való nevelés 
is, az internátus felálli'ása mellett. 
A g n r á z im  engedélyezésének 
egyik igen nyerrós oka volt, 
begy a svábság közölt vagyunk 
s a magyar áPamtszmének va ó 
nevelés u,?bb helyéül szcgálnak 
ma d az iskola fa ai Az interná
tusbái ez jetban keresztülvihető

reménykedik, elborul naponta 
az események hatása alatt. 
Jót hoz e a holnap, vagy 
rosszat, elhozza e ismét a 
háború rémét, vagy egyszer 
mégis csak elhozza az igazi 
békét.

Ki tudná ezt megmond mi?

mintha magáncsaládoknál van
nak a d’ákok elhelyezve. Az ál
landó tanári felügyele tei a fogé
kony gyermeki lélek igen köny- 
nyen irányítható s így nemzeti 
szempontok is az internátus fel
állítása melleit szó’anak.

Egyes el'envetésekre meg 
kell jegyeznünk, hogy

a: intern itus nem tesz 
kötelező,

a szülőknek módjukban lesz vá
lasztani a magáncsaládoknál való 
elhelyezés és az internálus kö
zött. A magáncsaládok ellátási 
dijai valószínűleg olcsóbbak lesz
nek az internátusi dijaknál, tehál 
feltétlenül jut oda is diák Ha az 
iskola teljes létszámmal fog mű
ködni, számításunk szerint 150- 
160 vidéki diák lesz a városban 
s ezekből igen sok magánosok
nál fog e helyezkedni, tehát nem 
lehet azzal érvelni, hogy a’  arra 
szoruló családok károsodnának. 
Különben ennek egy másik o l
dala is van Köztudomású, hogy 
általában az erre rászorult csa
ládok tartanak kosztos diákot, 
ez tehát kissé üzlet is, ami azlán 
igen sokszor arra vezet, hogy 
egyébként nem törődnek a gyer
mekkel, azokkal nem foglalkoz
nak A legveszélyesebb fiatalkor
ban levő 15— 17 éves fiuk el
csavaroghatnak s könnyen rossz 
útra kerülhetnek.

— Ezzel szemben az interná
tusbán a magaviseletét is köny- 
nytn ellenőrzik, vigyáznak a 
fiukra.

— Ami aztán az anyagiakat 
illeti jóformán semmi terhet nem 
jelentene egyelőre A városnak 
az a terve, hogy a legszerényebb 
ketetek között ind tja meg az 
internáiust, egyelőre 10— 15 bent
lakóval. Ez a felszerelés alig ke
rül valamibe. Ha azután az inter
nálus kifizetődik, lehet invesz
tálni, mert megtérül, ha pedig
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nem válna be, akkor sincs baj, 
mert a már megvett felszerelést 
ágyak, stb. esetleg egy diákszálló 
céljaira lehet felhasználni, vagy 
idegenforgalmunk előmozdítá
sára, olcsó hálóhellyel. Hasonló 
intézmények már nagyon sok 
helyen kitünően beváltak.

— A helyet illetőleg a készülő 
tornacsarnokkal kapcsolatban ter
vezzük a megoldást, amelyhez, 
mint ismeretes az állam tízezer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XA város közönsége lelkes ünnepet ült a márciusi hősök emlékére.
Az összes társadalmi egyesületek, iskolák megünnepelték 

március idusát.
Mohács város közönsége ha 

gyományos lelkesedéssel ünne 
pelte a magyar történelem egyik 
legszebb napjának, március 15- 
ének emlékét. Az ünneplésben 
résztvettek az egyesületek, intéz
mények, iskolák. Az ünnepélyek
ről szóló tudósításainkat aláob 
adjuk.

A Leányklub.
A Leányklub 14 én este 6 órai 

kezdettel tartotta az Iparosok 
Olvasókörének nagytermében 
március idusát. A Himnusz hang
jai után, amit a csillogó magyar 
ruhás lányok énekeltek — Mat- 
kovtcs Teri, Szép Ernő: Imádság 
c. fohászát szavalta el báiosan, 
majd Laszák Manci, Csongor 
Bözsi finom zongorakisérete mel
lett magyar nótákat énekelt nagy 
sikerrel, úgy hogy ráadást is 
kel ett enekelnie.

Rubint Magda gyönyörű gon
dolatokban gazdag ünnepi be
szédében a múlt emlékein ke
resztül foglalkozott a mai nő 
problémájával s pompásan mu
tatott rá a huszadik század női 
hivatására e szavakkal: . . a nő 
nem vetélytársa akar lenni a fér
finek, hanem segítő társa, oly 
munkakörben, mely fizikumának 
és érzeleinvilágának megfelel, az 
anyasag, pedagógia és szociális 
munka terén. A mai nőnek nem 
vársáncot kell építenie, hanem 
el kell viselnie a sok sok lemon
dást és nélkülözést, be kell tudni 
osztani a kisjövedelmet s mun
kával, értelemmel eltömni a gaz
dasági fronton támadt réseket

A hatásos beszéd után Laszák 
Manci lendületes zongorakisérete 
melíett Bán Piroska magyar tán
cot lejtett bá.os és ügyes moz 
du átokkal úgy, hogy az egész 
táncot meg kellett ismételnie. 
Lerch Bözsi es Lerch Klári tem 
peramentuinos zongoranégyke
zese után, Ferenczy Klementin 
kiegyensúlyozott zongorakisérete 
mellett, Oertnger Manyi, Dohná- 
nyi—Pap-Vári Elemérné: Hitval 
lását adta elő mély átérzéssel.

A megszállt Felvidék diákleá 
nyainak szomorú életéből mu
tattak be egy jelenetet ezután, 
Birtalán Jolán, Dárdai Ilonka, Rótt 
Kató, Vóő Janka, Csémi Gizi, 
Bán Piri, Goldmann Magda, 
Orosz Irén és Szabó Margit s 
nagy sikert arattak finom és 
közvetlen játékukkal.
I A nivós és igazán hazafias 
műsort, — melynek minden 
egyes számát kedvesen Schmidt

pengővel járul majd hozzá A 
városnak az a terve, hogy sze
rény anyagi eszközökkel elin
dulva, szükség szerint fejleszti 
az internátust, hogy a város kö
zönségének terhet ne jelentsen. 
Egyébként is a megvalósítás 
esetén a város képviselőtestülete 
elé kerül az ügy, ahol mindenki 
hozzászólhat s módjában van a 
képviselőtestületnek elfogadni, 
vagy elvetni az indítványt.

Márta konferálta be, — a Hiszek 
egy zárta be, s ezen előadásával 
a Leányk'ub ismét bizonysá
got adóit munkásságáról és belső 
értékéről.

Március 15-ike a Kaszinóban.
Méltó keretek között ünne

pelte meg a Mohácsi Nemzeti 
Kaszinó március idusát. Társas 
vacsora keretében dr M arg ilav  
Lajos polgármester a Kaszinó 
elnöke mondott mély, gondola
tokban gazdag és választékos 
slilusu gyönyörű beszédet.

— A régmúlt daliás idők hatal
mas látomása — úgy mond — 
mindig uj friss életre kelt. Ezért 
meg kel1 őriznünk hagyoná 
nyainkat és megbecsülnünk azo 
kát, akik egykor az utódokért 
dolgoztak s ha úgy kellett, éle 
tűk feláldozásával örök idő 
kön át hirdetik a kötelességtu 
dás s hazafiasság csodás lelki 
ségeit. Ezért trianoni* rabságunk 
béklyóiban is elzarándokolunk a 
márciusi ifjúság emlékéhez, hogy 
az ő lánglelkükben megnerülve 
a tiszta, nemes magyar erköl 
csők kitavaszodjanak mindnyá 
junk szivében, lelkében . . .

