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Előfizetési á ra :
Negyedévre I pen^ő 60 f i l lé r S z á m a i 16 f il lé r . I 88 , kitdóhiTltill telefon 67 ,

Frigyes főherceg;. vánjuk, hogy érj' nea a ejtiető dicső N’agy-Megyar- 
régi, s<é?, soha el ne n fe ország feltáu adásit!

A ond '1 ttok, érzések, visz- | 
szaemlékezések, remények és 
vágyak özöne tódul a tolira, 
amikor Frigyes főherceget 
akarjuk köszönteni abból az 
alkalomból, hogy 80 ik szü
letésnapját érte meg. Ez a 
határkő szép és értékes min
den embernek, akinek meg
érni adatott, hiszen közel 
egy évs’ázadot jelent és bi
zonyosan igaz az, hogy akit 
,az istenek szeretnek, hosszú 
életet adnak neki“ . . .

Mig azonban egy e nber 
élete csak egy szűk családra, 
tahin egy kisebb közületre, 
vagy esetleg valamivel szé
lesebb területre terjed s an
nak életét élte át, Frigyes 
főherceg születésénél, el Hiva
tásánál fogva olyan körben 
élte le ezt az életet, amely 
embermilliók sorsat tekintette 
át, oly magasan, hogy felül
ről nézte és látta az esemé
nyeit. olyan fontos pozíció
ban, hogy része volt azok
ban a történelmi napokban 
és eseményekben, amelyek 
egy egész világot megváltoz
tattak.

Amikor most 80-ik szüle
tésnapján, pompázó nyárelő
ben, napsugatas, ragyogó 
napot a leikébe néz, nem 
hisszük, hogy mindannyiunk
kal együtt ne a dicsőséges, 
múlt jutna az eszébe, amely
nek reszese volt s amelyben 
mi is éltünk.

Nem ez a tönkrecsonkitott, 
életerejétől megfosztott kis 
ország voltunk, hanem nagy
hatalom, amelyet becsültek 
és amelytől féltek.

Frigyes főherceg születése 
napján biztosan mint katona 
a hatalmat, annak hatalmas 
hadseiegét, vitéz, világot 
győző katonáit latja, az em
ber velünk, szürke, hétköz
napi emberek millióival egy ütt 
pedig latja azt a gyönyörű, 
mindig visszaálmodott és visz- 
szakivánt békés napokat, 
amelyben a békés, tisztessé

ges polgári munka meghozta 
gyümölcsét, a renJe-. meg
érdemelt megélhetést

Ez az élet olyan időben 
pergett le a világmindenség 
ben, hogv sokat élt, sokat 
látott, sokat örült és sokat 
szenvedett. Többet élt más 
embernél, többet látott a 80 
événél, többet örülhetett és 
iitmaradt velünk együtt töb
bet szenvedni a dicsőséges, 
ragyogó múlt után reá ik nért 
csapásokat és a nyomorúságot.

A szép évford ílónál kö 
szöntjük, mint katonát, aki 
ép?en kato'.ni erényei elis 
meréseképe i lett tulajdonosa 
annak az ezrednek, amelynek 
elődjei a pécsi 19. honvéd 
és az 52. közös gyalogezred 
dicsőségesen, vitézül vere- 
kedtés végig a nagy világ
égést.

Tiszteletünk a kornak és 
megbecsülésünk az ember
nek, a jó ember ek, akirek 
szive jóságat annyiszor érez
ték Mohács szegényei, Ínsé
gesei.

Köszöntjük születésnapján 
a szomszéd földesurat, aki 
— úgy éreztük — mindenkor 
szívesen jött ide, szívesen 
jarta ennek a baranyai végnek 
lombos erdeit, szívesen pi
hent meg árnyas fai alatt és 
bizonyara sokszor elgyönyör- 
kodött fekete íöldünk dúsan 
hullámzó aranykalászaiban.

