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keltet vasárnap, a világhá
ború hősei gyönyörű ünnepe 
napján, egy nyomorék, hiva
tásos koldus sereg felvonu
lása a piacon, a főútvonala
kon Hangos énekléssel, kia
báló kéregetéssel, nyomorék 
testük, karjuk lábuk muto
gatásával. szinte kényszerí
teni igyekeztek az embere
ket adakozásra.

Minden részvétünk, szi
vünk minden melege, meg- 
nyomorodott, szegény ember
társainké. Utolsó fillérünket 
is odaadjuk azoknak, akik 
ebben az amúgy is nyomo
rúságos világban, még nyo- 
ir.i ruitabbak, készséggel tá
mogatjuk őket, hogy emberi 
életük legyen, amennyire 
nyomorék testük megengedi, 
de ez az ordító nyomorúság, 
illetve annak üzletszerű mu
togatása, nem részvétet, ha
nem megbotránkozást keltett 
mindenkiben.

Az emberek egymásután 
kértek toiünk, hogy emeljük 
fel tiltakozó szavunkat a ha
tóságok előtt, mert lehetetlen, 
hogy ezeket az emberi ron
csokat az utcán hagyják s 
engedjék városról-városra, 
faluról-falura járni, mutogatni 
nyomorult testüket. Hatósá
gilag engedélyezett nyomorú
ság vásara volt ez, amelynek 
véget kell vetni.

Mohács város társadalma 
joggal tiltakozik az ellen, 
hogy ily hivatásos kolduso
kat ide beengedjenek. Itt a 
hatóság és a társadalom kö
zös erővel megoldotta azt, 
hogy sajat szegényeit ember
séges módon ellátja. Mi meg
találtuk a módot, eszközöket, 
hogy eltüntessük az utcáról 
a koldusokat. Áldozott és a 
jövőben is áldozik mindenki, 
akinek felesleges fillérje van, 
hogy az emberiség szégyene, 
a koldus eltűnjön az utcáról. 
Es amikor ezt hazai szegé
nyen kkel elértük, akkor ide
gentől jönnek és jarrak végig 
ez utcákat.

De tiltakozunk éppen a 
mai szociális szellemben 
megindult kor nevében a 
koldus invázió ellen. Mind 1 
egy, hogy valaki saját hibá
jából, vagy a sors csapásai 
alatt lett-e szegény, koldus, ! 
mindegy, hogy születésétől ' 
kezdve nyomorék, vagy ké 1 
sőbb roncsolta össze testét 
valami gép, az ilyen szeren
csétleneket ne koldulási en
gedélyekkel támogassák, ha- i 
nem intézményesen lássa-, el.

Amig ebben az országban 
is még mindig akad ,k 
miiliós vagyonok, százezres 
jövedelmek, amig vannak - 
busásan dotált kettős és több
szörös állások, amig vannak 
fényes, drága mulatóhelyek, 
luxus vendéglők, ahol egy 
éjszakán ezreket esznek és 
isznak meg, addig meg lehet 
és meg kell találni az alapot 
a szegénység, a koldusok 
elvan támogatására és ellá
tására, hogy ne az utcán 
nyomorék testük mutogatá
sával keressék meg a fillére
ket, vagy pengéket életük 
fenntartására,

Olvastuk, hogy a belügy
miniszter országosán készül 
rendezni a szegénykérdést 
és ezért tártuk fel egy város 
jogos megbotránkozását, hogy 
siettessük a megoldás mi
előbbi megvalósítását. Mo
hács város megmutatta, hogy 
lehet, tegye ezt meg minden 
község, minden varos, ha 
nincsenek elég forrásaik, se
gítsen a varmegye, az allant, 
de el kell tüntetni az utcá
ról ezeket a szerencsétlene
ket. Emberséges lakast, ellá
tást nekik, ahol azok, akik
nek csak ez hiányzott meg- 
njugogr.ak, megpihennek. Ha 
aztan vannak hivatásos csavar
gók köztük, ezek mar nem in
dítják meg az emberi sziveket, 
ezek nem kapnak engedélyt 
erre a szégyenteljes mester
ségre s nem jelennek meg az 
utcán rettenetes embercson
kok, vagy világcsavargók!

Mohács város közönsége hálás kegyelettel ünnepelte meg a Hősök napját.
„Hőseink véráldozatanak minden cseppje égeti emlékezetün

ket” —  mondotta a polgármester, ünnepi beszédében.
Májusi pompába öltözött a 

Hősök emlékműve parkja zász 
lók lobognak az enyhe májusi 
napfényben s hatalmas közön 
ség. egyesületek, intézmények 
testületileg veszik körül a város 
gyönyörű Hősök em ékművét.

Ebben az évben első ízben 
állottunk ezen a napon az em
lékmű előtt s impozáns volt a 
város közönségének áldozatos 
kegyelete, amellyel eljött leróni 
háláját a vüághábnru hősi halot- 
taival szemben

Az összes felekezetek temp 
lomaiban istentiszteletek voltak, 
n ajd fél 12 órakor kezdődött az 
ünnepély az emlékmű előtt. A 
Cecília énekkar magyar „Hiszek
egy" e, a megcsonkított ország 
legszebb imádsága nyitotta meg 
a progran műt A kitűnő ének 
kar Pálos József vezetésével ki 
vá'ó énektudásról és fegyelme
zettségről tett tarnságot.

A köveikező szám, a II. Lajos 1 
Dalkör, varos második énekka 
rának dala volt, akik Adler Sán 
dór főkántor vezetésével „Hős 
vitézeink" c. dalművet adták e'ő 
A kiesi, de fegyelmezett s szép 
érekharganyaggal rendelkező da 
lárda nagy fejlődést mutatott

Ezután dr M argitay  Lajos 
polgármester lépett a hatalmas 
hősi emlékmű talpazatra és 
emelkedett szélién ü, gyönyörű 
emlék beszédet mondott. Többek 
között a következőke mondotta :

— Mohács varos közönségé
nek hálás szereltté itt emelt em
léket az ő hős fiá nak, hogy 
imádkozhassunk értük, hogy 
megköszönhessük itt nekik dicső 
tel eil et és például szolgáljon az 
nekünk arra, miként kell a ha
záért élr.i és meghalni . . .

— A ztk en ékének áldozunk 
ma, kik a haza hívására, lelkűk- ' 
ben az ezeréves örök Nagyma- 
gyaiország eszményképével, in
dultak véres á dozashoz és irdat 
ián őserdők sűrűjében, hegyek 
mély szakadékaiban, alattomos 
mocsarak süllyesztőiben, jégme 
zők feneketlen nanasaiban vesz
tek el is sirhalmuk la an csak 
egy hervadt őszi omb, zizegő 
nad, vagy hófuvatag volt . .

— Ma eljöttünk ide, hogy vi
rágokkal és szeretetünkkel éke
sítsük jelképes örök pihenőjüket. 
Ha most azt tennők, ami vágy

alakjában ott izzik szivünk mé
lyén, akkor megzörgetnénk e di- 
szés emlékmű sírkövét és han
gos szóval kiál'anók : Keljetek 
fel hősök, a haza szó lít! De jól 
tudjuk, hogy az emberi hang 
gyenge ahhoz, hogy a halottakat 
feltámassza. Én nem is a por
ladó testet, hanem a halhatatlan 
lelket idézem magunk elé. Azo
kat a dalos magyar lelkeket, 
amelyek egykor betöltötték az 
egész országot s a fél világot is.

— Milyen sokan voltak, mi
lyen dalosak, bátrak és lelkesek, 
akik már rég oly csöndesek . . . 
Milyen sokan voltak és milyen 
sokan maradtak ott a vértől 
csúszós idegen mezőkön, mély 
futóájkokban, szeges drótaka- 
dályok előtt, őrjitó golyózápor
ban I

— És ebből a közel hatszáz
ezer hősi halottból mindössze 
negyvenezren pihennek az édes 
anyatöldben. A többiek idegen 
földben porladnak, legtöbbje jel
telen sírokban pihen, ma azon
ban mégis itt vannak mindany- 
ny'an. Szorosan elszakithatatla- 
nul együtt vagyunk: hotak, 
élők, hősök és megmaradónak ! 
Hőseink veráldozatának minden 
cseppje égeti emlékezetünket, 
amelyből majd nagyszerű meg
újhodás fakad és uj életet te
remtő rügyfakadás Amely nem
zet akkora áldozatot tud hozni 
szabadságáért, annak igazságot 
kell szolgáltatni, nemcsak ön
maga, de Európa összes kultur- 
népei érdekében . . 1

— Ez az ország törhetetlen 
és oszthatatlan A történelem, a 
fölkrajz, a népi öntudat joga 
hatalmasabb erő az ököl, a ha
misítás, a zsákmányolás erejénél. 
Hazánkat az Isten övezte a Kár
pátokat és ízen belül hiába 
vonnak határokat s állhatnak 
ezeken szuronyerdők, gépfegy
verek, ezeknek gyűrűjén is at- 
sugárzik az igazság fénye!