Gyönyörűen ecsetelte aztán a 
szónok, a márciusi események 
minden dicsőségét és tragikumát s 
kitűnő beszédét igy fejezte be:

— Márciusi ifjak I Mikor jön el 
már végre a Ti országotok ? 
Hisz ez a csonka roncs, mit ne 
künk meghagytak, silány ember 
alkotás, ez nem a mi hazánk. A 
Ti leiketekben egy más haza 
fogalma é li: Európa szivére te 
ritctt, a Kárpátok zöld koszorú
jával befont isteni palást, amelybe 
bele van szőve ennek a nemzet 
nek szenvedése, vére, verejtéke j 
és lelkének minden misztériuma. 
Márciusi ifjak I Vigyétek a ma
gyar igazságot az örök Isten 
itélőszéke ele és ott esedezzetek 
a Ti fenséges eszmétek diada
láért, a legszebb, legédesebb, ál
motok megvalósulásáért: a nagy 
szabad, független boldog és gyö
nyörű Magyarországért.

A Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre

minden évben külön délutáni 
ünnepélyt rendez, amelyen a vá- 
ros közönsége ezévben is nagy 
számban vett részt.

Az ünnepélyt a belvárosi elemi 
iskola tanulóinak énekkara a 
• Szózattal nyitotta meg, majd 
utána néhány dalt adtak elő. ;

| Kitűnő, fegyelmezett énekük di- |

cséretet érdemel s karnagyuk
Pálos József elismerésre méltó 
munkájánák eredménye.

AZagvJenő, Pap Váry Elemérné
• Mint Jákob< c. költeményét sza
valta, lelkes magyar átérzéssel s 
művészi e'őadásban Megérde
melt tapsokat kapott.

Az ünnepi beszédet Tihanvi
János plébános mondotta

— Ma 88 év távlatából —
mondotta többek között — ha 
szemlélem a magyar szabadság- 
harc eseményeit, kérdések tolul
nak ajkamra: Hogy volt lehet
séges, hogy annyi lelkesedés, 
bátorság, vér és önfeláldozás 
hiába veszett el, hogy volt lehet 
séges, hogy annyi erő, akarat, 
elszántság egyszerre összerop 
pánt? Igy lehetne még folytatni a 
kérdéseket, de azt hiszem ha mi 
1848 bán éltünk volna, minket 
is az a szabadságvágy hevített 
volna, mint a márciusi ifjakat és 
nem gondoltunk volna a jövőbe 
amely megsemmisítette az első 
fellángolás eredményeit

A szónok ezutái részletesen 
ismerteit a bécsi kamarilla akna
munkáját, amely annak ellenére, 
hogy a márciusi népköveteiése- 
ket törvénybe iktatták, hogy 
megalakult az első felelős ma 
gyár komány, a megszerzett 
szabadság aláaknázásáért dolgo
zott Fellázította a nemzetisége
ket és megkezdődött a harc, 
amelynek szomorú befejezése 
vo t, hogy közel félmill ónyi had 
sereg előtt a maroknyi magyar
ságnak le kellett tenni a fegyvert.

Meieg érzéssel beszélt a ma
gyar szabadságharc fe ejthetitlen 
hőseiről hadvezéreiről és nagy 
alakjairól, rámutatott az összes 
okokra es eseményekre, a hibák
kal együtt, amelyek a szabad
ságharc bukását okozták, majd 
igy fejezte be hatalmas beszédét:

— Becsüljük meg hát a ma 
gyár szabadságot, amelyért elő 
deink annyit szenvedtek, annyi 
vért ontottak, becsüljük meg kü
lönösen mi, akik valóban élvez- 
zük — bár megcsonkított hazá
ban — de sajnos azt a szabad 
Ságot, önállóságot és független
séget, amelyről a szabadságharc 
hősei annyit álmodoztak, nem 
érte el a magyar nemzet. Az I 
igazság útjait járva, ápoljuk az j 
egymás közötti békét és erős ’ 
férfias kézzel ragadjuk meg a I 
szabadság zászlaját s kiáltsuk 
világgá: „Éljen a magyar sza- I 
badság!“

Meleg tapssal jutalmazta a kö- [ 
zönség a szép és nagy beszédet.

Utána Szabó' István adott elő 
néhány kuruc dalt tárogatón j 
Gergely János karnagy zongora ■ 
kíséretével. Megtoldotta még né
hány ráadással s a szép, élve
zetes játékért hosszú megérde
melt tapsot kapott. A Himnusz 
hangjai fejezték be a szépen si- , 
került ünnepélyt.

Este közös vacsora volt, ame
lyen a tagok igen szép számban 
vettek részt. Holló  Sándor pol
gári iskolai tanár mondott rövid 
beszédet Lelkes hangú beszédé
vel szép sikert ért el.

A Mohácsi Sokacok Magyar Olíasóköre 
egyesületi helyiségében vasárnap 
délután 4 órai kezdettel áldozott 
a magyar szabadság emlékének. 
Vitéz Marossy Gyula mondott 
költői szépségű beszédet:

— A magyar nemzetnek szeri 
védésekben és dicsőségekbe 
gazdag útja évről évre ünnepó 
hirdet erre a napra, amelyen 3, 
emlékezés erejével, annak a kor
szaknak hajnalát kőszöntiük 
imádságos hálával, amely kó
száktól kezdve érzi és érezheti 
magát a föld népe is igazi em 
bernek és számíthatja magát ■> 
magyar föld édes gyermekének.

— Az emberi jogok és sza' 
badságjogok születésének ün
nepe ez a mai nap — mondotta 
a szónok és utána ismertette 
ezeknek az időknek történelmét, 
amit a jelenlevő* halás figyelem
mel hallgattak

— Mi is esküdjünk — fejezte 
be a beszédet — a márciusi 
ifjak hitére, arra a csodásat al
kotó hitre, amely ihlessen meg 
bennünket minden munkánkban 
és vágyunkban, amely nem lehet 
más mint egységes cél és aka
rattal újra feltámadni!

Leventék.
A leventék vasárnap délután 4 

órakor a vásártéren ünnepelték 
meg március idusát. A Hi nnusz 
után Keresztes Ferenc hatásosan 
szavalta el a »»Talpra magyarc-t. 
Utána dr. Szkladányi László 
cserkészparancsnok ünnepi be
széde következett. A szónok vé
gigvezette a leventéket a már
ciust idők minden szépségén és 
tragikus eseményein, különösen 
felhívta a leventék figyelmét a 
nemzetiségek kegyetlenkedé
seire s az akkori idők ifjúságát 
párhuzamba hozta a leventék 
mai feladatával s a lendületes és 
tevékeny iiazafiságot hangsú 
lyozó beszédét igy fejezte be:

. . E vérrel szentelt mohácsi 
mezőn, csonka országunk szebb 
jövőjéért küzdő if|usága, tegyünk 
szent, nagy esküvest, hogy ha
zánkért dolgozunk mind :n erőik
ből s munkánk nyomán magyar 
lobogót lenget még a szél a 
Kárpátok csúcsain és Adria kéklő 
vizén, magyar nóta veri fel a 
cstkországi fenyvesek csendlét, 
magyar kéz aratja a Bánság 
rengő buzatengerét, mert , mi le 
venték cserkészek a »szeob jövő* 
jelszavát tüztük ki zászlónkra és 
e jelszóért élünk és ha ke I meg
halunk a Te dicsőségedre, ma
gyar Hazánk.

A hatásos beszéd után Krüger 
Aladár: Mozdonyok beszélget
nek Aradon c költeményét sza
valta el Nagy Mihály sikerrel, 
majd a leventezenekar a Hiszek
egyet játszotta el s utána derék 
leventéink a zenekar pattogó 
ütemeire diszlépésben vonultak 
el a megjelentek előtt.