Enr.ek a földnek, ennek a 
birtokának a szeretetét je
lenti, hogy idöjött megünne
pelni magas korának szép 
fordulóját. Kötelességet, ked
ves kötelességet teljesítünk 
tehát, ha mindazok nevében, 
akik vitéz ezredében vere
kedtek becsületlel, akik mint 
en bért, mint katonát, mint 
föidesurat megismerték, sze- 
retetünket és szererosekiva- 
natairkat tolmácsoljuk s azt 
hisszük, hogy a legszebb 
közös jókívánságot tolmá
csoljuk azzal is, ha azt ki-
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Díszes külsőségek, katonai 
pompa Frigyes főherceg 

80-ik születésnapján.
M o h á c s  v á ro s  fe l lo b o g ó z o t t  h á z a k k a l  fo g a d ta  

az á tu t a z ó  e lő k e lő s é g e k e t.

Csütörtökön június hó 4 én 
a sátorhelyi uradalomban fényes 
külsőségek és katonai pompa 
mellett ülte meg 80 ik szüle
tésnapját a sátorhelyi uradalom 
birtokosa, Frigyes főherceg. Az 
uradalom de a környék és a 
hivatalos hatóságok is mindent 
a legpontosabban előkészítve 
készültek erre a napra s így 
biztos tva volt. hogy az ünne
pély percnyi pontossággal gör
düljön le.

Mint már jeleztük a főhercegi 
család tagjai a Zsófia lukszus- 
gőzössel már előző nap Kara 
parcsára érktztek ék az éjszakát 
ott töltötték Szerdán Mohácsra 
érkezett Haász István tábori 
püspök és titkára, akik Tihanyi 
János vendégei voltak. A késő 
délutáni órákban Hudsz táboii 
püspök dr M argitay  Lajos pol 
gármester és Tihanyi plébános 
k sereiében megtekintette a szi
getet.

Csütörtökön reggel Mohács 
város főútvonalainak házait fel 
lotogózták s Mohács városa is 
ünnepi külsői veit fel a neveze 
tes napon. Valamivel 9 óra urán 
érkeztek meg Karapáncsáról a 
fenséges vénéitgek, akiket autók 
várlak a MF7R állomáson. A 
rendőrség nagyszerű renden bo
nyolította le az átutazást, mely
nek kordonját az iskolások es 
a közönség egészilették ki.

Tizenegy autó vitte a fensé
ges vendegektt. két autó ptdig 
a szolgálattevőket. Frigyes fő 
herceg labornagyi egyenruhában 
Albrecht kir herceggel ült, a 
többr kocsikon Salm és Hohen- 
lohe hercegné, Parma herceg 
és Torma hercegné, Gabriella 
és Izabella föhereegnők, Ha/d- 
bot báró és Viatabot bálóné 
és családtagja k voltak. Az autó
sor Sátorhelyre hajtatott, ahol a 
kastély előtti kerlbtn volt a tá
bori mise, melyet Haasz István 
tábori püspök celebrált fényes 
segédlettel. A főherceg és a csa-

ládja gyönyörű piros bársony 
sátor alatt foglaltak helyet Mise 
után Haász tábori püspök mon
dott nagyhatású beszédet és kö
szöntötte a szép kort elért fő
herceget.

Frigyes főherceg ezután kül 
döttségeket fogadott. A papságot 
Haász István tábori püspök ve
zette, maid a katonaság tisztei 
gett, utána Vitéz Horváth István 
főispán vezetésével a varmegye 
és a járás tisztikara, majd sorra 
jöttek a községi jegyzők és bí
rák, a volt 52 gyalogezred, az 
uradalmi tisztikar és az uradal
mak cselédsége

