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Az Isten még mindig győzött!
Irta: Dr Patton János.

Mar széntalanszor megírták és világgá sírtak, hegy 
nia senki sem tudja, hegy mi lesz holnap Európa <̂ or.sa, 
élete, jövője, mert Londontól Abbeszir.iáig gázmaszkokut 
próbálnák. betoníede2ékfket építenek, vallást üldöznek, egyik 
helyen telepítenek a bőségtől, a másik hehen kivész már 
az egyke is, eugenikával mesterségesen tenyészti < a „'ó* 
embereket és Kun Belaknak adták krzé^e az életeket. 
Csoda tehat ha ezekben az apók liptiku ■ időkben az embe- 
erk nem találják helyüket és kételkednek az I-ten hatalma 
felett?

És mégis az Isten győzni f o g !

Ken csak a halál le.ett, az élet felett is ! Népek már 
Bátyion vizeinél ültek, nemzetek pu-ziult k v^dherdak ara- 
dalában, szenvedélyek igaziak le száz drs kulturat és égre- 
tóio szentséget. Azt h ittek a gonoszság átvette a világ 
uralmát és kipusztit mindent, ann eiko cs, nagyság, önzet
lenség. Pogány lesz n egir t e megszentelt föld es vérbe 
fojtják Betlehem csillagai és mi lelt a vege?

„A z Isten még mindig győzött."

Győzőit Róma felett, bar akkor úgy látszott az impe- 
rium fővárosa nem lesz „urbs aeieina* és az Augusztu us 
halála snbatételét jelenti a kuliménak, a kereszténységnek 
is. És jönnek a germánok az ó örök öntudatukkal, hogy 
„egy centin étert sem engedünk* és egyformán helyet kíván
nak a magukat egjedüi uralkodásra hivatottnak veit római 
patríciusok mellett. És igy Germania vadsaga lesz Itália és 
a keresztérység halála. És nem igy lett. De ki hitte voina 
akkor Róma szalonjaiban, hogy majd az óserók rövidesen 
megszelídülnek, a keresztvíz elmossa a Wothan-hit emlé
keit és keztyüt húznak a szőke barbárok és Krisztus ke
resztszögével koronázzák a lombard kiiály okát r !

A z Isten győzött . . .
És pestis pusztította az embereket és török járom 

rte a nyakunkat és Istan.bul szívta hány emberöltőn at a 
rünket és mi úgy hittük minden elveszett . . Kapitalista
tt a világ zsebe és istentelen, liberális a lelke. E told, a 
inz volt minden, a lélek, a túlvilág a lelke. Mindenáron 
lati ősöket kerestünk, a test gyönyörét tartottuk az elet 
ljanak és gúnyosan mosolyogtunk a hívók lelett . . .

De Istennek győzni kelleti
Es azért elvette tőlünk e löldet, a kenyeret. Megin

gta a börzepalotákat, bizonytalanná tette a dollárt, a irán
it, hogy lassúk e földön mar semmi sem biztos, a bol- 
igság csak látogatóba jön ide és nekünk érezni kell a 
lek vergődését, mely bedőlni akar a Győző eiott . . .

Így az Isten mindig győzni fo g !

Győzni fog Moszkva felett és Stalin katonái 
őrséget állanak a Cár kataialkja előtt. Te Dtum

még disz
fog még

hangzani Szentpétervár utcain és a fekete Mrdonnr előtt 
ismét n écs.s pislog majd a muzsik tanyán. Madrid ma 
még győz i próbál az Isten felett és Husvét helyeit csak 
fekete vasárnapot tart, pedig az Alleluja ott is hangzani 
fog . . . És n i kételkedünk abban, hogy az Isten győzni 
fog ? Igen!

Mi kétségbe esünk a magyar sorsunk felett, mert lát
juk a Duna medence nem hegy óriás, mely feltűnik, csak 
medence, aho a a könnyek gyü'nek Nem hiszünk a sor
sú- jobbrafordulasáb’n, mert a revíziót álomnak tartjuk, 
fegyvert pedig nem ragadhatunk, se fegyverünk, se karunk 
hozzá. És keseiüek leszünk a szivünk mélyéig, mert gyer
mekeinknek nincsen kenyere, ifjairknak nem lehet szerelme, 
az öregeknek em juthat békés nyugalom; csak céltalan
ság, nyugtai nság. Mi, igaz nem üldözzük az Istent, ha
zánkban nem zárj k be a templomokat, itt pirosbetüs a 
vasárnap, de mégis olyan kevés az ünnepünk, olyan ritkán 
boldogok az emberek. Mert mázolt a mi életünk, kivül 
Virág vasárnap, belül Nagypéntek, kivül csend, belül forron
gás, télig keresztény, télig pogány, — ez a mi életünk. 
De miért mindez így?

Mert az Isten lassan győz . . .
Először meghal a keresztfán, eltemetik. Először halotti 

tort ülnek telettünk. Elvesznek tőlünk mindent és Ígérnek 
sokat. Beszélnek gondoskodásáról és csak saját magukat 
gondozzak. Hirdetnek magyar feltámadást, de vigyáznak, 
hogy sei ki „föl ne támadjon.* Követelnek békét, szeretetet 
és közben bombát g\ artanak és őrt állítanak minden ajtó elé.

A H usiéinak azonban törvényszerűsége van.
Hat csak az első Nagypéntekre következett volna 

Husvét hajnala? Csak Róma pusztulását követte volna 
Rónia feltámadása? Csak a francia forradalmat Napóleon 
fénykora? Csak a tatárjárást Nagy Lajos hatalma? Csak a 
küllőidnek lehetnek nagy államférfiai, kik hazájukat a jólét 
felé kormányozzák? Csak masok érdemelnék meg a meg
újhodást, a felvirágzást, mi soha? Csak más századokban 
váltotta fel az igazságtalanságot az igazság uralma és lettek 
a lelki értékek elsó helyre léve, hogy Isten törvényei ural
ják e földet? Ma már ez nem lehet? — Hát érdemes si
ránkozni, szabad sorsunk felett kétségbeesni, lehet kislet- 
künek lenni, ismerve a történelem szerint Isten malmainak 
örökké egyforma járását? Nem!

Mi hiszünk a Husvét jövetelében, mi hiszünk a jóság 
győze mtben, a ború derűre fordulásában, a magyar élet 
megváltozásában. Mi reméljük, hogy e földön is megint 
igazság lesz és ezért nem állunk a jeruzsalemi sirók és az 
emmauszi toprengók közé, nem követjük a kétségbeeset
teket, hanem emelt fővel, bizakodó szívvel megyünk a 
Husvét hajnalhasadása felé, mert hisszük és tudjuk:

A z Isten még mindig és újra győzni fo g !
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Feltámadás!
Nagyböjt fekete napjainak 

ólomsulyu felhői alól felszaba 
dúlt a lé künk . . . Mögöttünk a 
magunkbaszállás tisztitótüzú he 
teinek néma komorsága, mögöt
tünk az élet elhibázott lépésein 
jelentkező önvád, mögöttünk a 
lélek televény földjét mély ba
rázdákra szántó bünbánat m in
den keserűsége. Mögöttünk a 
szenvedés, mögöttünk a könnyes 
fájdalom . . Csak a nagy bol
dogság, csak a végtelen öröm, 
csak az égre törő hozsanna a 
miénk ezen a szén napon. Fel
támadott I

Feltámadt a világ várvavárt 
Messiása, feltámadt a farizeusi 
konokság megcsúfolt, megkínzott 
kiveteltje, feltámadt az őskeresz 
tény rajongók lángszavu igehir
detője, feltámadt a meg nem ö l
hető, az el nem pusztítható, az 
örökéletü Eszme . . .  A remény
telenség, a céltalanság sötét é j
szakájának horizontján felszök- 
kent a feltámadás napjának haj- 
nalpirja!

A nagyböjt kálváriás szomo
rúsága ráhullott a lelkünkre mint 
valami fekete posztó . . .  a földi 
lét halotti takarója . . . S most 
itt a Husvét derűs, kacagó bol
dogsága, napsugaras, melegítő 
kékséget Amott a fekete posztó 
komor fe írása: »Me-nento mori«, 
az élet pezsgős mámorában ki 
józaniió tulvilági hang, a sir- 
gödör döngése, az emberi vé
gesség Circumdederunt ja, emitt 
a vigasztalás szivárványom betűi;
• Resurrex l«, a feltámadást u j
jongó hozsannája, a végte en élet 
magabizó éneke, a halált lebiró 
lélek hym.cusa, valami csodás 
Ígéret, amely felemel, jobbá tesz, 
amely kiragad az önzés fertőjé 
bői, amely közelebb hoz embert 
az emberhez, lelket a lélekhez. . 
Az előbbi hang félelemmel tölt 
el: mozgásba hozza az életösz 
tön ezer és ezer apró rugóját, 
lever, eikábit, kétségbeejt . . Az 
utóbbi felbátorít, felemel, erőt ad, 
ráeszméltet a földi élet talmi 
értékén túl a lélek halhatatlan
ságára és fölényes biztonsággal 
jelzi az utat, amely az ember 
vándorlásának irányvonala, amely 
az ólomsulyu anyagtól a röpke- 
szárnyú szellemhez, amely a rög- 
hözkötöttségtől a szabad Ívelés
hez, amely.a vásári portéka alpári 
szintjétől az értékes igazgyöngy 
nemes valeurjéig elvezet.