A Kai. LeányegyesüleL
Március 15-én nivós hazafias 

ünnepélyt tartott a belvárosi is
kolában. Az ünnepi beszédet 
Kemény Mária tanítónő »Március 
15 ikének női szereplőit címmel 
mondotta. A szivekhez szóló, 
meleghangú szavaiban azt a 
kedves gondolatot fejtegette, hogy 
a szabadságharc minden hősi ha
lottja mellé oda kell képzelni, 
mint láthatatlan őrangyalt az ag
gódó, gyászos, hős édesanyát, 
hitvest, illetőleg menyasszonyt is.

A beszéd után szavalatok zár
ták be a lélekemelő ünnepélyt.
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A Mohácsi Folgárok Olvasóköre
tagjai szép számban gyűltek ösz- 
sze szombaton este egyesületi 
helyiségükben, ahol közös vacsora 
keretében emlékeztek meg a sza
badságharc nagy napjáról. Az 
ünnepi beszédet dr. Kontra Mik
lós ügyvéd mondotta, aki lendü 
letes szavakkal emlékezett meg a 
nap jelentőségéről

A Legenyegyletben
Méltó keretek k zott ünnepelte 

meg március idusát a Katolikus 
Legényegylet 19 én József nap- 
ján. Az ünnepi szcnok dr. Frank 
Lajos volt, aki mélyen járó, gon
dolatokban gazdag besztdében a 
vallásossággal párosult hazafiság 
gondolatát, a Krisztusi szeretetből 
fakadó, megértő és egymást tá
mogató nemzeti erőket boncol
gatta s frappánsan mutatott rá 
arra a hazafisápra, amely korunk
ban különösen a fiatalság elhe
lyezkedése kérdésében kellene, 
hogy áthasson minden magyar 
embert.

A kitűnő beszédet a nagyszámú 
közönség nagy tetszéssel fogadta 
Szavalatok, énekszámok és egy 
nagyon megrázó, a megszállt te
rületi magyarok életéből vett je
lenet tettek még kedvessé taz 
estet s minden egyes szereplő, 
különösképen a jelenet szereplői, 
mind tudásuk legjavát adtak. 
Dicséret illeti a Legenyegylet egy
házi és világi elnökét, valamint 
fiatal agilis rendezőgardáját.

A városi iskolák Ünnepélye.
A városi gimnázium s oniba- 

ton délelőtt egyszerű keretek kö
zött, de bensőséges kis ünnep
séggel emlékezett meg márc. 15-ről.

Az ünnepély az 1-ső osztályos 
kisdiákok kórusénak énekével 
kezdődött, akik a „Magy ar Hiszek
egy “ kétszólamu előadasaval szé
pen nyitották meg a műsort.

Utána Regős László V. oszt. 
tanuló szavalta el a Nemzeti dalt 
ügyesen, érzelemkeltően.

következett Huber Ferenc tanár 
rövid beszéde, aki a 48 ss idők 
s a mai helyzet párhuzamából 
arra vont következtetéseket, hogy 
Nagy Magyarországot csak úgy 
szerezhetjük vissza, ha nemcsak 
hősiesen meghalni tudunk a ha
záért, hanem hősiesen élni is, 
tokozott kötelességtudással, igény
telenül, de szellemi értékeink te l
jes kifejlesztésével.

Ezután Appl Vendel I. oszt. 
tar.u'ó kedvesen és közvetlenű' 
szavalta el Sajó S. : Magyar fiuk 
éneke c. versét, majd Horváth 
Mihály V. o. tanuló kis dolgo
zatát olvasta fel. Szépen muta
tott rá a márciusi ifjúság érzel
meire a 15-i események ismer
tetése során.

Befejezésül az egész ifjúság el
énekelte a Himnuszt.

A polgári iskola is szombaton 
tartotta ünnepély ét, amelyen H olló  
Sándor mondotta az ünnepi be
szédet. — A belvárosi elemi is
kolában vasárnap délelőtt volt az 
ünnepély, amelyen szavaatok, 
énekszámok hangzottak el, az 
ünnep jelentőségét pedig Vörös 
Imre tanitó méltat a. — A kül
városi elemi iskolában szintén 
vasárnap délelőtt szavalatok, irre
denta szinderabok, szavalókórus 
töltötték k i a programot, mig az 
ünnepi szónok itt Szentirmay 
Márta tanítónő volt.

Március 15-ike 
a sárháti iskolában.

Bensőséges szép műsorral 
ünnepelték meg a sárháti iskola 
tanulói a nemzeti ünnepet. 
Becker Lajos tanitó ez alkalomra 
irt • Március 15 egy székely fa- 
luban« c. hangulatos kis szín
darabját adták elő az iskola ta
nulói. A kis színdarab izzó, ha
zafias hangulata, nagy lelkese 
dést váltott ki az iskolát zsúfo
lásig megtöltő hallgatóság köré
ben és lelkesen megtapsolták 
úgy a szerzőt, mint az ügyesen 
játszó kis isko ásókat. Az ünnepi 
beszédet Becker Lajos tanitó 
mondotta átérzett mély hazafias
sággal. Ügyes szavalatok, ének
számok és egy szavalókórus 
tették kedvessé és felejthetetlenné 
a szép nemzeti ünnepet.

Belsö-Rihán
Szép ünnepéllyel hódollak a 

Belső-Rihán március idusának.
A gyermekeken és leventéken 
kívül a sok szülő és érdeklődő 
egészen megtöltötte az iskola 
termét. A szebbnél-szebb szava 
latok, páros jelenetek, és az ün
nepi beszéd, melyet Schurnmer 
Antal levente mondott ügyes, 
keresetlen szavakkal, a hallgató
ságot magával ragadta, a min 
dennapi élet gondjaiból kiemelte 
és azon biztos reményt öntötte, 
hogy lesz még újra egy magyar 
feltámadás. Az ünnepség meg 
rendezése és a szereplők betaní
tása Decleva Géza és /akab 
Gyula tanítók érdeme.

H o m o r ú d o n

A homorudi elemi iskola szép 
iskolai ünnepélyt rendezett már
cius 15 én Az iskolások haza
fias verseket szavaltak, Kovács 
Sándor ismétlőiskolás pedig szép 
beszédben méltatta a nap jelen
tőségét. Egy szép kis színdarab 
sSzép vagy Magyarország* is j 
volt a műsoron, Csatai István [ 
pedig elénekelte »Atmentem a 
Királyhágón* c. dalt Egy ma
gyar csárdás és Csatai Bözsi 
szép magyar tánca egészítették 
ki a műsort, amelynek betani 
tása Vörös János és Vörös Já- 
nosné tanítók érdeme.

M in d e n  Aspirin ■ tablettán  
a ..Bever" hereszt látható. 
B aver-kereszt nélkül nincs 
teh át A spirin-tabletta  Saját 
érdekünkben erre ügyeljünk.

— Paulint Béla Mohácsra 
jö n . P au lin i Béla a farsangra 
megígérte, hogy lejön a mohácsi i

| magyar bokrétát megtekinteni, 
azonban más elfoglaltsága miatt

! ez az ut elmaradt, ü jabb értesítés 
1 szerint március végén vagy ápri- 
j lis elején érkezik Mohácsra a 
I magyar bokrétát megnézni.

Hatalmas lángokkal, percek alatl leégett egy nádas ház.
Egy háromgyermekes szegény csalad mindene bennégett. —  

A rendőrség gyújtogatás gyanújával őrizetbe vette, majd 
szabadonbocsatotta Traubert Károly sütomestert

Szerdán este hatalmas tűz lán
golt fel a varos deli részén, 8 I 
óra előtt néhány pe rcei. A tűz- 
oliésriréna felzugott es az embe 
rek szazai rohantak a lúz irá
nyába.