— Megdicsőüit hősök, kik 
már az igazságos Isten Ő Szent 
Felségénél imádkoztok árva ha
zátokért, teljes hittel és bizalom
mal fordulunk hozzátok, mi 
kálváriát járó magyarok: Álljatok 
elébünk és a hadak utján, az 
örökkévalóság hatalmas erejével 
vezessetek bennünket győze
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lemre, vezesselek bennünket ősi 
örökünkbe

— És a szent ünnep áhítatá
ban, az eggyé olvadt magyar 
lélek, a magyar szenvedés és 
magyar remény imádságos him 
nuszával szálljon felfelé, életet 
hirdetve és a szabadság ősi szel 
lőjétől megih'etve, vakító fény 
sugárként törjön az ég felé és 
azt kápráztatóan megvilágitjva 
hirdesse az örök létet, hirdesse, 
hogy él még, örökké él a ma 
gyár!

Meleg tapssal jutalmazna a 
nagyszerű beszédet a közönség, 
majd a II Lajos Dalkör, Falu 
Tamás: Igazságot Magyarország 
nak c. dalt éneke te s azután 
megkoszorúzták az emlékművet 
A szépen sikerült ünnepélyt a 
Ceci a Dalá'da H mnusza fe 
jezte be.

Az ünnepély után a leventék, 
cserkészek és a külvárosi apró- 
dók elvonultak az előkelőségek 
előtt.

Mohács Város közgyűlése.
Szombaton dé után Mohács vá

ros képviselőtestülete rendes köz 
gyűlést tartott, dr. Margitay Lajos 
polgármester elnöklete alatt.

A tárgysorozat első pontja a 
vármegye alispánjának leirata, 
amelyben kórházi kert kibővité 
sére terü'etet kért. Vitéz Szőnyi 
Alajos ismertette a leiratot s 
W olff Ödön felszólalása után 
Vida Dezső beszélt kijelentve, 
hogy készséggel szavazza meg 
a kért területet Meg kell, adni 
a helyet, sőt köszönet illeti az 
alispánt, mert itt csináltatta meg 
a modern tüdőbeteg osztályt.

Dr. M argitay  Lajos polgár- 
mester kiemelte a kórház kibő 
vités fontosságát, mert hiszen, 
ha reményeinek megvalósulna* 
s visszakapjuk a baranyai három 
szeget, nagy szükség lesz a kór
házban férőhelyekre. A képvise 
lőtestület egyhangúlag hozzájá 
ru't a terület átengedéshez.

Fehérvár? István műszaki ta
nácsnok ismertette az Erzsébet 
tér rendezését, amelynek tervé
ről lapunk már részletes ismer
tetést közölt. Ugyanakkor több 
utca buikolásá* terjesztette elő. 
így a Jókai Mór utcának további 
burkolását kiskockával a Hu 
nyadi utcáig. Ezzel eltűnik a la
punkban is kifogásolt árok az 
ovoda elöl. A Felszabadulás ut
jának úttestét kijavítják, befeje
zik a Diófa utcai utborkoást, 
sorra kerül a Sarok utca és a 
Kazinczy utca.

Fischer Ernő dr., majd után Ti
hanyi János plébános a II. Lajos 
és a Kossuth Lajos utcát össze 
kőtő úttest kijavítását kérték. 
Tihanyi kérte a Szent János szo
bor uj elhelyezésének tervét, 
hogy azt az egyházművészeti 
központnak bemutassa. Kéri a 
Szent Mihály tér tisztitását.

Schmtdt Károly kérte, hogy 
ne részletekben végezzék a mun
kát, majd dr. Margitay Lajos 
válasza után aj javaslatot elfo
gadta a közgyűlés.

Fehérvdry István ezután is
mertette a Király utcai villany- 
vezeték átalakításának tervét, 
amely nem modern s egyes sza
kaszok nem bírják el a terhelést. 
A  meghirdetett versenytárgyalá-

| són a legolcsóbb mohácsi aján- 
j lattevő Rubint József,

Dr. Schwarcz Béla kéri levenni 
a napirendről az ügyet a Király 
ut végleges rendezéséig. Schmidt 
Károly, Petrovics Károly, Vida 
Dezső, felszólalása ú tin  a köz 
gyűlés mégis elfogadta a javas 
latot és kiadta a munkát Rubint 
Józsefnek.

A zárszámadásnál Schmidt Ká- I

A Szociális Misszió Társulat 
közgyűlése.

Vasárnap délu’án 3 órai kez
dettel, szép érdeklődés me'lett 
tartotta évi rendes közgyűlését 
Schmidt Lajosné elnökletével, a 
Szociá'is Misszió Társulat mo
hácsi szervezete.

Schmidt Lajosné elnöki meg- 
nyi'ójáhan rámutatott a misszió 
mindnehezebb munkájára, mert 
mind kevesebben lesznek azok, 
akik tudnak adni s igy a szere 
temek, az ambíciónak kellett 
erősebbnek lenni a fokozódó 
nyomor leküzdésére.

— Testvérek vagyunk vala
mennyien — mondotta — s nem 
tűrhetjük, hogy testvéreink szen
vedjenek. Le kell törölni köny- 
nyeiket.

— Ha szembe akarunk szál- 
lani a rettenetes nagy nyomor
ral, amely szörnyű következetes
séggel megy előre, minden erőn
ket össze kell fognunk és meg- 
boldogu t Püspök atyánk szavait 
követni, mely szerint „Nem nézi 
a mécs, hogy nagy e a sötétség, 
hanem világit, nem bánja a for
rás, hogy nagy a sivatag, hanem 
adja a vizet “  Mi se nézzük, hogy 
sokan körű öttünk gyengék, ha
nem mi magunk legyünk min 
dig eiősek!

Ezután üdvözölte a megjelent 
Alexa nővért a központ kikul 
dőltét, az érdeklődőket és meg 
nyitotta a gyűlést.

A titkári jelentést Német Ká- 
rolyné olvasta fel, amely a szer
vezet igazán nagyszabású mun
kásságáról számolt be.

Az egyesület anya és csecse
mővédő szakosztályának vezetőie 
Mayer Vtlmosné a patronessek, 
a Stefánia és a szegénygondozó 
nővérek segítségével végezte 
munkáját s környezettanulmányai 
alapján segélyezte az arra rászo
rult anyákkat és csecsemőket. 
Az elmúlt évben 252 ebédet 
osztottak ki 228 P. 60 fillér ér
tékben. Esenkivül kiutalt a szak- 
osztá y 4016 It. tejet, cukrot, 
szappant, flanelt, stb közel 500 
P. értékben 1159 órát dolgoztak 
az agilis szakosztály tagok.

A szegénygondozó szakosztály 
vezetője Schmidt Károlyné pat- 
ronessei segítségével a szegé 
nyék nyomorának enyhítésén te
vékenykedett. Bar a „Szeretetház" 
felállítása óta csökkent a munka 
kör, azonban mindig akadnak 
támogatásra szoruló szegények. 
Kiosztásra került 220 kg. kenyér, 
1650 It. tej, 388 kg. liszt és 106 P. 
70 fillér gyorssegély A város és 
Montenuovo herceg által ado
mányozott fát, 144 P. éltékben, 
*/s ad ölenként osztották ki a 
szegénye* között. A püspök
pusztai bérgazdaság 6 m. bur
gonyát adott, amelyen kivül még I

roly dicsérte a parkokat, dr. 
Schwarcz Bé'a elismeréssel szó
lott a zárszámadásról, dr. Fischer 
Ernő a Flórián szobor környé 
kének rendezését, a Dunapart 
díszítését kérte Vida Dezső a 
temetőket összekötő járdát kért 
Tihanyi János fedett ülőhelyeket 
a szigeti átkelők részére.

A zárszámadás elfogadásával 
a közgyűlés véget ért.

sok alkalmi segély szétosztá
sát végezte a szakosztály.

A kórházmissziós szakosz
tály vezetője Német Károlyné 
patronessei segítségével a kór
házi betegeket vigasztalja. 164 
beteglátogatást végeztek A mun 
kaév leforgása alatt 731 szent 
gyónást és szent áldozást végez 
tek a betegek. A Központi Sajtó 
vállalat átengedése folytán 6056 
Uj Nemzedéket, továbbá külön 
féle más újságokat és folyó ira 
tokát osztottak ki a betegek kö
zött Szép karácsonyi ünnepélyt 
is rendeztek, hogy a családjuk 
tói távollevő kórházi betegek is 
megünnepeljék a szeretet ün
nepét.

A jelentés köszönetét mond 
dr. Patton János volt egyházi 
tanácsadónak, aki sokoldalú el
foglaltsága miatt lemondott tisz 
térő!. Az egyházi tanácsadó tisz
tét most Tihanyi János plébános 
látja el, a szervezet felkérésére.