Ember! Nem vagy a föld rab
szolgája I . . A feltámadás Krisz
tusi valósága, káprázatos, mész 
sze csillogó, egész világok mér
földmi lióit magához ölelő, gigászi 
transzparensként — fennen h ir
deti az Ige diadalát: Az én or 
szágom nem e világról való . . . 
Az Embert, az Igét, az Eszmét 
keresztre lehetett feszíteni, de 
megölni nem! A Oolgotha az 
emberi lét temetője, mely azon
ban méhében hordja az uj élet 
ígéretét . . . Valahogy átharsog, 
átviharzik a feltámadás tényén 
az egekbe törő hozsanna kettős 
jelentősége: nem vagyok rabja 
a rögnek, de nem is vagyok vak 
szolgája a porból lett testnek, 
mert bennem a lélek az érték, 
bennem a lélek elpusztíthatatlan, 
a halállal dacoló, a fenséges, az j

örök . . .  Az Istenember meg
halt, de lerázta a föld porát, 
megvált az anyagtól és utána a 
csoda szárnyain felszá'lt tisztul 
tabb világok magas szféráiba, 
utjának vakitó fényvonalával je
lezve, hogy ez a fö d i é'et nem 
végcél, legfeljebb csak eszköz; 
hogy ez a sárgolyó nem a mi 
világunk, csak átszálló állomás; 
hogy ez a test az anyag legtö 
kéletesebb művészi remeke ugyan, 
de az >ember< fogalmának meg 
határozásánál a lélek mellett külső 
megjelenési forma csupán . . .

Feltámadt I . És ez az is 
teni megnyilatkozás irányt mutat 
a tétovázás zavart óráiban . . . 
• Én vagyok az ut, az igazság és 
az élet!* Ne bolyongj tehát em 
bér céltalanul a földi iét kusza 
útvesztőin; ne halmozz kincsre 
kincset önzésed feneketlen tárhá 
zában; ne csalj ki könnyet nyo 
morgók szeméből fukar kezeidet 
ökölbe szorítva; ne mérgezzed 
meg nyugodt éjszakáid tiszta 
álmát sápad irigység tajtékos 
habjával . . . Küzdd le az anyag 
delejes vonzását; vedd ésszre 
embertársaidat; nézdd hisz a nap
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A jövő' századak M ohácsa készü l 
a vá ros m ű szaki osz tá lyán .

A m űszaki osztá ly az összes előzetes mérésekkel, ra jzo kka l 
e készü lt a városszabilyo-sáshoz.
Mohács város idea lizá lt térképe.

Nemrégiben Fehérvdry István 
műszaki tanácsnok cikksorozatát 
közöltük, amely az uj várossza 
bályozási törvényjavaslattal fog
lalkozott és azt részletesen is
mertette. A törvényjavaslat célja 
hogy törvényes eszközökkel nyúl
jon bele minden magyar város 
fejlődésébe, hogy az ne ötletsze
rűen történjen, hanem részletes 
és alapos szakterv alapján, amely 
aztán

évszázadokra megadja az 
alapot a város tovább
építésének.

Ez a törvényjavaslat elrendeli,
, hogy a város a városrendezés 

céljaira felméressék s ezekről a 
mérésekkről térképek készíten
dők. A város műszaki osztálya 
már régóta dolgozik ezeken a 
munkálatokon és a város több 

j térképe elkészült. Aprólékos 
gonddal és mindenféle szempont 
bői készültek ezek a térképek, 
de persze legjobban a szakem
bereket érdeklik. Az egész koro
nája aztán

a jövő Mohácsának idea
lizált térképe, amely azt 
mutalja, hogy kellene a 
városnak felépülni és 
széttagozódni.

Ez a térkép mindenekelőtt rá
mutat arra, hogy Mohács jelen
leg igen széles területen fekszik 
el és a fejlesztésnek nem szabad 
tovább ebben az irányban ha
ladni, hanem a belső területek 
helyes beosztásával. így például 

a városban nagyon sok 
az olyan terület, amelyet 
kettéosztani kellene, mert 
bármily szép is egy nagy 
kert a ház mellett, ezek 
a területek házhelyeknek 1

nekik is süt az égen, nekik is 
dalol a madár és nekik is meg
jár egy falat kenyér; tégy úgy, 
minthogyha le'ked volna és 
mintha ember lennél, ember közt. 
Segíts hozzá, hogy visszautasít
suk Madách szavait: »lgen, igen, 
akármin! képzelődő!, mindig az 
állat első bennetek . .< Matasd 
meg, hogy az ember Istentől van 
és hogy nem volt hiába a szent 
áldozat a Oolgotha vérverejtékes 
oromzatán! Vesd le a bűnök 
sötét köpenyé', füröszd meg a 
lelked a fe'támadás misztlkumá 
nak czodás forvásvizében . . . 
Meríts innen erőt, hogy ki tudj 
vergődni az anyag polipkarjai 
közül; meríts innen hitet, hogy 
megnyugtasson lelked halhatat- 
lan5ága; meríts innen szeretetet, 
hogy testvért láss embertársaid 
bán . . . Árasszon el az ember 
szeretet édes melege s szülessen 
újra lelked, tisztuljon meg a 
szennytől, salaktól, ami a földre 
huzna. Légy emberibb ember és 
akkor benned is végbemegy a 
lélek csodás átváltozása : a Fel
támadás . . .

V. Sz A.

sokkal nagyobb értékel 
képviselnek.

K i  idealizált térkép már szét 
is osztja az ilyen részeket, uj 
utcákat létesít s igv, ha egy pil 
lantást vetünk a térképre, majd
nem rá sem ismerünk az annyira 
megszokott mohácsi városképre.

Teljesen szabályozza a Duna 
partot is az uj térkép s eltünteti 
a Duna közvetlen partjára épí
tett h ázsorokat, amelyeket egyéb 
kén! is már régen halálra ítéllek 
amikor először gondollak a vá 
rosszabályozásra.

A városnak feltétlenül ki kell 
használni dunaparti fekvését és 
a kirakodó hajók részére meg
felelő helyet biztosítani. Számol 
az uj térkép a tervezett s álla 
lünk már ismertetett transito 
forgalom megvalósításával és 
ennek megfelelő kikötői állít be.

Szép — már mint mérnöki 
szemmel szépnek látott és meg
rajzolt — egyenes vonalak jel
lemzik az utcákat, amelyek csak 
itt-ott hajlanak el.

A sok változást nehéz leírni 
egy cikk keretében, de Ígéretünk 
van Fehérvdry tanácsnoktól, hogy 
a főbb irányelveket vázolni fogja.

Ez természetesen, csak terv, 
amely ha a törvényjavaslat tör
vényerőre emelkedik, b izo iy  még 
nagyon sok tanácskozást, ter- 
vezgetést, megbeszélést fog maga 
után vonni. Sok helyen számolni 
kell az anyagiakkal is, mert egyes 
utcák létesítéséhez pénz kell, sok 
pénz, ami egyelőre nincs. Ezért 
csak a jövő Mohácsa ez a tér
kép, egyelőre ma egy szép álom, 
mert a műszaki iroda komoly 
ifjú munkásainak is vannak ál- 
maik, de ezeket vonalzóval és 
körzővel a kezükben álmodják 
meg . . .  ’

Az iníernátus ügyéhez,
/£«» Tisztelt Szerkesztő U r'

Engedje meg, hogy a DJni. 
vidékben megjelent fenti 
hozzászóláshoz észrevételekéit; 
hessek Az ügy közérdekű vo'ta 
feltétlenül megkívánja, 
ebben a kérdésben a légkör 
tisztázódik Kérem egyben, ho>» 
soraimat közreadni szíveskedjék