Hunyadi utca 2 szám 
alatti nádas ház álott 
lángokban, amelyek oly 
romboló erővel pusztítót- 
lak, hogy mire a tűzol
tók kiértek, a tető már 
teljesen leégett.

A tűzoltóság a ház alsó részé
nek megmentéséhez latort s eióbb 
a kézifecskendő, majd a motoros 
fecskendő segítségével erős viz- 
sugarak ala vetle az égő geren
dákat. SikeriL; is a ház első részé 1 
alatt levő üzletheiy is:get, sü ö- . 
műhelyt és lakást megmerne: 
azonban a ház végében levő 
egyszobás lakast mar r.e.n lehe
tett megmenteni.

A kis ha só lakaiban K u ’UCZ 
József gyapjufunó lakott felesé ' 
geve! es barom gyermekevei, 
akiket idejében figyelmet v.'e -, 
de a szegényes berend .est mar 
ntm  sikerült kihordani s mi .de 
nük odaveszett.

A tűznek szazakra menő néző 
közönsége akadt, a varos m in
den részéből idesereg eltek az 
emberek, mert ilyen nagy lángo- j 
kát regidó óta nem lehetett látni 
a varos feleit.

A tűzoltóság b.hato t az első 
lakásba es a sut n.ú 'ie ljbe is, 
ahol azonban senk.r sem ,talalt.
A bérlő Traubert Karoly s en
nek íelesege nem vo.iak oithon. 
Közel tíz óra von, am.aor Trau
bert Károllyal a Szentháromság 
nal találkozott az egyik re:.dór 
és közölte a tűzvészt, azokban 
Traubertet már nem engedtek 
haza, hanem

— Egyházm egye i h ír. Virág 
Ferenc megyéspüspök Bencze 
Józse lánycsóki káplánt Ozróra, 
i/j. Mutter József beremendi kép 
lant pedig Lánycsókra helyezte at.

— N a g yb ö jti est a Kát. Le
gé nye gy le tben . Március 22 én 
vasarnap este fél 9 órakor kez
dődő nagyböjti esten P. lányi 
Bernardin ferences házfonök „A z 
amerikai katolikusok élete" cím
mel tart előadást A beszéd el
hangzása után a Kát. Leányegy e
sület műkedvelő számokkal fogja 
szórakoztatni a haligatóságot.

Gomba és rovarkártevők
Télén 30% . Nyáron 1% e lle n :
,.AGRO‘' növényvédelmi és mezosazdasási r. ti steáiácá u-é-izMviié 
Budapest IV., Hajó utca 2 Tel. tiO J-77

Helyben is beszerezhető minden jobb szaküzletben.

őrizetbevette a rendőrség, 
mert a helyszínen az a 
vélemény alakult ki, hogy 
gyújtogatás történt.

Másnap d. e I I  órakor volt 
a helysz .i szemle, amelyen a 
nyomozás irányítását Pamlényi 
János rendőrkapitány személye
sen veüe a kezébe. A rendőrség 
gyanúja a k vetkezők t m á s ít
ják ala: Traubert azt állította, 
hogy az esteli vonathoz kiserte 
feleségé’, aki 1 ecsre utazott s 
onnan a Thürmer, majd a Viola 
féle vendéglőkben volt.

Állítása szerint semmit 
sem tudott a tűzről és 
a tangókat sem látta.

Furcsa vo t a rend rség előtt 
az H, hogv Traubert a h íz  tető- 
zeiet mar kel eve 1000 pengőre 
biztos.;.' - i  a Duna Biztosítónál, 
p, l g a házban csak bérlő volt. 
Ezt azzal indokolta, hogy a ke
im re  ö ép ette be a hazba s 
ezért tanoda szükségesnek be- 
bizlo.-itani. Mu t év augusztusá
ban a iák ^berendezést is bebiz- 
tositolta 600 pengőre.

A helyszíni szemle sok gyanús 
körülmény összetaiá kozasat álla
pi .da meg, Traubert azonban 
tagadja, hogy a hazat ő gyújtotta 
volna fel.

A helyszíni szemlén Pamlényi 
rer.d rkapitany kőművessel meg 
vizsgáliatta s részben lebontatta 
azt a kémény', amelynél állítólag 
először törlek fel a lángok. Ez a 
kémény annyira rossz állapotban 
van, hogy esetleg ez lehetett a 
lüz oka. Miután Traubert taga
dáséval szemben tárgyi bizonyí
ték nem volt, a rendőrség csü
törtökön delben szabadonbocsa- 
totla. A nyomozás azonban to 
vább folyik.

— A dom ányok. A múlt héten 
a kővetkező adományok folytak 
be szerkesztősegünkben P. Lom
bos László missziójának részére : 
Caelinác Péter 1 1’ , N. N. 2 P, 
N. N. 1 P, a mariagyűdi akció 
reszere Cseiinacz Peter második 
évi díj (ejeben 1 pengőt lefizetett. 
Az összegeket rendeltetési hely ére 
juttattuk.

— A p o lg á r i lövészek f ig y e l
mébe. A gy akorló lövészét a ta
vaszi idő beálltával ismét meg
kezdődik és a polgári lövészek 
minden vasárnap délelőtt 10 órá
tól gyakorolhatják magukat a 
sportpályán Az első összejövetel 
március 22-én délelőtt 10 órakor 
a sportpályán.

— Öreg zongoráját ne tegye 
lomtárba, mert jutányos áron 
újjáalakítja Pataki jános.



4 MOHÁCSI HÍRLAP 1936. március 22.

— Szivgárda avatás Belső- 
rlhán . Szivet, lelket felemelő 
ünnepség volt vasárnap Belsőn- 
hán. Kipirult arcú, ünneplőbe öl
tözött gyerekek siettek a misére 
hivó harangszóra az iskolába. Az 
oltár előtt felállított gárdistajelöl
tek mögött ott szorongtak, a sze
mükben örömmel, a szülők. Az ‘ 
avatást szentmise közben Vucskics 
Imre káplán végezte, aki szép 
szavakkal ecsetelte a szivgárda 
célját, a gárdisták szép hivatását 
és kötelességét. Az avatás után 
egy szívvel, egy lélekkel hang
zott fel a lágyan csengő gyerek 
hangon, — mely a mélyen érző 
gyereksziv igaz tolmácsa volt, 
— az, hogy „Édes Jézus öntsd 
szivembe lángoló szerelmedet“ .
A szivgárda szervezője és veze
tője Jakab Gyula tan tó.

— Az WTE vá lasz tm ány i 
ülése. Vasárnap, folyó hó 22 en 
délelőtt 10 órakor a városházán 
fontos tárgysorozattal választmá
nyi ülést tart a Mohácsi Torna 
Egylet. !

— Halálozás, özv. Frdnyó 
Jánosné életének 62-ik éveben 
vasárnap elhunyt. Temetése mély 
részvét mellett kedden délután 
volt. Halálát leánya Frányó Má
ria férj. Baumgartner Lajosné és 
széleskörű rokonság gyászoljak. !

— A M ohács-belvárosi te m p 
lom  festésének kiadása. A 
március 18 án tartott egyházköz
ségi gyűlés kiadta a belvárosi 
templom ujrafestési munkáját. 
Négy festőművész adta be pályá
zatát és tervezetét a költségve
téssel. A Központi Egyházművé
szeti Hivatal felülvizsgálása és 
ajánlása alapján, az egész fes ’.ési 
munkát /#. Fundschler Móric és 
Takács István kapták Budapest
ről. Ők azok, akik a két külvá
rosi templomot is festesték. A 
festési munka az állványozás és 
szükséges kőművesmunkától el
tekintve, 3000 pengőbe kerül. A 
festési munkát Husvét után kez
dik meg. A templom külső falá 
nak javítási munkái tálán még 
Husvét előtt megtörténnek. Adó 
Hiányokra még szükség lesz. Az 
eddigi gyűjtés eredményéről leg
közelebbi számunkban fogunk 
részletes kimutatást adni.