Beszámolt a jelentés a nagyobb 
adományokról. így néhai /ahoda 
Ede 100 P l, néha: W itt József 
2000 P-t adott az egyesület cél 
tatra. Hálájuk jeléül evente szent
misét szolgáltatnak az elhunytak 
lelki üdvéért. Pókay Antal ezre
dessé történt kinevezése alkal
mával 50 pengőt juttatott a 
misszió szegényeinek.

Rubint Magda olvasta fel ez- i 
után a Leáttyklub munkásságá
ról szóló jelentést, amely egy év I 
állandó, hasznos tevékenységét 
ismerteti. Harminc összejövetel, j 
6 értekezlel, hasznos előadások 
jellemzik az év munkásságát. 
Resztvettek testületileg ünnepé 
lyeken, de részt kértek a szociá 
lis munkából is, amennyiben a 
szegényház részére 40 párnát és 
46 dunyha huzatot vártak a ta 
gok. Karácsonyi kiosztáskor tiz 
szeretetcsomagot osztottak ki a 
szegények között.

A jelentés hálás köszönettel 
emlékezik meg Kolos Ilonka és 
dr. Patton Jánosról akik lelkes 
odaadással dolgoztak a Leány
klub élén.

Ezután K n ittl Ilonka olvasta 
fel a testvér Leányegyesület 
négyévi működéséről szóló je- I 
lentését, majd Schweller Mária a 
pénztári kimutatást olvasta fel, > 
amely közel 4000 pengős forgal- i 
mával mutatja, hogy anyagiakban, 
mely jelentős támogatást jelent a 
Misszió Társu at működése, Mo- ! 
hács város szegényeinek.

A közgyűlés következő tárgya 
a titkár megválasztása volt. A le
mondott Herger Aranka helyébe 
a közgyűlés egyhangúlag Vitéz 
dr. Horváth Kázmérnét válasz
totta meg.

Az uj klubtagokat avatta fej 
utána dr. Patton János

— A leánytól — mondotta 
minden idők elvárták, j,0 y 
„kedves" legyen. És ez a |ejj n~ 
programm olyan, hogy mirtdia- 
aktuális marad és mindig rneir 
valósítható lesz. Űzzük és gyf 
koro'juk ezt a „kedvesség Sp ir. 
tót1* és Ady versének kívánsága 
hogy: „szeretném, ha szeretné 
nek“ bennünk beteljesül és va 
lóság lesz.

A központ kiküldötte, Alexa 
nővér rámutatott arra, hogy 
a mai élet sokoldalúsága ugyan- 
annyi szociális hiányt, bajt is tár 
elénk A Misszió Társulat korát 
megelőzte, amikor már évekkel 
ezelőtt mindezen bajok orvosiá. 
sát program mjába vette, öröm- 
mel állapítja meg a mohácsi 
szervezet üdvös munkáját és 
számos az életbő1 vett példával 
további munkára buzdítja a hely
beli tagokat

A zá óbeszédet Tihanyi János 
plébános mondotta, aki megál
lapítja, hogy az egri norma be- 
bevezetése a Szociá is Misszió 
munkakörét megszükitette s ép
pen ez a helyzet késztet arra, 
hogy a perifériákon körültekint
sünk és meglássunk sok olyan 
dolgot, amit eddig nem vettünk 
észre. Ezután 12 pontban össze
foglalta azokat a dolgokat, ame
lyek bőséges munkát adnak Han
goztatta, hogy a Misszió mun
káját jobban kell a közönség 
között terjeszteni, bele kell vonni 
az érdeklődés körébe nemcsak 
a Leányklub és a Leányegyesü- 
let tagjait, hanem az összes is
métlő iskolásokat is. Meg kell 
hívni évente a Közgyűlésre, hogy 
vigyék a hirt a kisebb gunyhókba 
is, mű müvei, mennyi jót cselek
szik a Misszió.

XIII. Leó szavait hangoztatta: 
„Az á la n sohasem lesz képes 
az egyház és fe'ebaráti szeretet 
gyakorlása nélkül a szociális kér
dést megoldani Álljunk tehát az 
állam mellé és kössük be, ahol 
sebet láttunk s töröljük le a 
könnyeket, ahol könnyet látunk."

Ezután a pápai Himnusszal be
fejeződött az értékes közgyűlés.

A polgári isáola 
tornaunaopóje.

Hata más tömeg szorongott, 
ujjongott, tapsolt és lelkesedett 
vasárnap délután a mohácsi ál
lami polgári fiú és leányiskola 
tornaünnepélyén, a sportpályán. 
Megszoktuk már kitűnő iskolánk 
évről-évre mindjobban mutatkozó 
fejlődését, ez évben azonban 
oly szépet, gyönyörűt mutattak, 
hogy eddigi munkásságuk koro
náját tették fel, legdrágább kin
csünk, a magyar ifjúság testi ne
velése munkájára.

Délután 5 órakor a leventeze
nekar pattogó indulója mellett 
vonult fel az ifjúság. A fiuk ka
tonás, büszke lépésekkel, a lányok 
kedves, bájos pírral az arcukon 
lépkedtek el a közönség előtt 
Az első meglepetést a leányok 
pirosbabos ruhája keltette. Mint 
valami élő pipacssereg vonult 
tova a zöld‘gyepen a leánymenet. 
Nagyszerű ötlet volt és a torna- 
ünnepélynek különleges, uj szilt- 
adott. .J
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A leányok élén magyarruhás 
leánykák haladtak, akika H i
szekegy után, szemet gyönyör 
ködtető. lelket vidító szép má
jusi táncot mutattak be Minden 
szünetet taps töltötte meg, meg
érdemelten, mert a táncokban 
annyi báj, annyi magyaros, ked 
vés lendület volt, amely meg
ragadta a közönséget.

A következő szám a fiuk ze
nés gyakorlata volt. Hibátlanul, 
pontosan végezték. Akarat, fe
szülő izmok és fegyelem jelle 
mezte a gyakorlatokat, amelyek 
szintén osztatlan sikert arattak.

Különlegesen szép volt a leá 
nyok főzőkanalas tánca. Érdekes, 
eredeti figurák, változatos, köny- 
r.yed, néha huncutkodó mozdu 
latok, mindehhez a piros ruha 
erdő, a kis fejecskéken piros 
fejkendő, sokáig emlékezetes 
képet mutattak. Nagyon nagy 
sikerük volt.

A tornaünnepély műsorán 
ezenkívül még a fiuk dán g im 
nasztikája és a botgyakorlatok 
volt kiemelkedő szám, hozzá a 
leányok zenés, ritmikus gyakor
latai tűntek ki. Minden gyakorla
ton meglátszott, a gondos, szak 
szerű munka, éreztük a tanár lel
kes szeretetét, a gyermekeket 
szerető szivét, amellyel az uj 
nemzedéket testben erősitve, ne 
velve, egyben szemnek is gyö- 
nyörködtetőt akartak nyújtani a 
tornaünnepély közönségének. Fe
lejthetetlen volt ez a vasárnap 
délután és csak a legnagyobb 
elismeréssel adózhatunk úgy dr. 
Szabóné /üresek Irén, mint 
Tóth Dezső tanároknak.

A mutatós és szép gyakorla
tok között, a fiuk 4X100 m. 
stafétájának és atlétikai verse 
nyeinek döntője volt.

Érdekes volt a fiuk zsinór
labda és a leányok kosárlabda 
játéka. A lelkes közönség együtt 
izgult a fiukkal és egy egy jól 
sikerült dobás elismerő morajt 
keltett a közönség soraiban

A szépen sikerült versenyt a 
Himnusz fejezte be, majd elvo- I 
nultak a nap hősei, kipirult, bol- I 
dog arccal, mert érezték, hogy 
szépet, gyönyörködtetőt nyújtot
tak, szülőknek, tanároknak, gyer
mek- és sportbarátoknak egyaránt, j

Befejezésül még meg kell em
lékeznünk Kecskés Lajos h. igaz 
gátéról, aki a tanári kar és dr. 
Szkladdnyi László vezetésével az 
ügyes cserkészcsapat élén lelkes 
odaadással dolgozott a tornaün 
nepély megrendezésén.

G ye rm e k le lk e k  a 
«Szent Sziv»

szo lgá la tában .
A mohácsi külvárosi iskola 

Szent Imre és kis Szent Terézről 
elnevezett Szivgárda csapata, j 
fennállásának első éves forduló- ! 
ján, Áldozócsütörtökön benső- | 
séges ünnep keretében áldozott 
a Szent Szív tiszteletének. A | 
délutáni litánia után kip iru lt 
arcú ember-palánták sokasága 
vonult be, fehér selyem zászló 
alatt a templom szentélyébe, 
hogy felajánlják apró szivecs- 
kéiket, a legszentségesebb 
Szívnek.