Ezután következett az ünnep
ség legfestőibb és legszebb ré
sze. A főhercegi család és kísé
rete négyes fogatokon a katonai 
parádé színhelyére hajtattak Re- 
mekmunkáju régi hintók, ragyo 
gó aranyozásu szerszámok, benn 
a kocsiban pompás egjenruhák 
és a hatalmas tér vegén egy, 
gyalogos, egy huszár és egy tü 
zérszázad katonái állanak feszes 
vgyázban. Kürtszó jelezte Fri
gyes főherceg érkezését, aki is 
mét Albreeht kir. herceggel jött 
együtt hatos fogaton. Az első 
lovon piros frakkos, fehér paró- 
kás lovász, a bakon és a kocsi
végen ugyancsak fehér parckás 
liberiás inasok. A katonazenekar 
a Himnuszt játszotta és a meg
jelent katonaságot vezető Szent- 
gróthy ezredparancsnok harsány 
hangon jelentkezett a fenségnél.

Lassú lépésekkel, bottal a ke
zében, de erőteljes, férfias lépé
sekkel szemlélte végig a kato
nákat az ősz főherceg. Ugyan
akkor a felállított díszsátorban 
foglaltak helyet a családtagok, a 
varmegye és a járás előkelőségei. 
Ó it láttuk Montenuovo Nándor 
herceget, Vnzéz biorváth István 
főispánt, Fischer Béla alispánt, 
dr. M argitay  Lajos polgármes
tert, mohácsi Német Kálmán 

■ uradalmi főügyészt, a környék 
' jegyzőit, papságot és az inte.li-
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jjenciát A kordon mögött pedig 
ember,ember hálán szorongott, 
felvonult az uradalom teljes 
cselédsége, a környék lakossága 
és igen sokan Mohácsról is.

Ezután disznenel következeit.
A katonaság mindhárom szá
zada, a leventék, a volt 52 es 
gyalogezred öreg harcosai 
vonultak el diszmenetben A 
mohácsi frontharcosok külön 
szakaszt küldtek ki az ünne
pélyre, amely szintén elvonult a 
diszmenetben

Megható volt az 52 esek vé
gén egy kocsiban tolt hadirok
kant elvonulása, aki a főherceg 
nek is feltűnt s magához hivatta 
és néhány szót váltott vele.

A föhercegi család és az elő
kelőségek ezután ismét kocsiba 
ültek és visszatértek a szentmise 
helyére, ahol a sátorhelyi urada
lom hősi halottjainak emlékműve 
áll. Itt Őfensége kiszállt a kocsi
ból és koszorút helyezett el az 
emlékműnél, mialatt a katona 
zenekar „Ich hatte einen kame 
raden" c. dalt játszotta. Megható 
volt az ősz fenség néma kegye
lete hős katonáinak emlékmű
vénél.

Az ünnepély ezzel véget ért. 
Frigyes főherceg átöltözött ezre
dest ruhába és fogadta a S. 
gyalogezred tisztelgését, majd a 
diszebéd következett, amelyen a 
megjelent előkelőségek vettek 
részt.

A löO terítékes ebéden a részt 
vevők commuative be lettek 
mutatva Őfenségének.

Ugyanezen időben külön sátor 
alatt megvendégelték az urada 
lom alkalmazottait.

A dtszebéden Albrecht kir. 
herceg mondott felköszőntőt 
Frigyes hercegre.

Ebéd után az autók tsmét 
Mohácsra szállították a főhercegi 
család tagjait, ahonnan monito
ron Karapancsára mentek s in 
nen a Zsófia gőzösön este 8 
órakor utazlak \issza Budapestre.

A szép napon nemcsak külső 
fény, hanem meleg szeretet és 
megbecsülés vette körül a 80 
éves főherceget és nemcsak az 
ő szivében, de a résztvettek 
lelkében is sokáig kellemes em 
fék marad ez a junius negyediké.

fT)ipydeoki legyet? ott
7-éi? a jtn?iáli$or)í

Az Actio Catholica 
pécsi nagygyűlése.
A pécsegy házmegyei A. C. 

igazgatósága széleskörű propa
gandát indított meg, hogy a 
Missa Solemnis szabadtéri elő
adásával kapcsolatban jun. 11 én, 
Űrnapján délután 5 órakor a 
cisztercita r. főgimnázium udva
rán nagyszabású A. C. értekez
letet, nagygyűlést tartson.