— H a lcsarnok. Városi szint 
ad s egyben kényelmet nyújt az 
a halcsarnok, melyet Cserháti 
Sándor halászbérlő nyitott meg a 
Jókai Mór és Király ut sarkán. 
Az Ízlésesen berendezett üzlet 
közelebb hozza a kitűnő dunai 
halat a vásárlókhoz és nem kell 
a bárkára menni érte.

— A fron th a rcoso k  lövész
szakasza. Az Országos Front
harcos Szövetség mohácsi főcso
portja elhatározta, hogy lövész 
szakaszt alakit. A szakasz pa
rancsnokságával Jákfalvi Sándort 
bízta meg a választmány.

— Verekedés Versenden. A 
versendi korcsmában Lay Ferenc 
és Tuszter Adám versendi lakó
sok összeszólalkoztak, majd ve
rekedés lett a vége a vitának. 
Ennek során Tuszter úgy vágta 
fejbe Layt, hogy eszméletlen ál
lapotban szállították be a pécsi 
klinikára. Lay a következő nap 
sérülésébe belehalt. A csendőrség 
az ügyészség utasítására le akarta 
tartóztatni Tusztert, aki azonban 
ugylátszik számított erre s fel
akasztotta magát. Mire ráakad
tak, halott volt.

A csendőrség 17 év előtti dunaszekcsői 
gyilkosság tettesét fogta el.
Ferenczi Ferencet Esztergomban tartóztatták le. 

Beismerte, hogy megfojtotta vadházastársát-
A csendőrség hosszú, kitartó 

nyomozásának szenzációs ered
ményét érte el az elmúlt héten, 
amikor egy 17 év előtti duna
szekcsői gyilkosság tettesét tar
tóztatta le Esztergomban.

Az eset a szerb megszállás 
alatt történt. Ferenczi Ferenc 
1919 február 9 én hajnali 4 óra
kor Dunaszekcsőn, szülei segít
ségével megfojtotta Varga Annát, 
akivel vadhazasságban élt, majd 
elmenekült. A szerb csendőrség 
letartóztatta a szülőket, Ferenczi 
Pál gazdálkodót és feleségét, 
akiket gyilkosság vádjával állí
tottak a pécsi kir. törvényszék 
elé, amely azonban mindkettőt 
felmentette azzal, hogy a szerb 
csendőrök erőszakkal csikarták ki 
a vallomást. A fellebbviteli tö r
vényszék azonban megsemmisí
tette az Ítéletet s

Ferenczi Pált és felesé
gét 1 5  évi fegy házra 
Ítélte.

A szülők azóta le is ülték a 
büntetést, hazajöttek Dunaszek- 
csőre, később mindketten meghal
tak. A csendórség azonban még 
mindig kutatott a megszökött 
Ferenczi Ferenc után s a kitartó 
nyomozás után a dunaszekcsői 
csendórség a múlt hetekben

olyan adatokra akadt,

Forgalomba kerü lt a
teljesen p i ls e n i  mó
don gyártott legkiválóbb
idénysör a

„PANNÓNIA" Márciusi söre
és az poharanként k i
mérve állandóan  
ható

— Ism ét s z trá jk o l egy köz
k ú t. A Kazinczy utca és a Jenő 
herceg utca sarkán levő közkút 
már egy hete sztrájkol s nem ad 
vizet a környék nagy bosszúsá
gára, amelynek lakói csak nagy 
távolságból juthatnak ivóvízhez. 
A város figyelmébe ajánljuk s 
gyors orvoslást kérünk.

£gy Kazinczy utcai lakás.
— Á the lyeze tt vásár. Fischer 

Béla alispán Mohács megyei vá
ros kérelmére az április hó 14-re 
eső vásárt április 6-ra helyezte át.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
szerin t 1936. évi március hó 
17-től 1936. évi március hó 20-ig. 
Születések; Farkas András és 
Laki Anna gyermeke : András, 
József, lloskics Mátyás és Kulu 
tász Mária gyermeke: Katalin, 
Vicsek József és Major; Borbála

hogy Ferenczi Ferenc 
Esztergomban él, mint 
ny. törzshajómester.

A dunaszekcsői őrs legügye
sebb embereit küldték ki Eszter
gomba, akik megállapították az 
azonosságot, majd a pécsi ktr. 
ügyészséggel távirati utón közöl
ték az eredményt. Pár napra rá 
megkapták az elfogatóparancsot 
s letartóztatták Ferenczit.

A gyilkos teljes nyugalommal 
fogadta a belépő csendőröket.

—  Tudtam, hogy egyszer el
jönnek értem —  mondotta. — 
Beismerem, hogy meggyilkoltam 
a szerencsétlen Annát.

Tizenhét év óta kínoz a 
lelkiismeret, most leg
alább a börtönben meg
nyugszom.

Ferenczit Pécsre hozták, ahol 
az ügyészségen is megismételte 
beismerő vallomását s azzal vé
dekezett, hogy az asszony éj
szaka veszekedni kezdett s ezen 
annyira L.'m.rgesedett, hogy 
megfojtotta. A szülei segítettek 
lefogni a szerencsétlen asszonyt 
és az ő segítségükkel ásta el az 
udvaron.

A csendőrséget nagyszerű és 
kitartó munkájáért, a legnagyobb 
elismerés illeti.

kap-

Szász Béia
Korona szállodájában.

gyermeke: Anna, Reiner László 
es Steicz Mária gyermeke : Zsu
zsanna Mária, Szabó József és 
Kéméndi Katalin gyermeke: Gás
pár, dr. Csáky Árpád és Uhl 
Mária gyermeke: Zita Mária Mar
git, Bakó Bála és Békeffy Mária 
gyermeke: László Gyula. Házas
ságkötés: Lengyel István és
Körmendi Katalin Halálozások: 
Aladics József 75 éves, özv. 
Olasz Ján sné 29 éves, özv. Petz 
Károlyné 80 éves, özv. Kálmán 
Péterné 73 éves, Horváth Károly 
65 éves, özv. Frányó Jánosné 62 
éves, özv. Kovacsics Antalné 77 
éves, Matus György 19 napos, 
Lukács Ilona 9 éves, Kummer 
Józsefné 34 éves, özv. Slapka 
Gyuláné 56 éves, K rix  Terez 12 
hónapos.

Megérkezett az árkádsor 
hős hadvezéreinek névsora
A Széchenyi tér a Hősök tere lesz.

A fogadalmi templom építési 
bizottsága legutolsó ülésében el
határozta, hogy kéri a képviselő- 
testülettől a fogadalmi templom
hoz szervesen kapcsolódó árkád
sornak szükséges területet és an
nak építési költségeit.

Erre Ígéretet is kapott. Ezért 
azonnal megindultak az előké
születek s az építési bizottság 
összeköttetésbe lépett Budapesten 
illetékes körökkel, hogy vájjon 
lehetne-e számítani bizonyos tá
mogatásra s megindultak Buda
pesten a tárgyalások az irányban, 
hogy kiknek a szobrai kerüljenek 
az árkádsorra.

A terv ugyanis az, ho;y a 
templomtól baira levő árkádsor 
közepére II. Lajos szobra jut és 
az árkádsor egyes oszlopaihoz 
támaszkodva, egy-egy mohácsi 
csatában elesett hősnak e szobra, 
illetve reliefje.