A régi és a felavatásukat váró i 
55 kis gárdistát P. tZfiy/ Bemar- j

M O H Á C S I  H Í R L A P

din házfönök a szeretet meleg 
szavaival fogadta és a nagy 
számban megjelent szülőkhöz 
is szólva, meggyőzően festette 
meg a szivgárdisták és a sziv- 
gárdista szülők feladatát, mely 
egyetlen kötelezettségben merül 
k i: a gyermekek részéről, hűsé
ges szív és odaadás, a szülők 
részéről a hűséges szívre való 
nevelés.

P. Unyi beszéde után, kezde 
tét vette az uj gárdisták ünne
pélyes felavatása és a régiek 
fogadalom újítása. A szülők el
mondották a gyermekeiket fe l
ajánló imát, majd a kicsinyek 
imádkozták el a hitvallást és a 
gárdisták önfelajánló imáját. E 
könnyeket fakasztó áhitatos aktus 
után a gárdista induló éneklése 
közben kapták meg jelvényeiket. 
P. Unyi befejező szavaival ért 
véget a kedves ünnepség és a 
szent Szív kis katonái, boldog

N agyszabású ünnepé lyen  ü lik  m eg
F rig y e s  főherceg 80 ik s z ü le té s n a p já t
Haász tábori püspök mondja az Ünnepi szentmisét. Az egész 

csa'ád, sok közéleti előkelőség jelenik meg az ünnepélyen.
Megírtuk mar, hogy Frigyes 

főherceg most éri el 80-ik szüle
tésnapjai s ez alkalomból Ma
gyaróváron meleg ünneplésben 
részesítették A szép évforduló 
igazi ünnepe azonban Sátorhe
ly en lesz, csütörtökön, amelyre 
már jminden előkészületet meg
tettek.

Frigyes főherceg hétlőn érke 
zett meg az uradalomba es Ka- 
rapancsán szállt meg. Kedden meg
érkezett Gabriella főhercegnő is,

/ö t'ő  kedden azonban a 
Zsófia gőzössel az egész 
föhcrcegi család jön, 
szániszennt dtí-an.

A posto loka t
keresünk ma is. Apostolokat, 
akiket az egész világ megér
tene, akiknek szava a világ 
minden népének nyelvén ért
hető lenne. Apostolokat, akik 
a Szent Leiektől megszállva, 
krisztusi sseretetlel a szivük
ben, ihletett szavakkal járnák  
ezt a felborult világot, ezt a 
modern Babilont, amelyben 
egyik ember nem érti a má
sikat, egyik nemzet nem 
akarja, vagy nem tudja meg
találni embertársait a má
sikban.

Önmagával meghasonloti 
az emberiség, mintha vakon 
járná a világot. Ürült fegy
verkezéssel, háborún, vérziva- 
taron, halálon át akarja 
megtalálni az eletet. U j apos
tolokat várunk Piros-Pünkösd- ,

mosollyal az ajkukon távoztak 
otthonukba.

Az ünnep délelőttje is a lelki 
újjászületés gyönyörű misztériu
mának volt hirdetője, amikor is 
hetvenkét fehérruhás, fátyolos 
gyermeklélek részesült az első 
szentáldozás szentségében. Az 
áldozás után szeretet reggelire 
gyűltek össze a gyermekek, me 
lyet a Ili. Rend és a külvárosi 
hölgyek rendeztek, nagy szere
tettel és önzetlenséggel. De még 
ennél is többet tettek: öt sze 
gény első áldozó részére, áldo
zást ruhára valót gyűjtöttek össze

Az iskola vezetősége ezúton 
mond köszönetét a III. Rendnek 
és a külvárosi hölgyeknek pél
daadó ügybuzgalmukért és 
őszinte köszönet illeti Inkey 
Margit tanítónőt, a szivgárdisták 
avatóünnepélyének és előkészi 
lésének fáradságos rendezéséért 
és Urkövi József tanítót, az első 
áldozók előkészítéséért.

mos közéleti, katonai és társadalmi 
előkelőséget is varnak.

Junius 3-an érkéz.k meg Haász 
István tábori püspök, aki Moha 
csőn Tihanyi János vendege lesz

1 s innen megy másnap Sátorhelyre, 
arról az ünnepi szentmisét celeb 
rálja.

A föhercegi csalad Karapan- 
cshii lesz elszállásolva s szintén 
csütörtökön érkeznek Sátorhelyre.

Az ünnepély programmját most 
állítják össze. A szent mise után 
Frigyes főherceg megkoszorúzza 
a Hősök emlékművét, majd disz- 
elvonulás lesz. Délben lóó  sze 
mélyes ünnepi ebéd lesz, azon 
kívül megvendégelik a megjelenő

I csapatokat s egyéb alakulatokat 
és az uradalmi alkalmazottakat.

napján, akik ezt a vesztébe 
induló világot megtérítenek 
és rávezetnék az igaz útra, 
amely van, amelyet két ezer 
éve hirdetnek, csak nem lát
ják, nem találnak rá, mert 
eltévedtek . . .

— A vármegye közgyűlése 
v issza ta rto tta  á llásban az a l
ispán t. Bárány avarmegy e tör
vényhatósági bizottsága kedden 
délelőtt tartott közgyűlésén napi
renden szerepelt állásfoglalás 
Fischer Béla alispán további szol
gálata ügyében, aki ez év augusz
tusában tö lti be teljes szolgálati 
idejét. A közgy űlés Álándy Samu 
és Heckenberger Konrád dr. tel 
szoialfisa után egyhangú.ag úgy 
határozott, hogy felkéri Fischer 
Béla alispánt, hogy tovatbra is 
vezesse a varmegye ügyeit. — 
Ez a határozat elismerése annak 
az érdemdús munkásságnak, 
amely Fischer Béla alispansagat 
jellemzi. Mi mohácsiak a legna 
gyobb örömmel vesszük ezt lu 
domasu, h.szen Fischer Béta al
ispán nevéhez, szcretette.jes tá
mogatásához nagyon s k uj in
tézményünk fűződik. Kiváló alis
pánunk mindig különös és kitün-
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tető barátsággal és érdeklődéssel 
kisérte a város minden ügyét s 
gondoskodása, jóindulata ma
radandó nyomokat hagyott a vá
ros életében. Ezek hosszú évti
zedekig fogjak hirdetni Fischer 
Béla aiispánságát, aki további 
szolgálata alatt is minden bizony
nyal megtartja szeretetében vá
rosunkat és minden szépért és 
nemesért lelkesedő polgárságát.

— Kinevezés. Vitéz Horváth 
István dr. főispán a vármegye 
keddi ülésén bejelentette, hogy 
dr. Schmidt Miklós mohácsi ügy- 
ved, v. országgyűlési képviselőt, 
vármegyei tb. főügyésszé kine
vezte. A kinevezés osztatlan örö 
met keltett Mohácson, ahol dr. 
Schmidt Miklós úgy társadalmi, 
mint közéleti munkásságával meg
becsülést és tiszteletet szerzett. 
A kitüntető kinevezés mindenké
pen erde.nes férfiút ért.

— Papi koronagyülés. A 
mohácsi esperesi kerület papsága 
május 26-án a Szent Ferencrendi 
zárdában, tartotta idei tavaszi 
p ipi tanacckozásat, ahol a jú n i
usban Pécsett tartandó egyház
megyei zsinat anyagát tárgyaltak 
le dr. Kéthelyi József esperes- 
plébános vezetese alatt.

— Missa Sollemnis mohácsi 
szereplője A Pécsett junius hó 
10 —14-ig folyó Missa Sollemnis 
szabadtéri előadásokra a vidékről 
is mindennünen felkértek meg
tel, lő szereplőket. A „Kherub- 
szerepre" Újházy szerző elsőnek 
Fasnády Viktóriát találta alkal
masnak, aki így városunkat fogja 
méltóan képviselni a több száz 
szereplő között.

— Ügyvédi vizsga László 
Marton dr. ügy védjelölt az egye
sített bírói és ügyvédi vizsga 
első részét a budapesti Pázmány 
egyetemen sikerrel letette.