A nagygyűlésre sikerült orszá
gosnevű szónokokat megnyerni 
akiknek neve és szereplése előre 
is biztositák, hogy a nagygyűlés 
jó l fog sikerülni. Az értekezlet 
gondolatmenete: a katolicizmus 
valiás-erkölcsi, szociális és kul
turális tevékenysége a múltban 
és a jelenben. Természetesen a 
szónokok é-inteni fogják azokat 
az aktuális és a mai időket moz
gató kérdéseket, amelyek külö

nösen alkalmasak arra, hogy a 
nagy tömegek katolikus öntuda
tát ápolják és megerősítsék.

A nagygyűlés szónokai: P. 
Böhte Kornél domokosrendi atya, 
a Credo egyesületek országos 
igazgatója, dr. Közi Horváth Jó
zsef, az A. C országos titkára 
és a szociális kérdések nagy 
nevű ismerője, dr. Lafranká Ist
ván, az újabb nemzedék kiváló 
szónoka és Ujházy György iró, 
a Missa Solemnis illusztris S’ er 
zöje és szabadtéri rendezője.

A nagygyűlés beszédeit mega
fonok közvetítik a főgimnázium 
hatalmas udvarán, ahova több, 
mint ötezer ember befér és ké
nyelmes eiheiyezkedést talál. Az 
A C. igazgatósága azt szeretné, 
hogy a vidékről jövő katolikus 
közönség teljes számban részt 
vegyen ezen a gyűlésen, amely
nek programmja legkésőbb 7 
órakor végetér, hogy mindenki 
kényelmesen eljuthasson még 
vacsora után a 9 órakor kezdődő 
ünnepi játékokra.

Az előjelekből Ítélve óriási tö
megek zarándokolnak Pécsre jun. 
10—17. között és a közvetlen 
környék számara az előadást 
jun. 11 én rendezik, hogy igy 
ünnepnapon könnyebben tudja 
nak Pécsre beiutni.

Amennyiben az A. C titkárá
hoz fordu nak jegyvásárlás ügyé
ben, az készségesen elintézi az 
idegenforgalmi hivatallal. Lehe
tőleg junius 7 ig jelentsék be az 
egyes plébániák jegyigénylesei
ket, mert utána már nehezebben 
lehet megfelelő jegyhez jutni.

Merényi Ferenc
Hittanár, az A. C. egy hm. titkára.

B ucsu já rás
M á ria g y ű d re .

A belvárosi plébánia mária- 
gyűdi zarándoklatán 600 nál töb
ben vettek részt. A zarándoklat 
nagy fegyelmezettsége és buzgó 
áhítata az összes útban eső köz
ségek elismerését és dicséretét 
érdemelte ki. A hatalmas tömeg 
végig, az egész utón, a zenekar 
kíséretével énekelt és imádkozott

A keresztut elvégzése után, 
Pünkösd napján este 8 órakor 
az utolsó stációnál Cseh Ferenc, 
a zarándoklat lelki vezetője, nagy 
hatású beszédet tartott Többek 
között a következőket mondotta : 
„Minden zarándok egy keresztet 
hozott szivében ide, a magasla
ton pihenő fájdalmas Szüzanya 
szobrához, hogy azt letegye, 
vagy továbbvise éséhez erőt me 
ritsen. A sötét gondolatok viha
rában megtépett és a keserűség 
tengerében elmerült lelketek meg
pillantotta a gyűdi hegyen 
kigyulladt Madonna szeretetének 
lángját s ide menekültetek, hogy 
szűzi keblén melengesse kihűlni 
készülő sziveteket. M int egy 
csokor tövises rózsát, teszem le 
a mohácsiak nemes szivét a 
fájdalmas Szűz lábai elé. Erre a 
hitvalló csapatra büszke lé iét a 
történelmi várostok, mert azáltal, 
hogy önként vállaltátok a búcsú- 
lárás összes nehézségeit, gyalog- 
jást, az időjárás viszontagságait, 
forróságait és viharos esőit, éj
szakázást és nélkülözést és mind
ezt mosolygó arccal szenvedtétek 
el, a mohácsi vész mohácsi d i
csőséggé alakul át. Hőssiesség- 
tekért nem vártok csodákal, ép