Az elkeseredett •adóf ze:ó<, ki 
az internátus ügyéhez hozzá- 
szó't, teljesen tájékozatlan Férj; 
és nem he ytá’ló az a felfogása, 
hogy a főigazgató a pécsi isko
lák feleslege címén a bukott vagy 
legalább is bukófélben levő dá
kokat fog|a • idetmácsoln « Hát 
egyátalán nem! Aki valamelyest 
ismerős a fennálló törvényes 
rendelkezésekkel, tudja, hogy a 
középiskolák egyes osztályaiban 
a 45 ös lé számot csak főigaz
gatói, az 50 eset egész pp jg 
csakis miniszteri engedéllyel le
het túlhaladni. A pécsi középig, 
ko'ás köztudomás szerint zsu- 
toltak és rendes létszám mellett 
a jelentkező ,jó  elő nenetelű, 
tanulók befogadására sem képe
sek. A főigazgató tehát a mo
hácsi iskola életképességének 
növelése érdekében hajlandó 
volna a pécsi középiskolák eddig 
54-ös létszámát 45 ben maxi
málni és az így előálló osztá
lyonkénti 10 es fölösleget — 
amely igenis minden tekintetben 
megfelelő anyag — Mohács felé 
irányítani, ha . . a város a gim- 
náziu n mellett internátust is 
létesít. A többlet iderányitása 
különben területi korlátozás alap 
ján történne, tehát az irányelv 
az lenne, hogy pécsi iskolákban 
elsősorban csakis pécsieket ve
hetnének fel, aztán a távolabbi 
vidékről valókat, míg a M ohács 
felé eső rész Pécs szempontjá
ból számításon kívül esne. Tel
jesen indokolatlan tehát az az 
aggoddon, hagy Mohács a ta 
nuló fjuság selejtesét kapná. . .

Hogy aztán az internátusi 
diákságból a helybeli iparnak, 
kereskedne nnek nem lesz haszna, 
mert a nyilvános versenytárgya
lás révért a sárga földig leszo
rított árak mellett csak egy-két 
cég szállítja a szükségleteket, hit 
ezen megállap táson csak moso
lyogni lehet! Ezek szerint a 
kórtiázbavitás munkálatai se ti nit 
sem jelentenek a város iparának, 
mert ott is versenytárgyalás ut
ján és termiszelesen csak né
hány iparos részesül munkábanl 
De ugyanígy mit sem számit az 
a 40.000—50.000 pengős töpblet 
am t a kórház megnagyobbitása 
révén a helybeli ipar és keres
kedelem évenként forgalmazni 
fog . . . Kedves »adófizelő«! 
Adót csak akkor lehet fizetni, ha 
kereseti és munkaalkalmat nyúj
tunk, legyen bár az versenytár
gyalás utján is és legyenek bár 

ott csak egyes iparos o<, keres
kedők érdekelve, hiszen úgyis 
nehéz oyan közntnxát elkép
zelni, ahol a kereső osztályok 
összessége be lenne kapcsolódva. 
Örüljön tehál az internátus kap
csán várható jövedelemtőpblet- 
nek, ha önnek személyileg abból 
nincs is semmi különösebb 
haszna . . . Iparos és kereskedő 
adófizető társai minden bizony-
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nyal készségesen sorakoznak az 
eszme mellé.

>Az internátus nem érdeke 
senkinek . . .  És (alán azt a kér
dést vethetném fel: Mi érdeke 
Önnek, kedves >Adófizető<, hogy 
az internátus ellen olyan nagy 
tűzzel hadakozik ? Mert, hogy 
az internátus felállítása egyfor
mán érdeke az iskolának és a 
vidéki szülőknek, ez csaknem 
olyan sarkalatos axióma, amely 
ellentmondást nem tűr meg. 
Vegye csak magának a fáradsá
got és kérdezzen meg néhány 
mohácsi szülőt, aki idegenben 
taníttatja gyermekeit. |vajjon a 
kosztadással üzletszerüleg fog
lalkozó egyes családokkal vagy 
a gyermeknevelést, oktatást, ta
nítás szisztematikusan végző in- 
ternátusokkal szemben vannak e 
nagyobb bizalommal? Van önnek 
egyáltalán gyermeke és ha van, 
elérte-e már azt a kort, hogy a 
szülői ház féltő gondossága alól 
esetleg idegenbe kényszerül ta 
pasztalatlan gyermekeikével átte
lepedni ?! És hogy az iskolának 
n it jelent az internátus ? Tessék 
Pécsett körülnézni! Ezeket a 
nevelőintézeteket valószínűleg 
nem azért létesítik egymásután, 
mert nem váltak be és nem vol
nának az iskolának e lőnyére...

Aztán rossz, vagy — mond
juk így — tájékozatlan •adófi
zetőnek* méltóztatik lenni . . . 
Az adó az internátusnál sokkal 
nagyobb horderejű és sokkal je
lentősebb beruházások vagy léte 
sitmények mellett sem lesz egy 
fillérrel sem több, mint ma, mert 
hiszen a város sem az 50 %  os 
pótadó, sem az 5 %-os ált. ke
reseti adóhatárt nem lépi túl. 
Nem kell tehát attól félni, hogy 
Ön az internátus felállitásávai »uj 
terhet vesz a nyakába", még 
akkor sem, ha történetesen tiszt
viselői pályán méltóztatik mű 
ködhetni, mert az alkalmazottak 
kereseti adótételének megváltoz
tatása, ebben az esetben eme 
lése — nem tartozik a város 
hatáskörébe, de meg erre külön 
ben sem volna szükség . . .

Attól nem tartok, hogy az in- 
ternátusra a város ráfizet. Nagyon 
sok helyről szerzett értesülés 
szerint ezek a nevelő intézetek 
mindenütt jól működnek, sőt sok 
esetben jelentős jövedelmet is 
hoznak. Egyébként is a város az 
internátust a legszerényebb ke 
retek között és úgy akarja fel 
állítani, hogy az — amennyiben 
a hozzá fűzött remények nem 
válnának be — bármikor és min 
den ráfizetés nélkül leépíthető 
legyen.

Nem értem tehát azt a túlzott 
aggodalmat és azt a minden áron 
való hadakozást . . . Úgy az 
•adófizetőhöz*, mint a város 
minden egyes polgárához, aki a 
közérdeket szivén viseli, inkább 
hozzáillő tevékenység, hogy egy 
már meglevő városi intézmény
— jelen esetben a gimnázium — 
életképességének emelése érdé 
kében minden tőle telhetőt meg 
tegjen, semminthogy a fejlődés 
menete elé akadályokat gördít
sen ! Megnyugtató, hogy a város 
képviselőtestületében — ahol 
egyébként az •adófizetők* is 
kellő számmal vannak képviselve, 
mert hisz a tagok fele virilista
— odavaló egyének ülnek, akik 
nem fognak saját érdekük ellen

•adóemelést* csinálni és akik az 
internátus ügyét mégis csak dű
lőre fogják vinni . .

• Hacsak lehetséges tehát, csi
náljak meg az internátust !*

Szerkesztő Úrnak hive
Aláírás

Á Széchenyi téri 
árkádsor vitája.

Kaptuk a következő levelet:
Tekintetes Szerkesztő U r!

Lapjának legutolsó számában 
(Árkádsor és lovasszobor a 
Széchenyi téren • cim alatt cikk 
jelent meg, Engedje meg, hogy 
a cikkre röviden válaszolrak. 
Nem óhajtok vitatkozni arról, 
hogy vajon lehetséges-e a mo
hácsi csala emlékművére befolyó [ 
összegeket más célokra fordítani 
és a mohácsi csata hőseit áthe- , 
lyezni a Deák térre s igy a fo [ 
gadalmi templomot az annak 1 
kiegészítő részét képező árkád- I 
sortól elszakítani. Nem óhajtok 
a cikk személyes vonatkozásai- [ 
val sem foglalkozni, mert ugyan I 
tudom, hogy nekem voltak ad- 
resszdlva, azonban tulajdonképen 
nem nekem szóltak. Hiszen a 
fogadalmi templomnak, az árkád
sornak terveit nem én készítet
tem sőt nem is én követtem el 
az *izléstelen» zászlótartókat 
sem, hanem Árkay Aladár, a 
nagy álmodozó műépítész, aki 
nek gyönyörű városmajori kis- 
temploma a magyar építészet 
gyöngye és a győri gyárvárosi 
temploma pedig árkádsorával a ! 
mai modern építőművészet tö
rekvéseinek egyik legfontosabb 
állomása, azután Martinéin Jenő 
a szobrászművész, akinek 12 
szobra van jelenleg a Szépmű
vészeti Múzeumban, nyolc szobra 
Budapest főváros nyilvános te
rein, 32 szobra az ország külön
böző részein, aki a német biro
dalom megbízásából rendezte a 
németek egyik hősi temetőjét, 
aki a rákospalotai hősi temetőt 
is készítette; és még sok más 
jeles szobrászati és tér rendezési 
problémát oldott meg. Végül 
szól Arkay Bertalannak, aki tud
valevőleg alig 30 éves korában 
éppen művészetével, egész fiata
lon belekerült az Országos Mű
vészeti Tanács tagjai közé, állan
dóan megbízásokat kap a kor
mánytól reprezentációs kiállítások 
rendezésére külföldön, aki meg 
nyerte az Erzsébet sugárul ren
dezési tervével az első dijat, 
akinek tervei alapján készül most 
tudvalevőleg a Tabán rendezése 
is és aki ma az ország első tér 
rendező és templomépitő mű
vésze A Széchenyi tér rendezési 
tervét sem én készítettem, ha 
nem az öreg és az ifjú Arkay, 
sőt a zászlótartók talapzatának 
tervét, azoknak elhelyezési pont
ját szintén. Ők jelölték ki 
a jelenlegi három zászló 1 
tartó pandantját a polgári iskola 
előtti gyepszigeten, pontosan a 