A héten megérkezett a javaslat 
arra vonatkozólag, hogy kiknek 
szobrait, illetve reliefjeit lehetne 
ott elhelyezni. Ezek a követke
zők : Tömöri Pál kalocsai érsek, 
Szálkái László esztergomi érsek, 
Perényi Ferenc nagyváradi püs 
pök, Csaholi Ferenc Csanádi püs
pök, Drágfi János országbíró, 
Ors;ágh Ferenc főkamarás, Peré
nyi Peter koronaőr, Frangepán 
Mátyás gróf, Bánfi Zsigmond, 
Battyány János és Gnojinszki 
Levhardt.

Az épitőbizottság most szerzi 
be ezeknek a hősöknek arcké
peit is. Közülük már Perényi 
Zsigmond báró koronaőr, ősap
jának Perényi Péternek és Perényi 
Ferencnek meg is küldötte a 
fényképét, ami majd azután be
kerül a mohácsi múzeumba.

Meg van a terv arra is, hogy 
miként lehet majd előteremteni a 
pénzt II. Lajos szobrára.

A reliefekre már eddig is van
nak felajánlások. Az árkádsor 
megépítése még abban az eset
ben is lehetséges ma már, ha a 
város nem járul a költségekhez, 
mert nagyobb összegeket helyez
tek vezető államférfiak kilátásba, 
a csata emlékművének felállítására.

Kilátásba helyezte úgy a kul
tuszminiszter, mint pedig a bel
ügyminiszter támogatását, hogy 
a "hatalmas emlékmű megvalósul
jon és hatalmas társadalmi szer
vezetek fognak rövid időn belül 
megmozdulni ennek érdekében.

Mohácsnak mór a jövő évben, 
ha megérti a tervnek hatalmas 
koncepcióját és szépségét és 
maga is segítségére siet az épí
tési bizottságnak, a Széchenyi 
térben az ország egyik legszebb 
tere lesz, amelyet méltán lehet 
majd a Hősök terének nevezni s 
amely talán később Mohácsot a 
Hősök városa büszke nevére 
fogja méltóvá tenni. dr. v. H. K.

— A DGT u j m enetrendjével 
kapcso la tban pótlásul közöljük, 
hogy vasárnaponként a DGT 
hajó Budapestről 8 30 órakor in
dul s 18.55 órakor már Mohácson 
van. A felfelé menő hajó viszont 
már 24 órakor a Petőfi téren van, 
mert előbb ott köt ki s csak az
után megy a vásárcsarnoki k i
kötőhöz.
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Az új 36. *. Kir. Osztilysorsjátek 
lényegesen megjavittatott! 

Óriási nyerési esé'yek!
Fő és nagy nyeremények :

K ét ü g yn ö k  fényes ü z le te ke t k ö tö tt,
jóh iszem ű vevők  pedig keserű

ta p a sz ta la to ka t szereztek.
A házaló kereskedés megtiltása nemcsak a helyi kereskedelem, 
defökepena v e m  védelme —  6 — 8 pengős szövete, 20 P-ért 

adnak el.
106 á 1.000
38 á 2.000
23 á 3.000
21 á 4 000
24 á 5.000
32 á 10 000
21

1
á
á

20.000
25.000

2 á 35 000
1 á 45 .000
1
1

á
á

50 .000  
55 000

1 á 60.000
1 á 100.000
1
1

á
á

300.000
400 .000

stb, stb aranypengö 
Aj elérhető legnagyobb nyeremény.

700.000
aranypengő.

84.000 sors egy körül 
42 000 kisorsoltatik,

tehát a sorsjegyek fele nyer
összesen 9.282.000 P készpénzt
Az I o sorsjegyek hivatalos ára:

Egész
2 8  -  
pengő

réi
14 —
penna

Negyed
7 —

pengő

Nyolcad
3 1 2 -
pengő

az összes főárusitóknál I
Rendeljen m ég ma, fizetni van 
ideje legkésőbb a húzás e lő tt,

A húzások áprilistí-énkezdödnek!

— Alapitclevét jóváhagyás. 
A belügy miniszter a mohácsi 
görögkeleti szeib egyházközség 
kezelésében levő Kovácsevics Jó
zsef es Müller Ilona szegén se 
gélyezési alaaitvanyának a acitó- 
levelét jóváhagyta. *

— Mohács város az idegen
fo rg a lo m  p ro g ra m ú já b a n  A 
Varosok Lapja közli a magyar 
városok hivatalosan elfogadott 
idegenforgami napjait. Mohács 
varosa a már elmúlt busójáráson 
kívül a következő napokkal sze
repe : Junius 28— 29 .Duna ün
nepély* es Duna kiállítás, augusz
tus 15— 16 Bokréta ünnep és 
országos dalosverseny, augusztus 
29— 30 Emlékünnep a mohácsi 
csata 410 eves évfordulója alkal
mából, október 25: A török hó
doltság alóli felszabadulás 250 
éves évfordulójának ünnepe.

— Közgyűlés a Kát. Legény- 
bgy le tben  A Kát. Legenyegylet 
március 22-ikén, vasárnap dél
után 4 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését, melyre minden tagot 
és érdeklődőt meghív az elnök
ség. Tárgysorozat: 1. E lnöki be
számoló, tartja Cseh Ferenc elnök. 
2 A pénztáros és a számvizs
gáló bizottság jelentése. 3. A 
tisztikar es a választmány le
mondása es az uj tisztikar meg- 
választass. 4. Elnöki zárszó.

Kaptuk a következő levelet:
Igen Tisztelt Szerkesztő U r!
A Mohácsi Hírlap már több 

Ízben foglalkozott a helyi keres 
kedelem olyirányú védelmével, 
hogy a vevők a helyben meg
keresett pénzüket, itt is költsék 
el. Olyan elemi szabály ez, any 
nyna szinte kötelesség, hogy 
az ellenkezőjén csodálkozunk, 
mert hiszen az egymásrautaltság 
ból, a közös sorsból és a közös 
közjövedelemböl keresett pengők 
jellegéből következik ez a lég 
természetesebben.

A tisztviselő, bármely intéz 
ménynél is legyen, mohácsi köz 
pénzekből kapta a fizetését, igy 
minden más közalkalmazott is; 
én és kartársaim a mohácsi ve
vők vásárlásából, az iparos a 
mohácsi vevők megrendeléseiből 
kétesünk, tehat úgyszólván iilen 
dőség itt is elkölteni.

Az elmúlt hét eseményeiből 
pedig mint tanulságot levonhat 
juk, hogy hasznos is. Ugyanis 
két fiatat ügynök járt Mohácson 
egy főváiosi cég megbízásából 
és úgynevezett olcsó szövetek
kel járták be a várost s mint 
halljuk, fényes üzleteket kötöttek.

Csak két pé dat ragadok ki, 
hogy mily fényesek és jövedel- 
mezőek \ oltak ezek az üzletek — 
nekik! Egy huyen 30 pengőért 
adtak el szövetet, hat havi rész
letfizetésre. Ugyanezt a szövetet 
kínálták egy másik vevőnél is, 
aki viszont megkérdezte, hogy 
mibe kerül készpénzért? — 24 
pengő volt a feielet.

Ez a vevő aztán volt 
annyira óvatos, hogyha 
így e$y szóra 20 ulo-ot 
engednek, akkor a kal
kuláció nagyon gyenge 
erkölcsi alapokon nyug
szik, tehát nem vett.

Egy másik esetben a vevő 
hozzám hozta el becserélni azt a 
20 pengőért vásárolt szövetet, 
amely minőséget nálam hat pen
gőért mindenkor bárki is meg
kaphatja. Nem is kedvezményes 
áron, mint hirdették az ügynö
kök, hanem rendes polgári ha
szonnal kalkulált áron

Már most kérdezem Szerkesztő 
Ur, hogy mégis miért vesznek a 
vevők ezeknél az alkalmi ügy 
nököknél?Ha a hat havi részlet 
csábítja őket, azt minden hitel 
képes vevő megkapja a mohácsi 
kereskedők által létesített > Hitel
forrás* szervezet utján.