pen ezért csodálatosak vagytok. 
A magyarság testére rácsavaro
dott az erkölcstelenség sátánja, 
már megfojtani véli a nemzetet, 
akkor a ti máriás lelketekre és 
liliomos zászlótokra felfigyel a 
nagybeteg nemzet és bízik ab
ban, hogy a ti forró imádság
tokra a Mindenható begyógvitja 
csonka országunk vérző sebeit. 
H szem, hogy e kegyhelyen m in
den szent kivánságtokat meg
hallgatja a tengeren járók Vezér- 
csillaga".

Nagy sikert aratott a közre
működő leventezenekar, amely 
szebbnél szebb Mária énekeket 
adott elő. A zarándoklat részt 
vevői boldogan emlékeznek visz- 
sza a jól megrendezett gyűdi 
útra, honnan megkönnyebbülve 
és lelkileg meggazdagodva tértek 
vissza szeretteik körébe

Elkészültök a 
belvárosi templom freskói,

A belvárosi templom festése 
nagyon gyorsan halad. A szór 
galmas művészek már hajnalban 
kezdik a munkát, hogy a teljes 
fényes napot kihasználhassák. Az 
elmúlt héten a freskók már any- 
nyira készen voltak, hogy pár 
napra kihordottak az állványozás 
tetejét és megmutatták eddigi 
inunká uk ered nényét. A közön

í ség gyönyörködve szemlélte a 
szép munkát.

A freskók témáját — mint 
jeleztük előre — a magyar törté
nelemből merítették, részben mert 
helyi vonatkozásával szoros kap- 
cső atban van Mohácssal, más
részt, mert a templom védő- 

- szentje Szent Mihály, ki mint a 
mennyei hadak fővezére maga 
is harcos egyéniség, tehát a ké 
pék természete is hozzá s múl.

A menyezetkép a katolikus 
egyház, vagyis a kereszt diada
lát ábrázolja a pogány félhold 
fölött a második mohácsi csatá 
bán 1637 ben. Középen egy 
domb tetején magasra emelt 
kereszttel kezében papi alak áll 
a katolikus egyház megszemé
lyesítője, körülötte még rohanó 
magyar vitézek, ezek mögött 
idegen harcosok, a háttérben 
pedig érezhető Lotharingiai Ká
roly és Savoyai Jenő a két vezér 
lovasalakja. A középalak mellett 
hálaadásra térdelő, előtte a meg
szabadított földet csókoló har
cos. Mögöttük győzelmi zászló, 
amelyre felhőkön leoegő angya
lok harsonát fújva győzelmi pál
mát és olajkoszorut hoznak. A 
kép baloldalán menekülő török 
csapat a bukott félholddal, elől 
egy kél török hulla.

A színezés a kép természete 
szerint egyik oldalon komorabb 
dránaibb, jelképezve, hogy a vé
szes felhőt űzik el az ország 
felől, enne* nyo nán aztán derült 
világosság támad.