— A po lg á rm es te r Ünnep
lése a vá rm e gye i közgyűlésen. 
A keddi varmegyei közgyűlé
sen, az alispáni jelentéssel kap
csolatban, dr. Schwarcz Béla ügy
ved Mohács varos közönségé 
neveben köszönetét mondott a 
vármegye és elsősorban az alis- 
pa i részéről megnyilvánuló tá
mogatásért, amellyel Mohács a 
most folyó epitkezesek befejezese 
után minden tekintetben modern, 
kitünően felszerelt kórházhoz ju t. 
Egyébként is Mohács város az 
utóbbi években hatalmas fejlődést 
mutat. Nagyszerű alkotások egész 
sora jelzi ennek a fejlődésnek 
útját, am. mellett kiemelendő, 
hogy a pótadó mindössze 50%, 
mig például a nemrégen Mohá
cson járt szekszárdi polgármester 
szerin tott 100% Ezért a fejlődé
sért Fischer Béla alispán és dr. 
Margitay  Lajos polgármestert 
illeti a dicseret és elismerés. 
Szóvátette a mohács-pécsi ország
út rendbehozatalara megszava
zott 60 ezer pengős kölcsönt, 
mert a munkaiatok még mindig 
nein kezdődtek meg. Fischer 
Béla alispán később, valaszaban 
azt hangsúlyozta, hogy Mohács 
varos nemcsak, hogy fejlődött, 
hanem hatalmasan fejlődött s az 
elismerés Mohács varos polgár
ságának és kiváló polgármestere 
nek dr. M argitay  Lajosnak kö
szönhető. Az alispán szavaira a 
közgyűlés nagy tapsban töri ki 
és melegen ünnepelte dr. Margitay 
polgármestert.



— Belsőrlhal tucsu Pünkösd 
első napján tartják Mohács-szi
geten a belsórihaiak a harang- 
búcsújukat. Az ünnepélyes szent
misét es szenibtszedet délelőtt 10 
őrskor dr. Patton János hitok
tató fogja tartani.

_ Az alispán Mohácson.
Fischer Béla alispán pénteken dél
előtt autóval Mohácsra érkezett. 
Kíséretében dr. Igaz Lajos titkár 
volt. Az alispán a vármegyei 
gyümölcsöst tekintette meg.

— Hősök napján f. hó 24-én 
délelőtt 10 órakor tartotta kegye- 
letes ünnepséget a mohácsi Ke
resztyén Ifjúsági Egyesület a ref. 
hősök emlékműve előtt. A szózat 
elénckiese után Nagy Jenő el
szavalta Gyula d iák : Magyar 
Hiszekegy c. költeményét. Utána 
Caái Érdre gimn tanár méltatta 
a világháború vértanúinak emlé
kezetét. A hősök napja — mon
dotta — nem halottak napja, ha
nem az emlékezés ünnepe, amely 
alkalmat ad nekünk arra, hogy 
számunkra életet, vagy halált je
lentő problémába nézzünk, amely
nek a neve : Magyar Sors. Nap
kelet végtelen rónáiról ide vetett 
bennünket a sors forgószele, 
hogy évszázadokon át Nyugat 
bástyájává legyünk. Mi ennek a 
feladatnak becsülettel meg is fe
leltünk. A világháború szomorú 
intőjel s arra figyelmezteti az 
utódokat, hogy ne a háború által 
akarjak megvalósítani nemzeti ál
maikat, hanem az egy más becsü
lése, az őszinte együttműködés 
alapján igyekezzenek előmozdí
tani a béke megvalósulását. A 
szép beszéd után Birta lan  Jo- 
lanka szavalta el Szabó Gyula 
.Hova lettetek” cimü költeményét. 
Utana Balázs János a Fóldmives 
Olvasókör nevében helyezett el 
koszorút az emlékműre. Az ün
nepély a Magyar Hiszekegy el- 
éneklesével véget ért.

— Halálozás. Z d ilá r György, 
ny. városi földadó nyilvántartó, 
életének 63-ik évében Budapesten 
folyó hó 26 án meghalt. Az el
hunytat családja Mohácsra szál
líttatja és itt szombaton délután 
fél 5 órakor a Szent rókus ká- 
poloából helyezik el örök nyu
galomra Halálát édesapja Z d ilá r 
János, leánya D ánfl Lajosné sz. 
Zdilá r Mária, unokája és széles
körű rokonság gyászolják.

— A Sztnpártoló Egyesület 
elnöksége ezúton is értesíti tag
jait, hogy 1-én mindenkihez el
megy a pénzbeszedő s kérik, 
hogy az esedékes részleteket 
fizessek meg, hogy a szinisze- 
zonra mindenki bérlete ki legyen 
fizetve. U j tagok is jelentkezhet
nek az elnökségnél.

— Junlálls Kölkeden. A Köl- 
kedi Polgári Olvasókör Pünkösd 
másnapján délután 3 órái kezdet
tel a nepház udvarán nagysza
bású kerti mulatságot rendez, 
amelyre Mohács város és kör
nyéke szórakozni óhajtó közön
ségét tisztelettel meghívja a ren 
dezőség.

— Leventék figyelmébe I 
Szombaton, május 30 án a le
vernek es cserkészek részére elő
adás lesz a mohácsi színkörben. 
Az összes leventék és cserké
szek tartoznak tehát szombaton 
este 8 órakor a színkör előtt 
gyülekezni, honnan oktatóik ve
zetésevei bevonulnak a nézőtérré. 
Belépődíj nincsen.

______mohácsi hírlap _________

Készen áll az iparos 
népünnepély nagy

szabású programmja!
Az ipartestület rendező bizott

sága e heten tartott ülésén vég
leges formában megállapította a 
június hó 7-én tartandó népün
nepélyének programmját, mely 
sok szinü mókáival és szórakoz 
tatú versenyeivel egy napra el
fogja felejtetni a varos közönsé
gével a mindennapi élet egyhan
gúságát és a munka dübörgő za
ja:. A szabadság után vágyó 
emberi lélek a szabadterniészet 
ózondus tengerében ntegfürödve 
vissza kapja egy napra lelkének 
csillogó derűjét és életkedvét, 
amire ma egyformán szüksége 
van az elet gondjaitól barázdált 
minden magyarnak. Mohács ipa
rossága a város közönségének 
egy napra vissza kívánja varé 
zsolni a bnldog béke idők gond
talan vigasságát és programmját 
úgy állította össze, hogy egy 
egész napot betöltő szórakozás
sal mintegy lekösse a közönség 
figyelmét.

Az ipartestület programmját 
nagyban gazdagította a mohácsi 
iparos cserkészek csatlakozása is 
akik Benedek József tanító cser- 
készparat.csr.ok vezetésével lázas 
gyorsasággal készülődnek a nép
ünnepély még teljesebbé tételére. 
A juni&lis a nagy kiterjedésű szi
geti levente pályán lesz megtartva 
a sokac révvel szemben levő ár
területen.

Miután a rendező bizottság a 
népünnepély programmját a kő 
zönség részére meglepetésnek 
tartogatja, úgy azt csak gyűjtő 
nevek alatt a falragaszokon és a 
lap jövő heti számában fogja 
közölni.

—  D iákm ise. Pünkösd első és 
második napján a püspök temp
lomban a 9 órai diákmise el
marad

— Jótékonyé:lu tombola és 
népünnepély. Szent Ferenc 111. 
Rendje ez évben is nagy mun- J 
kával készül a nyilványosság elé.
A nyár folyamán, augusztus 9 én, 
a külváros minden szépért, jóért I 
lelkesedni tudó, agilis hölgyeinek I 
segítségével nagyszabású tombo I 
Iával összekapcsolt népünnepélyt 
rendez, melynek tiszta jövedel
mét — részben — a püspök
templom, részben a kórház-ká
polna és a szegény-gondozottak 
javara fordítja. A minden támo
gatásra érdemes ügyet városunk j 
társadalmának figyelmébe és meg- i 
értő szeretetébe ajánljuk.

— A mohácsi reform átus 
egyházközség Pünkösd hétfő
jén iktatja be főgondnoki állá
sába Fehérváry István műszaki 
tanácsost ünnepélyes keretek 
között. Az egyházmegye esperese 
Nyáry Pál hirdeti az igét és be
iktató beszédet tart. Az üd
vözléseket istentisztelet végez
tével a templom előtt fogadja a 
főgondnok. Az ünnepélyt köz
ebed követi.

P ü n k ö s d  h é t t ő t ő l  k e z d v e

B A L O G H  L A C I
dzsesz-zenekara muzsikál a 
K O R O K Á B A N ,  ®

—  A Stefán ia Szövetség tóm- | 
bolája junius 7-én lesz megtartva.
A siker, mint minden évben, ezút
tal sem maradhat el, mert a közön- j 
ség szívesen támogatja az értékes 
és nemes célú tombolát. Ez évben 
a cserkészek, a polgári iskola és 
az ovodak is csatlakoztak a ren 
dezőség1 ez. Bővebbet lapunk kö
vetkező számában.

—  A Missa S ollem nis pécsi 
szabadtéri előadására a mohácsiak 
junius 11-én, Úrnapján délután 
2 órakor indulnak, vissza pedig 
este 11 órakor. A jelentkezők 
szántától függ, hogy vonattal, 
vagy autóbusszal fognak-e utazni.
A vasút a résztvevőknek 50 %  
kedvezményt nyú jt. A szabadiért 
előadásra a jegyek 2 P-től 6 P-ig 
kaphatók. Jelentkezni lehet a bel
városi plébánián.