' jelenlegivel szemben s ennek a 
' tervnek alapján készültek meg a 

gyepszigetek is a tér két oldalán.
Mondom, én nem is óhajtok 

ezekről a kérdésekről vitatkozni, 
csupán egy pár tényt szeretnék 
a cikkel szemben leszögezni. 
Ezek a következők:

1 Naplóm feljegyzése szerint 
1928. évi február hó 12 én a 
következő történt: <Ma reggel 
nálam volt az öreg Arkay. Teg
nap ugyanis a fogadalmi temp 
lom építési bizottsága ülést 
tartott, amelyen elhatározták, 
hogy a fogadalmi templom ere
detileg elfogadott terveit meg
változtatják s ezen a gyűlésen 
egyedül én voltam a tervek meg 
változtatása ellen. Arkay Aladár 
eljött tehát hozzám, hogy meg 
győzzön álláspontom helytelen
ségéről. Én azt válaszoltam, hogy 
a kérdés el van döntve, erről 
nem érdemes vitatkozni. Kérdezte, 
hogy általában mi a véleményem 
az uj tervről. Kijelentettem, hogy 
a bejárat szerintem kissé nyomott, 
az odatervezett két kápolna miatt. 
És hogy nem tudóin elképzelni 
a templomnak a térbeillesztését, 
mikor a régi kupola fesztávol 
sága csaknem 60 méter, a jelen
legi kupoláé pedig alig 30 méter 
lesz, Árkay azt válaszolta, hogy 
a bejárati megoldáson még majd 
gondolkozik, talán több iépcsöt 
tesz a bejárat elé. A templom 
elhelyezésére vonatkozólag kifej 
tette, hogy a teret árkádsorral 
zárja le, amelyet már a terven is 
jelzett Erre vonatkozólag mór 
meg is állapodott Fehérváry tst 
van főmérnökkel s mivel a temp 
lomban magában a mohácsi 
csata emlékét megörökíteni nem 
lehet, itt módja lesz a városnak 
azt valamilyen formában meg 
örökíteni. Maga részéről szépnek 
tartana, ha II. Lajos király szobra 
kerülne oda. Megmutatta a ter
veket és azon már ott is volt 
II. Lajos szobra.*

2 Úgy az árkádsor, mint a P. 
Lajos szobor 1928 óla készült 
összes terveken rajta van, ami 
rőt bárki meggyőződhetik a vá
ros műszaki hivatalában. Az 
összes építési engedélyek ezen 
tervek alapján adattak ki.

3 Az 1935 év tavaszán elké
szült végleges térrendezési ter
veket Fehérváry István műszaki 
tanácsos állal Arkay Bertalannal 
küldött fényképek alapján készí
tették. Ezen végleges tervek be 
lettek mutatva az Országos 
Képzőművészeti Tanácsnak, az 
Egyházművészeti Tanácsnak és 
ezeknek véleménye alapján azo 
kát Virág Ferenc megyéspüspök 
az elmúlt év folyamán véglege 
sen jóváhagyta.

4 Ezen végleges tervek alap 
ján az építési bizotiság az el
múlt év augusztus havában el
készítette az egész tér modelljét 
árkádsorral, templommal, a ter
vezett zászlótartókkal és szobor
ral. Ez a modell, bemutatást 
nyert Kormányzó Úr ofőméltó- 
ságának, Virág Ferenc megyés
püspöknek sőt Fehérváry mű
szaki tanácsnok is megtekintette 
többszőr. Senki ellene nem emelt 
kifogást, hanem mindenki csak 
örömmel üdvözölte a *nagyszerü> 
megoldást.

5. Mint az elmondottakból 
látszik, a kérdésben senki sem 
akart senkit kész helyzet elé 
állítani. Fehérváry műszaki ta
nácsnoknak 1928 tói egészen 
1935 év decemberjéig módja lett 
volna véleményét nyilvánítani, 
hiszen Árkay Bertalan mindent 
vele beszélt meg, mielőtt elké 
szitett s ha egy szóval az árkád 
sor ellen foglalt volna állást,
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minden bizonnyal a helyzetet 
tisztázta volna.

6. Ma már a helyzet az, hogy 
óriási anyagi és erkölcsi kár 
háramlik a városra, ha elejti az

! Arkay tervek megvalósítását, 
mert hiszen az eddig befolyt 
összegeket vissza ke l utalni a

| főpapoknak, a vármegyéknek, a 
1 közületeknek. S mert a jóváha

gyott tervek el lettek küldve a 
m. kir. kultuszminiszternek, bel
ügyminiszternek, hercegprímás
nak, az összes püspököknek, a 
hercegi, főhercegi és arisztokrata 
családoknak, ipari mágnásoknak 

i s a fogadalmi templom épitke-
I zése óriási botrányba fog ful- 
I ladni, amiért én semmiesetre sem 
I fogom a felelősséget vállalni. Az 
[ anyagi kár már most mintegy

22 000 pengő lenne, az erkölcsi 
pedig beláthatatlan. Pedig az 
egész akciót 1936. év januárjá- 

í bán kezdettük meg, amit a leve
lezésekből mindenki megálla-

í pthat.
7. Szerény véleményem szerint 

a helyzet nem olyan veszedelmes, 
mint azt Fehérváry műszaki ta
nácsnok úr látja. Csak a rém- 
látás okozhatja azt a felfogást, 
hogy a téren túlterhelés lenne. 
A három zászlótartó és az a 12 
relief — ami tulajdonképpen dí
szíti az árkádsor oszlopait és a 
II. Lajos szobor éppen archaisz- 
tikusan széppé teszi a Széchenyi 
teret, amelyhez hasonló tér még 
nem lesz az országban és alkal
massá teszi nemcsak a demon
strációk céljaira, hanem, idegen- 
forgalmi produkciókra: pld. ha
talmas előadások megtartására, 
emellett szerintem egyá talán 
nem befolyósolja a piacot, ha 
oda kerü l: mert hiszen ha piac 
ott lehet az ország katolikus né
pének zarándokhelye: a foga
dalmi templom előtt, akkor a 
katolikus főpapok, főurak és II. 
Lajos király sem fog ez ellen 
tiltakozni, ha az árkádsor néha 
benépesül a piac és vásár népé
vel, mint ahogy látjuk ezt Né
metország sok városában, Olasz
országban, Franciaországban és 
a kontinens régi szép városaiban 
az ilyen alkotások körül.

8. Végül nem hiszem, hogy 
valakinek kifogása lenne az el
len, hogy létesüljön még egy
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árkádsor a Deák téren. Indítson 
Fehérváry műszaki tanácsnok 
akciót és teremtse meg ehhez 
az anyagi feltételeket, azonban 
az ellen tiltakozni kell, hogy 
ehhez a jelenlegi gyűjtésből eredő 
pénzek használtassanak fel. An 
nakidején, mikor a hősi emlék
mű terve felmerült, az árkádsor
megoldást éppen a műszaki 
javaslata alapján szavazta le a 
képviselőtestület Magam részéről 
csak örömmel üdvözölöm Arkay 
Bertalan tervének feltámadását. 
Amint, hogy örülök annak is, 
hogy a kultúrpalotára vonatkozó 
elgondolásomat és a Csele patak 
partjának rendezésére vonatkozó 
terveimet magáévá tette. Magam 
részéről dacára a történteknek 
legnagyobb készséggel ajánlom 
fel közreműködésemet a tervek 
megvalósítására — hiszen mind
kettő az én gyermekem, azon
ban elsőbb egy munkával kell 
elkészülnünk, a Széchenyi térrel 
és fogadalmi templommal.

Hogy pedig az árkádsor meg 
oldás milyen, arról mindenki meg
győződhetik, ha megnézi a mo
dellt a főjegyzői hivatalban, ahol 
ki van állítva.

Mi nem óhajtunk ebben sen
kit befolyásolni. ízlésről ugyanis 
vitatkozni nem tanácsos.