A falikép a törökök elleni har
cok hős buzditóját Kapistranoi 
Szent Jánost ábrázó ja. Valódi 
freskó, friss vakolatra készült 
a ni a két kép mestere: mező
kövesdi Takács István rendkí
vüli felkészültségéről tesz tanú
ságot. Egy véroeli művész- 
egyéniség teremtő megnyilatko
zása ez a két kép, a festői elő
adás elegáns könnyedségével, a 
kompozíció és formaképesség

fölénye s biztonságával, a selv 
mes fényű tört színek delika. 
harmóniával, finom átmenetid 
fokozza le a színek tüzét s méh 
ségét, a művész életének 
kerültebb alkotásai ezek S '

Méltó társa a festőművészei, 
ifj. Fundschler Móric templom 
festő, aki az egész dekoratij 
rész eikészitője. Díszes pompí, 
azonfelül szerény, fe,tűnésre nem 
vágyó, elsőrendű iskola mun
kát végez.

Mohács az uj átfestéssel ér- 
lékkel szaporodott, mert a mű', 
vészi együttes tudása, felkészüli, 
sége a legjobbat nyújtotta.

______________ 1936. junius^T ^
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Ha visszakapjuk . . . j
D r M argiiay  Lajos polgár, 

mester a város legutolsó köz- 
’ gyűlésén mondott szaval sok

hozzászólásra, megjegyzésre ad 
I tak alkalmat, amelyet megtoldott

az is, hogy a közönség úgy i5 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, 

í A polgármester azt mondta: 
í „Ha visszakapjuk a báranyai há

romszöget . . . “
Ha visszakapjuk . . .  Micsoda

nagy szó Ha visszakapjuk, ez 
a most is oly gyönyörűen fel
felé emelkedő ívben rohanó vá-

! ros micsoda uj perspektívának 
néz elébe. Micsoda fejlődési le
hetőségek nyílnak meg. Milyen 

i uj utak nyílnak meg, amelyek 
viszik felfelé, a forgalom, az élet, 

j a munka felé, ezt a törekvő kis
j várost!

Ha visszakapjuk . . !  Igen, de 
I állapítsuk meg őszintén, hogy 
j ez az álom csak álom, csak 
| vágy, csak remény és a magyar 
j közvélemény az utóbbi időben 

oly keveset törődött az irredenta 
eszmével Hol vannak azok a 
feiiángolások, amelyek Trianon 
utáni években fűtötték a magyar 

| nemzetet? Hol vannak azok az 
I érzések, hol vannak azok az 
! életté változott vágyak, amelyek 

abban az időben a nemzet min- 
den egyes tagjában éltek? Hal 

’ van az a gyönyörű, minden 
- magyar szivet megdobbantó ir- 
[ redenta korszac, amikor minden 

percünkben, mrnden napú ikon a 
magyar határok viszzaállitása után 
áhítoztunk? Kívántuk, akartuk 
és ennek a kívánságnak, ennek 
az akaratnak o.yan külsőségek
ben is megnyilvánuló kifejezései 
voltak, hogy az egész világnak 

1 tudomást kellett arról szerezni, 
hogy ez a nemzet nem felejtette 

I nagyságát, hogy minden 
magyar szivében ott él a régi, 
Kárpátoktól övezett Nagy-Ma-
gyarország!

Ha visszakapjuk . . . !  És visz- 
szakapjuk e . .  . ?

M it lehet tudni, hogy mit rej
teget a jövő, ködös nen lát
ható mélységében ? A polgár
mester szavai oly időben hang
zottak el, amikor minden kuny
hóban tudnak valamit, amikor 
in.nden palotában beszélnek va
lamiről, amikor hírek, sejtése*, 
vágyak élne* az emberek lelké
ben. Tárgyalásokról tudunz, 
megbeszélése<rői, értekezletekről 
hallunk. Külügyminisztereit, ál
la nférfiak utazgatnak és tápot 
adnak azoknak a híreknek, aine-
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lyek ott járnak az emberek között 
és amelyeknek valóraválását várja 
ma talán mindenki.