— B eira tás a g im náz ium ba .
A városi gimnázium igazgatósága 
már ezúton is felhívja a szülők 
figyelmét, hogy az 1936/37. tan
évre az 1— II., valamint az V — VI. 
osztályos tanulók részére junius 
25-én és 26-án délelőtt 9 — 12 
óráig a gimnázium helyiségeiben 
lesz a beiratkozás. Behatási díj 
20.— pengő.

— Halálozás. Rosenthal Lipót 
magánzó, életének 76 ik évében, 
Budapesten elhunyt. Nagy rész
vét mellett lemették el. Mohács
ról a Rosentha1 és Vida csalá
dok gyászolják.

— Adomány. Fellner László 
tánctanár több használt, de jó
karban levő ruhanemű ajándé
kozott a Misszió Társulatnak A 
nemesszivü adományért ezúton 
is köszönetét mond az egyesület. 

— A belső riha i kis iskolások- J 
nak nagy napjuk volt múlt ked- 1 
den. Pécsett voltak kirándulni | 
tanítóikkal. Megnézték a nagy 
templomokat a Zsolnai gyárat. 
Még a Mecseket is megmászták. 
Megnéztek mindent, ami érdekes 
és szép. Egy egész napos k i
rándulás sok szép élményével 
gazdagodva tértek haza este, 
hogy társaiknak elmeséljék az! 
a sok-sok mindent amit láttak a 
• nagyvárosban*.

—  Jun ius vége felé jö n n e k  
a Színészek. Fodor Oszkár 
pécsi társulata most kezdte meg 
nagykanizsai színházi szezonját. 
Az első előadás „A k i mer, az 
nyer" oly fényes sikert aratott, 
hogy a nagykanizsai sajtó a leg
nagyobb elragadtatással ír a tár
sulat művészi képességeiről. Az 
igazgató azt a kérést intézi a 
mohácsi közönséghez, hogy már 
most váltsa meg a bérletét, mert 
a társulat mohácsi szezonjának 
alapját képezik a bérletek. A ka
nizsai szezon 4—5 hétig tart s 
akkor Mohácsra jönnek.

— Baleset a sportpályán. 
Múlt szombaton a sportpályán 
edző gyakorlatok voltak a más
napi polgári iskolai tornaünne
pélyre. Móka Frigyes IV. osz
tályú tanuló magasugrása után 
oly szerencsétlenül esett le, hogy 
jobb alsókarjanak mindkét csontja 
eltörött. A „László* közkórhazba 
szállították.

1936 május 31.

— Aranykalászos gazdák 
közgyű lése a té li gazdasági 
isko láb an . Vasárnap, május 
24-én tartotta a mohácsi téli 
gazdasági iskola Aranykalászos 
Gazda Köre folyó évi rendes 
közgyűlését. Vitéz Horvátth 
Iván igazgató a Hősök emlék
ünnepéről beszélt és az össze
tartásra hívta fel az aranykalá
szos gazdák fi yelmét. Schiszler 
János aranykalaszos gazda Lány 
csók) sotnkoró, szójabab terme
lési es pétisó műtrágyázasi kí
sérleteinek eredményeit ismertette, 
Keszler József aranykalaszos 
gazda (Maja) pedig a baranya- 
megyei ricinustermelés eredmé
nyeiről számolt be, Németh. Jenő 
gazdasági tanár az időszerű 
állattenyésztési kérdéseket ismer- 
tette. A közgyűlés befejezése 
után az iskola kertjét, majd dél
után a mohács szigeti vármegyei 
törzsgyüinölcsöst és faiskolát 
nézték meg az aranykalaszos 
gazdák. Végül a fehérasztalnál 
egy pár pohár bor mellett a 
Ribli korcsmában barátságosán 
elbeszélgettek együtt a tanari kar 
és a régi barátok, gazdatarsak.

— Névváltoztatás. A belügy. 
miniszter megengedte, hogy Afz- 
hálovics Ferenc József mohácsi 
lakos, nevét „M o ldva i*- ia vál
toztassa.

— A Magyar Nemzeti Szö
ve tsé g  m ohácsi köre május 
hó 30 án délután 5 órakor vá
lasztmányi ülést tart a kör helyi
ségében Kirá ly utca 30. sz. alatt. 
T á rg y : Tiltakozás a trianoni bé
keszerződés alairasának évfordu
lóján. 2) Közgyűlés előkészítése. 
3) Mohács fel3zabadu!asanak 250. 
évfordulója.

— Majális Hercegszabaron.
Pünkösd másnapján a herceg- 
szabari erdőben majálist rendez 
Pelcz vendéglős, amelyre a mo
hácsiak kirándulását is várjak. A 
szép szabari erdőt a kirándulók 
mindig szívesen keresték fel s 
azt hisszük az idén is sokan 
kellemes délutánt fognak ott 
eltölteni.

— Arcképes vasúti igazol
ványok klá llitasa. A MÁV. 
pécsi üzletvezetősége közli, hogy 
a közszolgálati alkalmazottak 
gyermekei részére rendszeresített 
s nyári idényre három hónapra 
érvényes arcképes igazolványok 
kiállítását megkezdték. Az igény
jogosultak csoportonkint kérel
mezzék az igazolványokat. A fi
zetendő díj 4, illetve 2 pengő.

— A nyakönyv i bejegyzések 
szerint 1936. évi május hé 
22-től 1936. évi május hó 29-ig. 
Születések; Auth József, Vécsei 
Lajos, Kovács László József, 
Kispál Lajos László, Dobszai 
Anna. Házasságkötések: Oerich 
István és Király Erzsébet, Izsák 
István és Adamovics Erzsébet, 
Kulutácz Mátyás és Kovácsics 
Mária, Dozler József és Krausz 
Erzsébet, Dikán András és Sle 
zák Éva. Halálozások: Balatinác 
Mátyasné 61 éves, Pecsuvácz 
Istvánná 33 éves.
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— Felhívás! Kérjük mindazo
kat, akik a Missa Sollemnist meg 
akarják nézni, hogy tájékoztatá
sukra jelentkezzenek sürgősen a 
két plébániahivatalban.

— Baleset a kórházi építke 
zésnél. Szűcs Sándor ácssegéd a 
ki rházi éptkezésnel dolgozott. 
Munka közben a padlózat lesza
kad! alatta s Szűcs mintegy 2 
m. magasból lezuhant Bordatö
rést szenvedett. 4 .László* köz- 
kórhazban apó jak.

Frontharcos
közgyűlés.

Az Országos Frontharcos 
Szövetség mohácsi főcsoportja 
vasárnap tartotta rendes évi 
közgyűlését a varosháza dísz
termében, amelyet erre az alka
lomra teljesen megtöltött a mo 
hácsi frontharcos tábor.

A közgyűlést dr. vitéz Horváth 
Kázmér elnök nyitotta meg le’kes 
szavakkal:

— Ma a Hősök napját üli ez 
az ország — mondotta többek 
között És tényleg a hősök nem 
zedékére van szüksége Magyar- 
országnak, ha azt akarjuk, hogy 
reményeink beváljanak. Ez a hősi 
nemzedék pedig csak akkor szü- 
lethetik meg, ha azok az erények 
izzanak ennek a népnek a lel
kében, amelyek 20 évnek előtte 
képessé tettek bennünket arra, 
hogy a félvilággal szembeszállva, 
győzelemről győzelemre vittük 
zászlóinkat.

— A frontharcosoknak meg 
kell hóditaniok a magyar szive
ket. Erre a hóditó hadjáratra hí
vok fel minden frontharcost és 
ez az összes magyar fontharco 
sok célja és törekvése

A nagyhatású beszéd után 
ismertette az országos szövetség 
rendeletéit. Ma|d pedig Jahoda 
József beszámolt a főcsoport 
1935 évi működésről. Kfildor 
József oénztáros a zárszámadást 
ismertette, amely szerint a fő 
csoport bevétele 1900 pengő volt 
és jelenleg pénztári állománya 
250 pengő Az 1936 évi költség- 
vetés elfogadása után a főcso
port részleges tisztujitást tartott. 
Ennek keretében betöltötték az 
összes üresedésben levő álláso
kat. Alelnöknek vitéz Marosy 
Gyű át, titkárnak Stollár Feren
cet, ügyésznek dr. Paschke Fe
rencet, a számvizsgáló bizottság 
tagjainak Major Lászlót, Hemrich 
Ottót, Milecz Aladárt, intéző bi
zottsági tagnak dr. Kádár Jánost, 
dr. Kontra Miklóst, dr. Fischer 
Ernőt, Ritter Jánost és Schweiss- 
guth Pált választották meg. A 
pártoló tagok sorából pedig 
Bognár Antalt hívták meg.