Az olcsó áru? A fentiek sze
rint már láttuk, hogy milyen 
olcsó áru lehet az, amelyből egy 
csapasra húsz °,0 ot engednek, 
amennyire minden költséggel 
együtt kalkulál esetleg a mo
hácsi kereskedő.

De hogyan lehet elhinni, hogy 
olcsóbb az az áru, amelyen 1. 
keresni akar a fővárosi keres
kedő, lega ább is annyit, ameny- 
nyit a mohácsi, 2. keresni akar 
az ügynök, 3. fizetni kell ebből

az árból az ügynök útiköltségét, 
napidi|át s amelyhez, amint a 
pél ták mutatják, esetleg az ügy
nök is hozzátett, vagy pedig 
hozzátehet valamit.

Különösen a divatáru vásár
lása teljesen bizalo n dolga. A 
kereskedő hosszas gyakorlat és 
tanulmányok után megtanulja 
azt. hogy megismerje az árut. 
Egyenesen tagadható az, hogy a 
laikus vevő, aki évente 1—2 
ruháravalót vesz, látásból, tapin 
tásból meg tudja ítélni az anyag 
minőségét Teljesen ki van te
hát szolgá'tatva az ügynöknek, 
akit esetleg sohasem lát többé 
az életben, viszont

ha —  feltéve, de meg 
nem engedve —  a mo
hácsi kereskedő vezette 
felre a minőséggel, vagy 
árral, igen könnyen meg
bosszulhatja magát: Nem 
megy többet az üzletébe!

A jóhiszemű vevők védelmét 
szolgálja tehát elsősorban az a 
fennálló, törvényes rendelkezés 
hogy házalás utján nem lehet 
árusítani. A mohácsi kereskedők 
panaszára a rendőrség — a lég 
nagyobb előzékenységgel — be 
is szüntette ezeknek az ügynö
köknek a működését, kérdés 
azonban, hogy közben már há 
nyan vásároltak s hányán jártak 
rosszul ?

A Mohácsi Hírlap utján hívom 
fel erre a körülményre a vásárló 
közönség figyelmét Tilos — és 
veszélyes a vevőkre — alkalmi 
ügynököknek házalni s ha bár
kinél jelentkezik ilyen, a saját 
érdekében adja át a rendőrnek.

A mohácsi kereskedelem ki
próbált cégei mindenkor felve
szik a versenyt szakmájukban 
más cégekkel. Múltúnk van, 
amelyre joggal hivatkozhatunk. 
A vevők kényelmére szerveztük 
meg a »H:telforrási« is amelyen 
át hat havi részletre vásárolhat 
nak, garantáltan készpénzáron, 
tehát nincs 20%  os felár mint 
az említett példán láthattuk.

Együtt élünk vevőközönsé
günkkel, baimikor felelősségre 
vonhatnak bennünket. Egy az 
örömünk, a bánatunk s erre a 
sorsközösségre apellálunk, ami
kor kérjük, hogy ne üljenek fel 
idegeneknek s mohácsi cégesnek 
adják azt a bizalmat, amelyet 
könnyelműen idegeneknek aján
dékoznak s bizonyára nem lesz 
keserű megbánásban részük. 
Teljes tisztelettel: Rosenthal Lajos.

A Mohácsi Hírlap mindenkor 
a helyi érdekek képviselője volt 
s igy készséggel adunk helyet 
a közérdekű felszólamlásnak. 
Annyiszorjönnekkülönféle cikkek 
kei és ront|áka helyi keresseJele n 
amúgy is nehéz helyzetét s egy
ben becsapják a vevőket. A 
város vezetősége figyelmébe 
ajánljuk a lehetetlen helyzetet s 
gyökeres elintézési kérünk. — A 
szerk.

— Csak igazo lvánnya l leha t 
húst behozni A polgármester 
közli, hogy húst vagy husneind- 
két inas községből akar köz-, 
akár magánfogyasztás céljaira 
ezentúl csakis .szállítási igazol
vánnyá * szabad a város hatarán 
be'ülre behozni. A vidékről be
hozott húst azo inat a városi ál
latorvos elé kell állítani, aki azt 
— az igazolvány adataival össze
hasonlítva — megvizsgálj t. Mind
azon községekből, ahol a hus- 
vizsgálatot nem állatorvos hus- 
vizsgaló végzi, a szarvasmarhat 
legfeljebb öt restre, kisebb altató
kat pedig legfeljebb kétfelé ha
sítva szabad szállítani.

— Bérlevél k iá ll tás a gaz
daság i cselédnek. Baranyavár- 
ntegye alispánja rendeletet adott 
ki, amely szerint minden mező
gazdasági cseled részére a gazda 
bérlevelet köteles kiállítani. A 
bérlevél két pé'd.anyban készül s 
azt a kiállítástól számított 8 na
pon belül be kelt mutatni a vá
rosházán illetve községekben a 
községi elüljáróságnal. A rendetet 
folyó évi április hó l en lép 
életbe.

— A hadiözvegyek és a hadi
gondozott kedvezmények Kaptuk 
a következő levelet: A Mohácsi 
Hírlap elismerő sorokkal közölte 
a posta azon kedvezményét, 
hogy az 50 1 j, os hadirokkantak 
csak a fele díjat fizetik telefón- 
állomásuk után. Nagyon szép 
gondolat volt ez a postaigazgató
ság részéről, tisztelettel kérdjük 
azonban, hogy a hadiözvegyek 
ről miért feledkeztek meg ezúttal 
is Hiszen mi a családfentartót ve
szítettük el, tehát legalább is egy 
sorba kellene állítani bennünket 
az 50% os rokkantakkal, amikor 
kedvezményekről van szó. Na
gyon szeretnénk, ha ezt illetékes 
helyen megszívlelnék Egy hadi
özvegy.

sport.
A bajai alosztály többszörös 

bajnoka Mohácson.
Kettős program.

A kettős könnyű győzelem 
csak tavaszi bevezetője volt a 
csapatnak, inért a tulajdonkénem 
erőpróba csak vasárnap lesz a 
nagy játékerejü Bajai T u rul Sport 
Egylet elleni barátságos mérkő
zésén. Az erősen javuló MTE 
a BTSEben igen erős ellenfelet 
kap, amely nagy hírnévnek ör
vend és szép játékáról ismeretes. 
A bajai alosztály többszörös baj
noka, mar regen szerepelt Mo
hácson, pedig azelőtt nagyon 
népszerű volt városunkban, pasz- 
szoló szép játékával. A bajai csa
patból kiemelkedik a volt válo
gatott Schulek centerhall, továbbá 
Kaman es a Ferencvárosnál 
próbajátékot játszod Tadity bekk. 
Ezzel szemben all a mohácsiak 
javutó jateka, akik az elmúlt 
időkben is sok keserű percet 
szereztek a bajaiaanak és igy 
nagyszerű mérkőzésre van kilá
tás. Azonban a hazaiaknak nem 
szabad elbizakodnioa a yenge 
ellenlel ellen élért győzelem után 
hanem teljes szívvel és lelkese
déssel kell a jateaba belefeküdni, 
hogy szép eredményt elérjenek. 
A mérkőzés délután % 4 órakor 
kezdődik, míg előtte 2 órai kéz-
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dette! 87 utánpótlásunk jó játék
erőt képviselő csapata a Majsi SE 
csapatával tart mérkőzést. Az 
első csapat felállítása :

Kap'onyi (Horváth)
Kanyó Zseniben

Pazar Berta Heil
Varpa II., Karó csőn} i, Németvarga 
Go'dmann Német

M TE-N éSE 6:1 (3 :1 )  
Föléryes győzelem. 