V dr. Horváth Kázmér
a fogadalmi templom épitéti 

bizottságának titkára.

Kellemes húsvéti ünnepeket
L iá n  előfizetőinek, olvasóinak 

és hirdetőinek a
Mohácsi Hírlap

szerkesztősége és kiadóhiratala

—  A fe ltá m a dá s i kö rm ene t 
so rrend je . Szombaton este 6 
órakor lesz a feltámadási körme
net a belvárosi templomban. Ú t
vonal : Szent Mihály jtér, Szent 
Háromság utca, Kisfaludy utca, 
Király utca, Szent Háromság u'ca, 
Szent Mihály tér. — Első áldás: 
Szent’ Hároniság utca, második ál
dás Kisfaludy utca, harmadik ál
dás Király utca, negyedik áldás 
Szentháromság utca. — Sorrend: 
Kereszt és zászlók, elemi iskolá
sok, cserkészek, Katolikus Le
gényegylet ifjúsága és párloló 
tagjai, levernek, Credo Egyesület, 
tűzoltók, hadastyánok, fronthar
cosok, Katolikus Leányegyesület, 
Leányklub, kántor az énekesekkel 
levente zenekar, diszszakasz, pap
ság az oltáriszentséggel, kétoldalt 
diszőrség, előkelőségek, városi és 
járási hatóságok, egyházközségi 
képviselők, Katolikus Akció ősz 
szes szakosztályai, Kongregáció, 
Szoc. Missio Társulat, Mansz, 
Rózsafüzér Társulat, Krisztus K i
rály Szövetség, Szent Benedek 
harmad rendje, női közönség. A 
hívek felkéretnek, hogy nyolcas 
sorokban a menethez csatlakoz
zanak és rend kedvéért helyét 
mindenki szigorúan tartsa meg, 
mert egy ilyen nagy felvonulás 
csak akkor szép, ha a menetben 
résztvevők mindnyájan fegyelmet 
és rendet tartanak. A férfiak ka
lapot emeljenek és á'dáskor min
denki térdeljen le.

— O rvosi h ir .  Dr. Berger 
László orvos, rendelőjét Szenthá
romság utca 10 szám alá helyezte 
ét. (Papp József íűszerkereskedő 
mellett)

— Az ünnepi szentm isék. A 
püspök templomban Husvétkor a 
9 órai szentmise elmarad, a zár 
datemplomban Husvét napján reg
gel 6 órakor is lesz szentmise, 
egyébként az összes szentmisék 
a rendes időben lesznek meg
tartva

— Házasság Néhai alsámá- 
tyásfalvi Matyasovszky Zsolnay 
Zsolt és felesege sz. sombereki 
Sauska Maria ieanyát, Ágnest, 
néhai Bezuk István és felesége 
sz. G sztessy Antónia fia, Lajos, 
április hó 15-én délelőtt 11 órakor 
a bari családi kápolnában oltár
hoz vezeti.

— Áthelyezés. A pénzügymi
niszter Schmidt László dr.-t, a 
mohácsi adóhivatalnál beosztott 
ADOB munkaerőt a szentlőrinczi 
adóhivatalhoz helyezte át.

— Eljegyzés. Sarlá Angéla 
(Egeresein) és Gaál Anta l oki. 
bányamérnök (Egercsehi Mohács) 
jegyesek.

— Szakorvosi elm engedé
lyezése. Baranyavármegye alis 
pánja Bariba  Imre dr. mohácsi 
közkórházi belgyógyász főorvos
nak a szakorvosi cim használatát 
engedélyezte.

— Halálozás. Györkös József 
c. apá1, leái ygimnaziumi igazgató 
életének 50 ik évében elhunyt. A 
nagytudásu és lankadatlan niun- 
kásságu igazgató halála Mohácson 
is általános részvétet keltett. Te 
metése hétfőn délután 4 órakor 
volt.

— KöszŐnetnyilváEitás. A 
mohács belv rosi plébánia a nyil
vánosság előtt is hálás köszöne
tét fejezi ki az Alt bőrgy ár R. T. 
igazgatóságának, hogy az ott dol
gozó bőrgyári munkásoknak a 
húsvéti szentgyónás elvégzésére 
módot adott és a kérelmet jó in 
dulatúan támogatta. Meg kel! gy őz
nünk a dől. ózó munkásokat, 
hogy az ember nemcsak testbő1, 
hanem lélekből is áll s a lélekről 
is gondoskodni tartozunk.

Tihanyi János plébános.
— Mohácsi üg ye k  a k ls g y ü  

lésen. Baranya vármegye törvény
hatósági kisgyülése kedden dél
előtt ülést tartott, amelyen mohá
csi ügyek is szelepeitek. Így a 
kisgyülés jóváhagyta Bárdos 
Antal járlatkezeiő, Balajthy Dá
niel városi kertész, Radicsev 
Sándor uicaseprő, Jorgics István 
nrezőrendőr, Pintér József utca
seprő, Pintér Lőrincné városi 
szülésznő nyugdijbahelyezését és 
özz. Szabó Istvánná vámszedő 
özvegye részére megállapított öz
vegyi nyugdijat.

— F ilha rm on ikus  zenekarunk 
hangszert v á sá ro lt. A belvárosi 
Kasino zongoróját és dobfelsze
relését eladta a Szinpártoló Egye
sület zenekarának. A zenekar 
felhasználja ezen alkalmat, hogy 
a Kasino elnökségének es vá
lasztmányának köszönetét ny il
vánítsa a vétel körüli lojális el
járásért

— A rendőrség közös gyó
nása. Kedden reggel a Szt. Fe- 
rencrendi templomban közös 
gyónást végzett és közös áldo
záshoz járult a m. kir. rendőrség 
mohácsi kapitányságának tiszt
viselőkara es őrszemélyzete. A 
rendőrség katolikus tagjai szép 
számban vettek részt a közös 
szentgyópáson.

— Öreg zongoráját ne tegye 
lomtárba, mert jutányos áron 
ujjáalakitja Pataki /ános.

— Szegények húsvéti ünnepe
Szombaton délelőtt a ferences 
szegénygondozó nővérek, hogy 
gondozottjaiknak a húsvéti ün
nepeket kellemesebbé tegyék, sze- 
retetssomagot osztottak ki : 1 kg, 
kalács, fél kg bús és 4 tojás. A 
benyújtott összeg alig fedezi a 
kevés adakozás miatt a rendsze
res havi segélyt, ezért a kedves 
nővérek vagy felkeresték, vagy a 
jószivü adakozók maguk ajánlot
ták fel a következő adományokat: 
Ferercrendi zárda a rendes havi 
40 P-n kivül a Szt. Antal per
selyből 50 P-t, III. Rend 12 P-t, 
Vesztergombi György né 10 P t, 
Stollar Ferenc 5 P-t, özv. Föld- 
váry Adolfné 1.50 P-t, Németh 
Károlyné, Keész Józsa, Krivitz 
Tamásné, Szieb rtné 1 — 1 P-t, 
Deli Jánosné 3 P-t. A kalácshoz 
lisztet ad 'ak: Szabó Kálmánné 20 
kg., Torhauscr, Malom ipar 10 
kg, Schmidt malom, Erzsébet 
malom, Pecsujlils M., Matkovlcs 
Mátyásné, Ivsovitsné 5— 5 k g , 
Erőst'.é 3 k g , Kovács András, 
Mink Jár os, Pó t János 2— 2 kg., 
Szabó néni 4 kg., 10 db. tojás, 
Karapar.dzsiné l*/» kg. liszt, 10 
db. tojás, Szűcs Andrásné, Izsák 
Jánosne: cukor, Bachrach Gy. 5 
kg cukor, Stranczi.iger S. 1 kg. 
cukor, alma, Pap J. 1 kg. cukor, 
Ehrenfeid dió, szappan. —  Mayer 
J,, Lehmann L., Angval G , Gr- 
labics 1, Kovács es B.rtis?, Alru z, 
Scháffer A., Thürmer P , Stang 
H. hentesek husadományokkal — 
Porgányi főmérnök 36 drb szár
csát küldött. — Schreier Karoly 
pék 50 j 0  K. névértékű hadiköt- 
csőn papirt ajándékozott a s z í- 
retethaznak. Mindezeknek s kik 
még t jás és más adományokkal 
járultak a szegények húsvéti se
gélyéhez, halas köszönetét mond 
a Szegénygondozó H vatal.

— P ou ltn i Béla Mohácson. 
Paulin i Béla vasárnap Mohácson 
járt és a frontharcosok székh.á 
Zabán megtekintette a mohácsi : 
katolikus magyar bokrétát. A 
magyar bokréta táncai nagyon 
megtetszettek Pauüninek. Az a 
terv alakú t ki, hogy a reformá
tusok is összeállítanak egy bok
rétát s akkor a katolikus, a re
formátus és a sokac bokrétából 
egy mohácsi bokrétát alakítanak 
s azt Paulini beállítaná a buda
pesti Szent István napi prog- 
ramrnba.