Vitéz Marosy Gyula a névma 
gyarositás szorgalmazása végett 
szólalt fel. Ezt teljes egészében 
magáévá tette a közgyűlés és 
javasolta a tagoknak, hogy mi
nél többen magyarosítsák meg 
a nevüket. Ugyancsak magáévá 
tette a közgyűlés a pécsi főcso 
port indítványát és elhatározta, 
hogy felir a központhoz a 
trianoni békeszerződés aláírásá
nak 16. évfordulóján, hogy a 
kormány revíziós politikáját tá
mogassa.

A közgyűlés a Himnusszal 
végződött.

J U M U S  - i - 3 - 4
Magyar könyvnapra a következő könyvek jelennek meg:

Arany János: költeményeiből l-ll. kötve — g P 3.— 
Aszlányi: Előszó a házassághoz kötve — P 2.40 
Asztalos Pethő: A Magyar, Nemzet Története P 5.50 
Babits : Európai irodalomtörténet két kötet

egybe kötve — — — — — _  p 5 ,_
Bárdos A .: Uralkodók és komédiások kötve P 3.90
Bohunitzky S: Az Esztereghy hitbizomány P 3 — 
Fáik Géza: Liszt Breviáriuma — — — P 3 60
Fejtő Ferenc: Érzelmes utazás fűzve 2 20
Földi: Kiáltás a vá'ságból — — — — P 3,__
Gulácsi I : Förgeteg — — — — — P 4  —
Ha’ász Gy.: Öt világrész magyar vándorai P 2 20
Horovitz J: Beszéljünk magyarul fve 3 60 
Horváth J.: Világtörténet kötve — — — P 3 90
Híves Gy.: Puszták népe kötve — — — P 3 60
Katona I.: Árva Krisztina kötve — — — P 3.—
Mai magyarok régi magyarokról kötve — P 2 80
Megyeri S.: A szerelem a szerelmesé kötve P 2 —
Mező Ferenc: Olimpiai kalauz kötve — P 2 —
Nagy Lajos: Budipest nagykávéház kötve P 3 20
Nyirő J.. Uz Bence gyönyörű diszkötésben P 2 90
Radó: Idegen szavak szótára kötve — — P 2.70
Szilárd—Undi: Szép vagy diákélet kötve— P 2.—
Vaszary G.: Vigyázz, ha jön a nő kötve— P 3 90
Zsolt B.: Dunaparti nő kötve — — — P 2 90

T e k in te tte l a kö n yve k  k o r lá to lt  szám ú kiadására  

tanácsos már most előjegyezni 
FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében, Mohács.

— A rendőrség a fö ld sz in tre  
kö ltö zö tt. A negkezdődő gimná
ziumi átalakítási munkálatok 
miatt a rendőrség leköltözött a 
kastély épület földszintjére. Az 
egyes hivatalok elhelyezése a 
következő: Az 1. sz. szoba elő
szoba s ebből nyílik Pamlényi 
János rendőrkapitány és Gálszécsy 
Tivadar rendőrfelügyelö szobája. 
A 2 sz. Dr. Molnár Ferenc, a 3 
sz. dr. /ancsá Gyula rendőrfogal
mazóké. A 4 sz. a segédhivatal 
s ebből nyílik a bejelentő hivatal, 
az 5 sz a detektiveké.

— Postás őrlem ény. U j táv
beszélő állomások : Vörös János 
temetkezési vállalkozó 155. Pflug  
Péter autóbuszvallalkozó 156. 
D . Lichtenstern Miksa fogorvos 
157. Dr Szlávy Kornél kir. köz
jegyző szőlője 304. Dr. Németh 
Kálmán ügyvéd, fhg. urad. ügyész 
szőlője 303. Leszerelt távbeszélő 
állomások: Huth  János fakeres
kedő 131. Pogány Vilmos kir. 
bir. végrehajtó 119-

— Lopott nyaklánc. Kardos 
Erzsébet felirónő egy arany 
nyakláncot kínált eladasra Glau- 
bér Imre ékszerésznek, aki azon
ban gyanúsnak találta a dolgot, 
mert a nyaklánc 100 P. értéket 
képviselt. Jelentést tett a rendőr
ségnek, amely kinyomozta, hogy 
a leány háziasszonyától, Bakó 
Imrénétől lopta a nyakláncot. 
Kardos beismerte tettét. A bíró
ság elé került s 14 napi fogház 
büntetésre Ítéltek. Az Ítélet jog
erős.

— Talá lta to tt egy drb. kesz
tyű, igazolt tulajdonosa a rend
őrségen átveheti.

— Hajó és csónaképítés! 
Ipa r szabályozása. Hajó és 
csónakot a múltban minden ön
álló iparigazolvannyal rendelkező 
faiparos készíthetett. Az ipartigyi 
mintszter az ipartörvény lő  §■ 
anak módosításával ezen visszás 
helyzetet megszüntette, mert a 
hajó és csónaképítést a hajóács 
munkakörébe tolta, és a hajóács 
ipar megjelölést „hajó és csónak- 
építő* megjelölésre módosította. 
A rendelet értelmében hajó és 
csónakot csak a hajóác=, vagy 
arra külön iparigazolvannyal ren
delkező iparos készíthet.

SPORT-
Bajai Bácska

lesz az MTE pünkösdi vendége, 
amely mérkőzés egyben tavaszi 
szezonzaras lesz. A szimpatikus 
bajai csapat már régen szerepelt 
Mohácson, pedig a régebbi idő
ben sokszor vívtak kemény csa
tát a győzelemért. A Bacska csa
patában néhány jó játékos sze
repel és jelenleg a bajai alosztály 
közepén foglal helyet. A mohácsi 
csapat pedig az utóbbi gyengébb 
szereplés után megfelelően akarja 
zárni a szezont es a sérti tek fel
épülése után a lehető legjobb 
felállításban veszi fel a küzdel
met. A mérkőzésnek az ad érde
kességet, hogy az ősztől az MTE 
is a bajai első osztályban sze
repel es igy a mérkőzés bizo
nyos támpontot és ízelítőt ad az 
egyik őszi ellenfélre vonatkozó
lag. A mérkőzés délután fel Gora
kor kezdődik, míg előmerkőzés-

ként ki i tinő csemegével szolgá
«z M TE, amiitor Mohács város 

k ét iskolájának válogatott csa
pa -ét áll, íja szembe egymással 
bai álságos megütközésre. A pol
gári és gim náziurn válogatott csa
patai. nak m érkőzése 1 « 5 órako- 
kezdő, lik.

ZiS .E— M TE 3 .0  ( 3 : 0 )
Hősies küzd üemben vérzett el 

fohács.
Pécsujhegy ’. II. o. b. Bíró: Svara

Az utolsó táv aszi bajnoki mér
kőzésén az M Tt '  a csoport baj
nokát kapta elie lfelül, amelytől 
erősen tartalékosa n, hős es küz
delem után, marac 't alu . Az ide
genben lejátszott mérkőzésre a 
következő összealli, asban állt fel 
az M TE:

Szakai — Kálmán L. Zum bsr 
Pazar, Berta, D :ttkó — N :n : t  
Goidmam, Kalnan II., N m u a s r  
Ránics.

Mohács kezdi a ját ékot és az 
első percekben rajtaüt ésszerűen 
tamad. Lassan azonban Zsolnai 
kezébe veszi az irány itást es 
Szakáll szépen védi a lö véseket. 
Az MTE veszélyeztet Neiuet re
vén, de csatáraink sze’esóek és 
igy nem tudnak eredményesek 
lenni. A nagyszerű cégcsapat 
azonban 3 góllal terheli meg há
lónkat A II. félidőben teljesen a 
pécsiek irányitj ik a játékot, de 
halfsorunk és védelmünk nagy
szerűen védekezik és hősies küz
delem után sikerül gólnélkül k i
húzni ezt a félidőt.

A sérülések és fegyelmik miatt 
erősen felforgatott és tartalékos 
csapatunk megfelelően állta meg 
a helyét, de a bajnokkal szem
ben kis vereséggel kénytelen volt 
hazatérni. Közvetlen védelmünk 
és halfsorunk allta csak a helyét, 
kiemelkedve belőlük Berta es 
Kálmán I. Az ZsSE csapata való
színűleg az első osztályban is meg
állja a helyét.

Sporthírek
Az MTE alighanem megóvja 

a ZsSE eüen elvesztett mérkőzé
sét egy állítólag jogosu'atlan já 
tékos szerepeltetése miatt.

Az MTE a tavaszi szezonban 
megfelelően szerepelve a bajnok
ságban az ötödik helyen kötött ki.

A két le kö tö tt barátságos 
mérkőzést, mint a siklósi és bajai, 
az MTE vezetősége augusztusra 
halasztotta, hogy megf.lelő csa
pattal állhasson ki.

A vasárnapi mérkőzés után 
az MTE játék >sai 4 heti pihenőre 
térnek, hogy julius l én ujult 
erővel kezdjék meg az előkészü
leteket az őszi szezonra.