Németbóly. Barátsigos BiréiSvara
A németből} i revánsmérkőzé- 

sen is biztos nagy gólaranvu 
g\őzeimet aratott a ja ülő MTE. 
Észszerű fisszjátékkai a mohá
csiak lelépték ellenfelüket, akik 
ezt durvasággal viszonoztak. A 
gólokat Karácsonyi 3, Varga il. 2 
és Németvarga rúgtak. Az MTE 
mindegyike nagyszerűen játszott, 
Karácsonyi gólr, törő játéka volt 
örvendetes. A németbólyiak na
gyon gyengék. A durvaságra való 
törekvésükkel n e m  a b e íg é r t  
sportszerűséget vonultattak fel 
előttünk, hanem azt mutátták, 
hogy nag}on hosszú időbe telik 
meg, hogy a NéSE teljesen a 
sportszerűség útjára lépjen.

S p o r t h í r e k ,
Ferencváros— Újpest mérkő

zés közvetítése a sportpályán. Az 
M TE vezetősége a vasárnapi 
mérkőzésen hangszórókat allit fel 
a tribünön, hogy a mérkőzésen 
megjelenők ne mulasszák el a 
közvetítést, hanem a helyi mér
kőzés mellett a budapesti ütközet 
részleteiről is értesüljenek.

AzM TE vezetősége Szedlacsek 
Istvén a Dorogi AC nag}hirű já
tékosé’, volt többszörös középva- 
logatottat, szerződtette edzőnek, 
aki n ar az elmúlt heten meg
kezdte feljavításra törekvő nehez, 
sportmunkáját.

25 én S k lós  vendégszerep 
lése. Az MTE vezetőségének 
sikerült barátságos mérkőzésre 
lekötni régi riválisát a Siklósi 
Sport Egylet jónevű csapatat. Az 
SSE jelenleg a második o-ztály- 
ban szerepel és pedig jobb he
lyezéssel mint az MTE. A régi 
riválisok találkozásán Gyömölcs- 
oltó Boldogasszony napjan, nagy
szerű metkczésre van kilátás, 
amely 4 érakor kezdődik a kas 
tél} kerti sportpályán.

A Szekszárdi TSE megfeleb- 
bezte a DN'}LASz-nak az uj bajai 
alosztályt felállító határozatai. Így 
tehat a tanacs fog dönteni arról, 
hogy az ősztől kezdve az MTE 
a második vagy első osztályban 

fog-e szerepelni.
A Pécsi VSK-nak máre us 

29 i n ohecsi mérkőzésé nem lesz 
megtartható a pecstek masirányú 
lekötöttsége toly tan. Ezért az M TE 
vezetősége több irányban all tár
gy a ásban, hogy mérkőzést bizto
sítson a mohácsi közönségnek.

A Bajai TSE ellen március 
25-i revars mérkőzést nem tartják 
neg egyelőre, hárem később, va
lószínűleg májusban látogat ei az 
M TE Bajfia.

Az k TE nsgyon kedves meg
lepetést szerez a hölgyeknek, 
sm erry 1 t i  a lutballmerkózésekre 
20 fillére s üló hety ct állapított meg.

P i a c i  á r a k i
Búza — — 16.10 P
Zab — — 14 50 P
Rozs — — 14 30 P
árpa — — 14 — P
Tengeri m. 13.— P 
Bah -  -  2 h ^ P _ _

| \  V 1 L I I É k
A ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség).

Köszönetnyi! várilás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága halottuuk
özv. Frányó Jánosné

elhalálozása alkalmával mélysé
ges nagy fájdalmunkat a teme
tésen való megjelenésükkel, ko
szorú küldéssel, avagy részvét- 
nyilvánításukkal enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton leghálá- 
sabb köszönetiinket.

Mohács, 1936. évi március 20.
Baumgarmer és Kelemen

család.

E la d ó
a Széchenyi tér 6. számú 
la k ó h  á z , valamint a
Táborhegyen 4800  □  öl 
és a Cselehegyen 2080  
□  öl szőlők préshazakkal 
és felszerelésekkel.

Cint a kiadóhivatalban.

Az Apponyi ucca 4-es számú

l i á  *5 május hó 1-töl rö-
videbb vagy hosszabb időre 
kiadó, eseileg kedvező fel
tété ek mellett e l  is a d ó .

Érdeklődni lehet
Kárpáti Jánosnál

Szellő u p. Pcspökszenterzsébet

4  vagy 3  szobás lakás és 
i  üzlethelyiség

l í  I  V 1> <>
Horthy Miklós úti rész vagy 
Árok ucca 2. számú házrész elkü
lönített udvarral eladó. Olcsó ár
ban és kedvező fizetési feltételek 
mellett Bővebbet Schlitzer Emil 
háztulajdonosnál Horthy M. u. 19.

_ iH  _

Vendéglősök
figyelmébe!
P a p írs z a lv é ta , m in 
den n a g y s á g b a n  és 
á rb a n  le g o lc s ó b b a n  

k a p h a tó :

ee.eltssz) rkesztá 
B A k  A K D R A S

L t rri'lilécrcf es ktcoó 
FRlCRtCH OSZKÁR

FRiDRKH CSZKAB
könyvkereskedésében 

Mohács. Teleién 67

Pataki János
faipari m ester, zongorakészítő és 

csónaképítő
B a r á t  u tc a  10 s z á m .
Motorcsónak, evezős- és vitor
láscsónakok szakszerű építése. 
Zongorakészités, átalakítás, ja
vítás és hangolás. Faipari szak
mába vágó rajzok és tervezések.

Vennék Bezedek-Nlajs-Herceg- 
tőttös vidékén készpénzfizetés

sel 60— 100— 120 hold

fö ld b ir to k o t
egy tagban (vagy tagositva) 
esetleg felszereless I, lakóházzal

cím a k ia d ó h iv a t a lb a n

CSERHÁTI SÁNDOR dunai halászbérlő

halcsarnoka
a K oronával szem b en , a Jah oda-féie  házban

m á rc iu s  hó 21-én m e g n y ílo tt.
j w 1 ■■'i h f w  ■------- -

Zongora tulajdonosok figyelmébe!
Van szerencsém a n é. közönséget érte:iteni, hogy 
a napokban Moháchra érkezem és úgy mint azelőtt is

zongoraliangolást és javítást vállalok
Hangolás tisztítással 6 pengő és javítások meg

állapodások szerint a legolcsóbb árban.
Szives p a ri fogast k é r

ÉBER BERNARD zongorahangoló és javító, a bécsi cs. és 
kir. udvari operaház volt másodhangolója.

Jelentkezni lehet F r id r ic h  O szká r  könyvkereskedésebeu,

i

$
kj
K<
Ki
Ka
KC
Ka
KJ
Ka
Km
Km

TÖRT

F IG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a 
olcsóbban vehet.

ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

B* ii II C M i * N II  sí 2 
M ohács Ú jv á ro s h á za .

Javítást, vésést gyorsan és olcsón személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű T u n g s ra m  égő, c s illá r , 
rá d ió  és v illa n y s z e re lé s i anyag kaphatók

ó havi részletre készpénzáron
vásárol a

ITELFORRÁS
Bevásárlási Szervezet igazolványával 
Mohács város leg n ag yob b  cégeinél.

Kényelem, takarékosság és egyszerű
ség jellemzi a „Hitelforrás* szervezetet.

Tagja lehet minden hitelképes egyén, jelentkezni leheti

B á n  A n d rá s  h ite l iro d á b a n ,
vagy az egyes hivataléiban levő m e g b íz o t tn á l.

Fndpich Oszkár k ön yvn yom d ája . M ohács
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Állattenyésztésnél Pekk és Futor nélkülözhetetlen!
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