— Az Omke m ohácsi k e rü 
le te  közgyűlése Folyó hói 19 én, 
jövő vasárnap, délelőtt 10 órai 
kezdettel a Belvárosi Kaszinó ter
mében tartja az O.VIKE mohácsi 
kerülete évi rendes közgyűlését.
A rendes közgyűlési tárgysoroza
ton k.vül Vida Dezső elnök Sándor 
Pálról mond emlékbeszédet, dr. 
B a lk in y i Kálmán az O.VIKE köz
ponti igazgatója „T íz  évvel a 
mohácsi kongresszus után* cím
mel, Nádor Jenő központi titkár 
pedig „Mindennapi problémák" 
címmel tart előadást. A közgyűlé
sen minden érdeklődőt szívesen 
látnak

— Táncestély a Legényegy 
le tben. Husvét hétfőjén —  m int 
már jeleztük — a Kát. Legény- 
egylet táncestélyt rendez. A hosz- 
szu böjt után ez mindig az első 
alkalom az egylet ifjúságának 
táncolásra s így az biztosan 
nagysikerű lesz. Kezdete este fel 
9 órakor.

— Rossz a baranyai kutak
vize. Az Egészségpolitikai Tár
saság pécsi fiókjában előadást 
tartott /endrasik Aladár az ország 
vízellátásnak helyzetéről. Ezen 
előadás keretén belül ismertette 
a baranyai kutak vizének vizsgá- 
lati eredményét, amely igen szo
morú képet mutat. Ugyanis a 
vizsgálat szerint a kutak 73’ a 
rossz vizet ad. A társaság most 
országszerte akciót folytat uj 
ku ak fúrására s így Baranyába 
is jobb ku ak kerülnek.

— A szegénygondozottak 
közös gyónása Kedden közös 
szent gyónáshoi és áldozáshoz 
járult a Szegénygondozó Hivatal 
130 gondozottja a Ferenciek zár
datemplomában. A szentaldozas 
előtt P. Unyi Bernardin házfőnök 
szivhezszóló beszédet intézett a 
szegényekhez és kerte őket, hogy 
amint régen a jerikói vas, úgy 
ma ők kiáltsák teijes hittel: „O.ta- 
riszenlségben jelenlevő Jézus — 
könyörülj ra ju n k .” Szent mise 
után mindnyáján a városi szere- 
telházba vonultak, hol terített asz
tal várta az érkezőket. Kaptak 
reggelire fel liter kakaót, a n hez 
a kalácsot a ferencrendi zárja, az 
50 liter tejet és 2 kg vajat a fó
ti rcegi uradalom adta.

— E lütötte a kerétpár. 
A ljö  di Györgyné sz Szabó 
Erzsébet 72 éves Lánc u. 3. sz. 
alatti lakost a Szt. Háromság 
utcában egy haladó kerékpáros 
elütötte. Az öreg asszony e esett 
és eltörött a bal (első lábszár
csontja. A kerékpáros elhajtott 
a kerékpárra', d : megindu t a nyo
mozás kilétének megállapítására.

— Legk sebb bér. Az asztalos 
iparban a pécsi Kereskedelmi éslpar- 
kamara mint Baranya, Somogy és 
Tolna vármegyék területén fize
tendő legkisebb muikabsreket 
megállapítsál hivatott bizottság a 
következő határozatot hozta. Asz
talosok: 1. Asztalossegéd, aki a 
munkakönyvével másfél év él ke
vesebb gyakorlatot igazol 26 fill. 
órabér. 2. Asztalossegéd, aki mun
kakönyvével legalább másfél évi 
gyakorlatot igazol 35 flll. órabér.
3. Begyakorolt asztalossegéd, aki 
minden munkaműveletet teljes jár
tassággal végez, s egyes bútor
darabokat önállóan készit 42 11 1.
4. önálló asztalossegéd, aki meg
adott rajz szerint bármilyen ter
jedelmű és kivitelű munkát telje
sen önállóan levezet és készit 52 
fillér. —  Gépmunkások: 1. Ke
vésbé gyakorlott gépmunkás 35 
fillér órabér. 2. Gyakorlott gép
munkás 42 fillér órabér. 3. Ön
állóan dolgozó gépmunkas 52 fill. 
órabér.

— A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi április hó 
3-tól 1936. évi április hó 10 ig. 
Születések: Ungszorg József és 
Bognár Mária gyermeke Mária, 
Nagy István és Oszvald Mária 
gyermeke József György, Boda 
István és Fath Paula gyermeke 
IsiVán János, Grein Ferenc és 
Müller Anna gyermeke Klára 
Mária, Simon Vendel és Radrcsy 
Maria Terézia gyermeke Balázs 
Ferenc, H iy  János és Mátyás 
Mária ikergyermekei Éva és 
Kiara. Házasságkötés : nem volt. 
Halálozások : özv, D jb ler Já
nosné 87 éves, Rideg Miháiyné 
67 éves, Farkas János 72 éves, 
Mártines András 75 éves, özv. 
Cselinácz Istvánná 70 éves.



M O H Á C SI H ÍRLAP
1936. április|12.

Virágvasárnapi böjti 
est a Legényegyletben.

Az utolsó böjti est iránt oly 
nagy volt az érdeklődés, hogy a 
Legényegylet nagyterme is k i
csinynek bizonyult. Az est ün
nepi szónoka Cseh Ferenc bel
városi káplán volt. Lelekemeló 
beszédét f.-S'ült figyelem kisérte.

— A legtökeletesebb emberba
rát Krisztus volt, — mondotta 
— mert a legnehezebb kérdést, a 
szenvedés problémáét oldotta 
meg A Megváltó ugyanis szivén 
megszűrte a szenvedést, végig- 
kósto-ta az emberi élet minden 
nyomotuságat, hogy s szenvedő 
embert felbátorítsa és megvigasz
talja. M ikor az ember tepetten, 
árvan a fájdalom csillagtalan u t
jain vergőd k, melléje iép Krisz
tus, megenyhiti keresztjét, helyette 
kiissza a keserűség kelyhét és 
irgalmas szamaritanus módjára 
bekötözi szivének vérző sebeit. 
Szomorú jelenseg, hogy a világ 
ezen isteni jótevőjére Moszkva, 
Mex ko, Madrid halált kiált. A 
vértől csepegő, gigászi kereszt a 
világ középén van letűzve és in
nen a gy ülőiét minden erőlködése 
sem tudja kitépni. Az üldözések 
idejében a rabláncravert keresz
tények vérükkel rajzolták és kör
mükkel karcolták a keresztet a 
börtön faiára. A kereszt a hal
dokló kezeben, királyi koronán, 
valamint utak mentén a hősies
ség szimbóluma. Az igazság 
sohseni népszerű, azért a ke
resztnek mindig lesznek ellensé
gei, kik a világból száműzni 
szeretnek. A kereszten, mint egy 
megfagy olt imádság, meghalt a 
szeretet, hogy meg forróbban 
szeresse az embert. Ha az ember 
vasszöget és tövist, ostort és 
gúnyruhát szánt is neki, ő  mégis, 
ahol csak egy emberi szív szen
ved, oda csókolja enyhítő balzsa
mai. Azért, ha beborul feletted 
az ég, ha minden vigasz elhagy, 
minden kilátásod elvesz, ha tá
lán betegen fekszel, ne add fel a 
reniénv t. mert ez a leköpdósött, 
megcsúfolt Megváltó nem hagy 
el teged. Te vagy, embertársam 
a szon.otufüz, ó  a patak, mely 
öntöz; le a fekete felhő, ő  a 
hegy, melyen pihensz; te a bű
nös ember, ő  a te isteni orvosod- 
ö t  vérrózsával bo iito tt kereszten 
áldólag tárja ki karja t, örök fi
gyelmeztetőül a férfivilagnak, hogy 
ne legyenek júdáslelkek, k ik  Is
tent, hazát, becsületet jellemtelenül 
eiadnak, a női világnak pedig, 
hogy legyenek veronikalelkek, kik 
vedőangyalként álljanak a becsü
let tüzes kardjával, a gonoszság 
diadalmaskodó viharában. A 
nagypénteki kereszt az, amely a 
húsvéti feltámadás napsugaras 
hajnalhasadásával bearanyozza a 
világot.

A mély gondolatokban gazdag 
beszéd nagy hatással volt a je
lenlevőkre. A passiójáték klasszi
kus kidolgozása Petrovics Dezső 
fodraszmester érdeme; a négy
szólamú ének betanításának fá
radságos munkáját nagy hozzá
értéssel Mayer Ferenc polg. isk. 
igazgató végezte..