Sárközy Józsefet a „Sabária* 
volt játékosát, akit végleg profivá 
nyilvánították, az MTE újra szer
ződtetni akarja edzőnek.

Pünköidhétfőn az „F 11* 
csapata a Helyőrség válogatott 
csapatavai tart barátságos mér
kőzést. mig előtte meg u’ána a 
levente csapatok tartják bajnoki 
mérkőzéseiket. A cégcsapatunk, 
és az utánpótlást jelentő leven
téinknek mérkőzéséi érdekesnek 
Ígérkeznek és a közönség figyel
mébe ajánljuk.

kelelósszsrlcesztó -
B Á N  A N D R Á S .  

Laptula|4«ns> é< kiad* i
FRIDRICH OSZKÁR.
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S z ő lő p e r ’ n e t e z ő k e t  

tökéh'les'.n is olcsón javít

E IA K IU H  O T T Ó
bád< »gos.

Mohács in c /ye i '  áros községi fiú- és 
leány- ipwi>9- és kereskedőtanonc 

iskolájának Fe lügyelő Bizottságától.

]7 í1936. SZ.

Paljazati hirdetmény.
Az iparostanonciskolák Szer

kezetének 42. § a és nm. vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter u r
nák 46600 1935. V. és 43 700 
1936. V. 2 sz. rendeletéi alap
ján. Mohács megyei város közs. 
fiú- és leány iparos- és keres
kedőtanonc.iskolájában, az 1936 
37 1938 39 tanévi hároméves 
ciklusra az alább felsorolt óra
adói állásokra pá yázatot hirdetek:

1 ) I. a.) osztály közismereti 
(5), II oszt. kőzism. (5). Ili IV. 
o. kőzism. (5), IV. o. technológia 
(2), |—IV. keresk. o. könyvvitel 
(1), II—IV. rajzpótló o. (3), II— 
IV. térben dolgozó rajzoszt (3), 
összesen 24 órara. Ezen 24 órára 
hat óraadót választunk.

2. ) I. b. o. közismereti (5), 
I—IV leányoszt. közismereti (5). 
kereskedő o. levelezés és áruis
meret (2), összesen 12 órára, 
mely állás egy állástalan termé 
szettan mennyiségtan szakos pol
gári vagy középiskolai tanarral 
kerül betöltésre.

3. ) I a. (3), I. b. (3), l l - IV .  
síkban dolgozó (3) és leányosz 
tály (3), összesen 12 rajzórájára, 
me’y állás egy állástalan polgári, 
v?gy középtskolai rajztanárral 
kerül betöltésre.

4. ) Az iskola igazgatói állására
Az 1. és 4. sorszámú állások

nál a nm. vallás- és közoktatás
ügyi Miniszter ur a tanoncisko
lái Szervezet 43. § ának azon 
intézkedését, hogy az alkalmaz- 
taiásukban megerősített tanerők 
az időközi vá'asztások alól men
tesek, ez alkalommal fent idézett 
rendeletével felfüggesztette. Ezen 
órák beosztásánál a megerősített 
tanerőket előnyben kell részesí
teni s a képesítést (tanfolyami 
végzettséget) is figyelembe kell 
venni.

A 2. és 3. pont alatt hirdetett 
állásokra pályázóknak az iskola 
Felügyelő Bizottságához címzett 
szabáiyszeiű kérvényt kell bead
ni, melyhez csatolni kell: 1.) a 
születési anyakönyvi kivonatot, 
2 ) a képesítést igazoló bizo
nyítványokat, 3 esetleges kato
nai szolgálatról és korábbi mű
ködésről szóló igazolványokat. 
Ezen állásokra csak a megjelölt ké
pesítéssel rendelkező allastalarok 
választhatók A kérvényre— sze
génységi bizonyítvány hányában 
— 2 P ős, a mellékletekre 30 fil
léres okmánybélyeg ragasztandó. 
Kellően fel nem szerelt kervé 
nyékét figyelembe nem vehetjük.

Az eddig alkalmazott tanító- 
személyzet tagjait, — ha csak 
állásukról le nem mondanak — 
eddigi munkakörükre nézve ak
kor is pályázókrak tekintjük, ha

lön kérvényt nem »  adnak be
(Szervezet 42. § a.)

A kérvényeket alulíró it fel
ügyelő bizottsági elnöknél kell 
benyújtani.

A pályázati határidő 

f. é junius 15-én déli 12 órakor 
jár le.

A megválasztott tanerők java
dalmazása Mohács megyei vá
ros képviselőtestületének 128 
kgy. 3714 kig 1934. sz. határo
zata alapján történik.

Az állások 1936 szeptember 
1 -ével foglalandók el.

Mohács, 1936 május 24-én.
BRAND EDE s. k.

a Felügyelő Bizottság elnöke.

Egv k ifu tó  lány  
felvétetik.

Cim a k ia d ó h iva ta lb a n
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GYOZODJON MEG
róla. de minden ismerősét is figyelmeztesse, hogy a

LEGOLCSÓBBAN 
FA- ÉS ÉRCKOPORSÓT

és minden temetkezési cikket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig 

V Ö R Ö S  J Á N O S
temetkezési vállalkozónál szerezheti be I

(S zen t Is tván  ucca 4 .)  
H ívásra  azo n n a l jövök! 

R észle tfize tés !
Pontos és gyors kiszolgálás!I

T a rtó s  ondu lá lás !
Értesítem a mélyen tisztelt hőlgyközönséget, hogy a 

legmodernebb rendszerű 1936 os tartóshullám gépet besze
reztem s igy módomban van pártfogóimat ezen a téren is 
kielégíteni. Fodrász üzletemben készült

ta rtó s h u llá m  szenzációs, 
v izh u llá m  d ivatos, o n d u lá lás  ta rtó s . 

Olcsó b é rle t re n d s ze r!
T a r tó s h u l lá m o t  6 P - tö l g a r a n c iá v a l  k é s z í t

Szeidl László hölgy fodrászata 
Horthy Miklós ut 26.

Frldrlch Onzkár kön yvn yom d ája , M iháes.

Mohács megy ei város polgármesterétől.
3111 1T6. szám.

H ird e tm é n y .
A polgármester közhírré teszi, hogy 

a városi bérházban levő Mayer-féle 
gyógyszertári helyiség a vele össze
függő lakással, az uj városházi Pancsits- 
féie üzlethelyiség, valamint , a doboz
gyári udvarban levő Herger és Hemer- 
féle egy szoba, konyhás lakások folyó 
évi november hó l-étöl bérbeadók. 
Zárt, Írásbeli ajánlatokat junius hó 
8-án déli 12 óráin a polgármesteri 
iktatóhivatalban lehet beadni.

Mohács, 1936. évi május hó 27-én.

Dr Margitay Lajos s k.
polgármester.

Vegyi c ikkek
eladásához szorgalmas,

agilis képviselőt keresek.
Részletes ajánlatokat

a k iadób a .
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H a l ló !  H a l ló !
Az Emmert féle csár
dában pünkösd vasár
napján délután 2 órai 
kezdettel nagyszabású 
T E K E V E R S E N Y  
lesz. Szives pártfogást 4 ^  
kér Reiter József csaposMélykutak fúrását,
szivattyú javításokat, motoros 
vízellátó berendezések léte

sítését jutányosán vállalom
Varga Ferenc

M o h á c s

M. Icir. áll. Gyermekmenhely Pées. 

2958 936. szám.

Pályázati hirdetmény.
A pécsi m kir. állami gyer

mekmenhely Mohács városban 
levő gyermektelepén 1936. július 
1 ével a gyermeklétszám szerint 
javadalmazott, most havi 45 — 
pengő tiszteletdijjal járó állami 
gyermektelepfelügyelőnöi állás 
meg fog üresedni.

Pályázni kívánók: szü'etési 
anyakönyvi kivonattal, legalább 
négy középiskolai osztály elvég, 
zéséről szóló, erkölcsi, honos
sági (illetőségi), hatósági orvosi 
és eddigi alkalmaztatásuk, illetve 
elfoglaltságukat igazoló bizonyít 
vánnyal, továbbá saját fogalma
zással és sajátkezű eg irt élet
rajzzal felszerelt és 2.— pengős 
(Kettő pengős) okmánybélyeggel 
ellátott kérvényüket fentnevezett 
intézet igazgatóságához címezve, 
legkésőbb

1936 évi julius ho 15 ig
postán vagy személyesen nyújt
sák be

DR. GOBBl GYULA s. k.
igazgató-főorvos 

egészségügyi főtanácsos.

I
A G IL IS , ÜG YES

fiatalember vagy fiatalabb 
munkaképes nyugdíjas jutalek 
később fixflzetéses állást kap
hat a Dana Általános Bizto
sító közvetítő ügynökségénél. 
B á n  h i t e l i r o d a .

I

AUTÓTÉRKÉP
5 0  f illé r .

Kapható

FBIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

M o h ács .
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