— Aki csónakját rendes Idő
ben akarja vlzrebocsájtanl, a i 
már most rendelje meg Pataki 
Jánosnál. t —■» — -

A Mohácsi Kereskedők
tekintettel a húsvéti körmenetre 

üzleteiket

szom baton  délu tán  
h at ó ra k o r  z á r já k .  
H u s v é t  h é t fő jé n  a 
z á ró ra  déli 12 ó ra .

OKSE
m o h ác s i k e rü le te .

Orvosának megválasztása 
b iza lom  kérdése. Gyóg^u'.asa* 
hoz viszont nagymértekben hoz
zájárul, ha a szedett gyógyszer 
iránt is bizalommal viseltetik. 
Ezért vásároljon szükség esetén 
kizárólag valódi Aspirin-iablettát, 
amelyen a ,,Bayer“  kereszt, mint 
a megbízhatóság jele lathato.

— Levente h ire k . A húsvéti 
szentgyonást és szentaldozást 120 
levente vegezte el a Ferencrendi 
templomban — Husvet hétfőjén 
veszi kezdetét a levente futball 
bajnokság, melyben a hat legidő
sebb évfolyam vesz reszt es igy 
tizenöt mérkőzés kerül lejátszásra 
A mérkőzések mindenkor délelőtt 
10 órakor kezdődnek és arra le
venték 4 fiiiért, más érdeklődők 
pedig 10 fillér belépődíjat fizetnek, 
mely összegből a levente futball
csapatok felszerelése lesz megvá
sárolva. A mérkőzések eredmé- 
ről sportrovatunk fogja a közön
séget tájékoztatni.

— Letartózta ttak két asz- 
szonyt Dunaszexcsőn. A duna- 
sztkcsői csendőrség mar régebb 
idő óta folytatott nyomozásának 
eredmény eképen letartóztatta özv. 
B ari Ferencné es Paszterek Ja- 
nosne dunaszekcsői asszonyokat, 
mert tiltott műtetet végeztek 
pénzért, élelmiszerért. Mindketten 
beismerésben vannak. Szombaton 
délelőtt bekísértek mindkettőt a 
pécsi ügyészségi fogházba.

—  Legelésző lo v a k  a Deák 
té ren . Kaptuk a következő leve
le t: Csodálkozással lattant, hogy 
a nemrégen iltjá rt cirkusz lovai a 
Deák téren legeltek. Nem tudom 
hogy ki engedte meg ezt, de ha 
idegenek lovainak megengedték, 
akkor majd a helybeliek is kérni 
fogjak ezt az ingyen legelőt. A 
Deák tér ma az egyetlen nagyobb 
zöld hely, ahol a gyermekek játsz
hatnék, a legeltetés óta azonban 
tele van trágyával a tér s a szi
ves átengedés u'án még tiszto
gatni is kell. Az illetékesek figyel
mébe ajánlom ezt az ügyet.

— A m e g re fo rm á lt u j 36. 
M. K ir. O sztá lyso rs já tók oiyan 
nyerési eshetőségeket nyújt, me
lyet senki sem hagyhat kihasz
nálatlanul. 1 560.000 pengővel 
szaporították a nyeremények ősz- 
szegét. Az elérhető legnagyobb 
nyeremény 700.000 pengői Juta
lom 400.000 pengő I Főnyere
mények 300.000 P, 100.000 P, 
60.000 P, 55.000 P, 50.000 P, 
45 000 P, 35 000 P, 25 000 P, 
azonkívül 21 darab 20.000 pen
gős nyereményt 32 drb. 10.000 
pengős nyeremény. Lényeges, 
hogy az első 4 osztály nyeremé
nyeit majdnem duplájára emelteit. 
Most van itt az alkalom, kis koc
kázattal nagy vagyonra szert 
tenni. Siessen ö n  is, mert a 
sorsjegyek nagy kelendőségnek 
örvendenek. A húzások már 17- 
én kezdődnek.

— Iparos tanulm ányút. Az
Ipartestületek Országos Központja 
folyó évi április hó 24 én Firen
zében megnyíló O  asz Nemzeti 
Kézművesipari vásár és kiállítás 
alkalmából a magyar iparosok és 
családtagjaik részére iparos ta
nulmányutat szervez O.aszor- 
szagba. A nyolc napos rendkívüli 
kedvezményes tanu mányu ra je 
lenkezési határidő április hő 15. 
R “szletes felvilágosítás az ipartes
tület irodaiban.

— Iparos n a g y g y ü lts  Buda
pesten. Az Ipartestületek Orszá
gos Szövetsége folyó évi május 
hó 8 — 18ika között a Budipesti 
Nemzetközi Vasár tartama alatt 
(50° 0 kedvezményes utazas) ipa
ros nagygyűlést tart. A gyűlés 
időpontja közöltetik É-deklódök 
és resztvenni óhajtók fordulja
nak az ípartestület jegyzői h iva
talához.

— H arnyó irtás . A polgármes
ter figyelmezteti a varos lakos
ságát arra a fennálló törvényes 
rendelkezésre, hogy minden bir
tokos köteles a fák rügyeinek 
fakadása előtt a fakat és bokro
kat a kártékony hernyóktól, vagy 
fészektől megtisztítani és a hernyó- 
feszkekat és tojásokat elégetni.

— Országos vásár. A folyó 
hó 6 án hétfőn tartott országos 
vásáron f--lhajtatott szarvasmarha 
595 db., ló 546 db., juh 400 db., 
sértés 1299 db. Eladatott 379 db. 
szarvasmarha, 116 db. ló, 60 db. 
juh, 681 db. sertés.

— Cserebogarak Irtása . A 
A város polgármestere hirdet
ményt bocsátott ki a csereboga
rak irtásáról. A cserebogarakat 
leghelyesebb a kora reggelt órák
ban lerázni, mert ilyenkor nteg 
vannak gentberedve. A szedett 
cserebogarakat e lke li pusztítani.

—  E lveszett 40  pengő. A 
hétfői országos vásáron Nagy 
Antalné sz. Horváth Rozália 
külső zsebebói eltűnt egy kendőbe 
kötve 40 pengő. Lehet, hogy 
valaki kilopta a zsebéből, de az 
is lehetséges, hogy kirántotta s 
igy elvesztette. Feljelentésére a 
rendőrség megindította a nyomo
zást.

spok r.
C s o p o r tv e z e tő  D P A C  

M o h á c s o n .
T o r n a b e m u ta tó .

Régen volt az, hogy a húsvéti 
ünnepekre olyan attrakcióval 
szolgáljon az MTE, mint a mos
tani ünnepekre. Barátságos mér
kőzés helyett, komoly bajnoki 
pontokért menő .küzdelemmel 
szolgál a vezetőség, nem kisebb 
ellenféllel, mint a nagyjatékerejü 
csoportvezető pécsbányatelepi 
DPAC. A kitünően játszó bá
n j ászcsapat ve.ető helyevei biz
tosan ostromolja az első osztály 
kapuját, mely a jelenlegi körül
mények mellett sikeresnek is la t
szik, ami elé azonban a mohá
csiak a vasárnapi mérkőzésen 
egy kis akadályt akarnak gördí
teni. A cégcsapat a II. osztály
ban egy-két kitűnő játékossal 
megerősödött, köztük a profi 
Pécs-Baranya kitűnő játékosával, 
Horváth-Halassal, aki nemcsak 
játékosa, hanem edzője is a csa
patnak és igy szép stílusával 
erősen feljavította a bajnokjelölt

f - - - - - - - - '
Tőry. védjegyű

Ó terru t
tetőfedőpala
nagylemez
cső

sok ezer esetben 
fényesen bevált, 
kimagasló minőség.

ETERNIT MÜVEK
Budapest, Yl, in d rissy  nt 33.

E L Á R U S Í T Ó K  minden 
NAGYOBB HELYSÉGBEN.I  __J

DPAC ot. A kitűnő ellenféllel 
szemben az MTE a vasárnapi 
edzőválság okozta gyengébb já
tékával ellentétben, teljesen más 
vértezetben, uj harci szellemben, 
részben reorganizált, a betegek 
felépülésével teljes együttesével 
veszi fel a harcot. A játékosok 
is átérzik ezen erős ellenfél elleni 
mérkőzés fontosságát és minden 
erejükkel azon lesznek, hogy be
bizonyítsák jogosságukat az első 
osztályra. A szépnek Ígérkező 
mérkőzésen tehát csak úgy áll 
hatja meg a helyét Mohács 11 e, 
ba teljes erőbedobással küzdi 
végig a 90 percet és a szezon- 
eleji szép és hasznos játékot vo
nultatja fel a küzdelemben.

A Husvét másik szép pro- 
grammja a mérkőzés előtti és 
szüneti tornabemutató. A nem
reg megalakult tornaszakosztá
lyunk első nyilvános szereplése 
és bemutatkozása lesz a húsvéti 
tornája. Ehmann Lajos vezetésé
vel szorgalmasan készül a torna
szakosztály tizescsapata a bemu
tatkozásra, hogy munkájukkal és 
nehezebbnél nehezebb gyakorla
taikkal me.nyerjék a közönség 
tetszését és végérvényesen meg
alapozzák a tornát Mohácson. 
Bemutatásra kerül a dm  rend
szerű ntozgásos torna, nyújtón 
és korlaton pedig a szebbnél 
szebb előirt és szabadon válasz
tott gyakorlatok. A szép látvá
nyosságot nyújtó és minden iz
mot megmozgató, nem kis ügyes
séget igénylő tornabemutató va
sárnap délután fél 4 órakor kez
dődik, amit 4 órakor követ a 
bajnoki mérkőzés.

M TE -P EA C  II. 3 :2  (1 :2 )
Nagy fölény.

Mohács. 11. o. b. Bíró: Kemény.
Az első tavaszi bajnoki mér

kőzésen az M TE megszerezte a 
bajnoki évad első győzelmét is, 
amely győzelem még nagyobb 
aranyu is lehetett volna, ha nem 
üldözi balszerencse csatárainkat, 
ha nem oly szerencsés kezű az 
ellenfél kapusa és nem utolsó 
sorban, ha erélyesebbek játéko
saink a kapu előtt. Most gól
arányt is javíthattunk volna, a 
II.felidő nyomasztófólénye alapján.

Kanyó és Karácsonyi helyén 
tartalékkal felálló MTE kezdi szél 
ellen a játékot és mar 4. perc-
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ben nagy he lyze te t ha gyunk  k i- 
h a szn á la tla ru l. Az eRyetem isták 
is ta m a d ra k  és a 7 percben, 
b e kk je in k  h bájabé.l vezetnek is. 
0 : 1 .  Két percre ra azonban szép 
akc ió  nyom án Varga II. k iegyen
lít. M ohács n őst erősen szorongat. 
A  35  percben form ás tám adás 
u tán  egy jó  P E A C  lövés u ta t 
ta la l a h a li ha. 1 :2 .  A  gó l u tán 
va iiozo  já ték fo ly ik .

A II. fé lidő t szép m ohácsi tá
m adás vezette be. Az 5. percben 
töm örü lés fo ly ta t., N em etvarga 
ry o n  rsa ra  ti cgvan a k iegye n lí
tés. M ost á llandóan tan iad  M o
h i cs, de a P E A C  jó l védekezik . 
A  13. percben a bíró tisz te le t
lenségért K a z im irt k iá llít ja  A  
tre g c s o n lu lt  ellet le l te ljesen be
szo ru l tér leiere, de a te rvszerü le t- 
le r.ü l átsző .V iTE nem tud  ered
m ényes lenn i, sőt du rvaságok 
akadt ak. A 45. percben végre 
Pazar tejese uta t ta la l a hálóba.

A m érkőzés gyenge já té ko t 
h o zo tt, am elyben a te rvszerű ié t- 
seg v o lt a főtenyező. A  ta rta lé 
kos M T E  ben a beugró Bárácz 
es P etrov ics v o lt jó . A z  egyetem is
ták  csalódást ke lte ttek. D u rva sá 
g u kka l es rek lam álása ikka l nem 
jó  benyom ást szereztek a né zők
né l. A közvetlen vedeln ük  jó  vo lt. 

Mohács a bajai első osztályba 
ke rü lt, m ert a vasárnap i re ndk í
vüli közgyű lés  jóváhagy a a ta 
nács a ltu l hozo tt u j beosztási 
tervezete’ .

A U T Ó T É R K É P
50 fillé r .

Kapható

FRIDRKH eSZKÁR

könyv- és papiikeieskedésében
M o h ács .

A LEM *
5 0 -  6 0  f il lé r ig  
I k i lo g r a m m

Sim on d y tilfi
u t ó d á n n  1 
M o ll  »•<•»

K o s s u t h  U C C U .

P a t a k i  J á n o s
faipari m ester, zongorakészítő és 

csónaképítő
B a r á t  u t c 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.

P i a c i  á r  a k i
Búza — —
Zab — —
Rozs — —
Árpa — —
Tangert m.
Bab

O LCSON! S Z É P E N !

fb .tiossz  i bes.no 
B A K  rí N b  b  '

Ltf ptUldjUCi Ci. ár kledé
FRIBF1CH OSZK A •

F É R F I I N G
és fehérneműt, pizsamát, házikabátot, por- és munkaköpenyt

m é r t é k  s z e r i n t
egyénenként külön szabással, megrendelésra 
szavatossággal, a legszebb kivitelbe t Készít

A , ,H ite lfo rrá s '1 b e v á s á r lá s i S z e rv e ze t  
ta g ja i ré s z é re  6 havi ré s z le tfiz e té s .

VORISEK LAJO S
fehérnem ükési’to és divatárukereskedő. Óvárosház*.

P O N T O S A N ! G YO R SA N !

NY 1L I  IÉ K
A ezen rovatban foglaltakért nem vallal 

felelősseget a szerkesztőség).

Köszönelny11vát ilás
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága férj, édesapa és nagyapa

Sch p p e rt Rezső
elhalálozása alkalmával mélysé- 

‘ ges nagy fájdalmunkat a teme
tésen való megjelenésükkel, ko- 

t szőrű küldéssel, avagy részvét- 
nyilvánításukkal enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton leghalá-
sabb köszónetünket.

Mohács, 193b. évi április hó 9.

G yászo ló  család.

3 E — :  -

E L A D Ó
e g y  m o d e rn  há lószoba

Jókai Mór ucca 19 szám alatt.

-w
Í IL

F IG Y E L E M !

Órát, arany-ezüst ékszert a lég. 
olcsóbban vehet.

T Ö R I ARANYAT, ezüstöt a legdrágábban adhat el

1* «ö if i  <• *  a $ ** i£  sí 1
fftehses Ú jváros-háza.

Javítást, vésést gyersr r. és ölesén személyesen készítek. 
Ugyanott a világhírű 1 ung sram  égő, c s illá r ,  
rá d ió  és v illa n y s ze re lé s i anyag kaphatók

3E

szerda
heti placlsa  

1 5 . -  P 
1 4 -  P
13 50 P 
13.50 P 
12 60 P

— — 20—  P

Kész vasablakok min 
der.f'ílö méretbsn és 
kivitelben kaphatók

s > .

J W M C S A O T A L
mű- és épületlakatos mesternél 

Apponyi utca 20 sz.
Saját házban.

4  vagy -i szobás lakás és 
i üzlethelyiség

I<  I \  I » Ó
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 B. u. 19.

Eladó

Az Apponyi ucca 4-ts számú

ház május hó 1 tői rövidebb 
vagy hosszabb ideire K IA D Ó , 
esetleg kedvező feltétetek n ellett

el is adó.
É rdtklődni lehet

&
I
&

K á rp á ti Jánosnál
S Z E L L Ő  u p. Fii.pökszenttizsebet

Eladó föld
A szőlőhegyen SOO ü-öl és a róni. 
kát. temető közelében bOO C-öl. 
Érdeklődni lehet

özv. l ó th  1! le sn é
J'iiröniharti/ u. 17

&
Kq
&

ó havi részletre készpénzáron
^vásárol a

ITELFO RRÁS
Bcvasailási 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 lehet r

B á n  A n d i ás h ile l ir o d á b a n ,
vagy az egyes híva;ml<jk.Len levő m e g b íz o t tn á l.

EH
EH
EH

N éhai Jahoda Ede tu la j
doná t képező S zéchenyi 
té r  6- sz. la kó h á z  és a 
T áborhegyen  4800 négy
szögö l sző lő  p résházza l 

és fe lsze re lésse l.
Cím  a k iadóh iva ta lban .

— *■  L 1M III1 I— I —  —  U H U I  !■ H W I W  r

Eladó
Méh családok és kaptárak 

pergetovel együtt
i í A I ' P I

p ú ly t i íe lv i jn ’ysisr.ó, M ö ln ie *
HBamHnEMEEHKaBBHMMBSBnEMM&atXEU*****'

Eladó szőlő.
A Szőlőhegyi iskola közelében 
egy jó karban levő 3400 □  öle? 
szőlő, épületekkel, esetleg 2 rész
ben is a megfelelő épülettel 

ELADÓ. Bővebbet: 
Szentháromság u. 30 házszáír

? r :d i- ic a  u s í-u a r  .ö n y v n y o a r d a ja ,  i i  m a ca

ibes.no
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