Ha visszakapjuk . . .  !
És jönnek ismét Mohácsra a

dályoki, hercegmároki, izsépi so- 
kicák! Gyönyörű, színes köté
nyeikkel, fehér ruháikban és 
úgyis színes mohácsi utcánkat 
még színesebbé, még szebbé 
teszik ! _ Szinte már itt látjuk 
nyüzsgő tömegeiket, szinte sze
meink előtt vannak, ahogyan 
járják a Király utat, a Horthy 
Miklós utat. Látjuk a Szent An 
tál napi búcsút, amikor zsúfo
lásig megtöltik a barátok temp 
lomát, a bucsutemplom környékét.

Ha visszakapjuk . . .!
Ebben a mondatban annyi

vágy, annyi gyönyörű álom van, 
hogy kár volt, hiba volt, csak 
egy percre is hallgatni róla En
nek a nemzetnek tegnap és ma, 
minden percben erre kell gon 
dőlni. Nemcsak álmodni, hanem 
akarni kell. Erősen, férfiasán, 
dacos magyar szívvel s akkor 
biztos, hogy egyszer tényleg, 
igazán, akkor valóban vissza 
képjuk . . . !

r T ) i r ) d e r ) ^ i  l e g y e r j  o t t  
a j t t r y i á l i ^ o r , !

Vigyázzunk 
a kémekre!

Szombaton este és rákövet
kező pénteken a színkörben a 
nagyközönség, valamint az isko
lák, helyőrség, leventék, cserké
szek és egyéb társadalmi egye
sületek részére oktató előadást 
tartott Náday Károly százados.

Rámutatott a nemzetvédelem 
szempontjából a kémelháritás 
óriási fontosságára s figyelmez
tette a hallgatóságot a kémek 
veszedelmes nemzetfelforgató 
tevékenységére:

Előadásának szemléltetésére 
egy, az életben valóban meg
történt eseményt, Náday száza
dos színdarabra irta át és azt is 
bemutatta. A színdarab folyama 
alatt rádöbbenhettünk a kémek 
feltűnés nélküli munkájára s intő 
például szolgálhatott mindenki
nek, aki végignézte, hogy m i
lyen könnyelműen, mit sem 
sejtve eshetünk a kémek szolgá
latába.

A szereplők Führer Ferenc, 
Gyurosovics István, Pap József, 
akik a félrevezetett katonákat 
alakították, Dettkó Károly cini
kus kém, Szász Árpád, Kálmán 
Döme, Kiss Antal, Harsányi 
László, Pazar Ferenc, Szkladányi 
Vilmos, Varga Sándor, akik az 
itéiőbizottságot alkották — mind
annyian kitünően, élethűen adták 
szerepüket és hozzájárultak az 
előadás sikeréhez s még jobban 
kidomborították Náday százados 
célját és nemzetvédelmi mun
kásságát, akinek önzetlen, ilyen 
irányú tevékenységéért sok kö
szönettel tártozunk

Örülnénk, ha közönségünk az 
előadás befejeztével nem térne 
napirendre a hallottak és látot
tak felett, hanem azokat meg
szívlelve, maga is közreműködne 
e fontos nemzetvédelmi kérdésben 

— Sz. dr. —

ügyi miniszter dr. Margitay  La 
jós polgármestert a bacsbodrog 
vármegye alispánja, mint az 
Igtili Lecsapoló Társulat miniszteri 
biztosa mellett az 1885. évi 
X X III. t. c. 124 § a értelmében
működő újjáalakított véleményező 
bizottság tágjává kinevezte.

— Házasság D r. sikabonyi 
Angyal Endre ügyvéd, május hó 
30 án, Budapesten házasságot 
kötött néhai Prakalur Tamás és 
neje sz. Husvéth Mária leányával, 
Zsuzsával. A fiatal párt Mohács 
ról is számosam keresték fel 
szeiencsekivánatokkal.

—  F űgoudnok i be iktatás. A 
református egyházközség Fehér
váry István műszaki tsnacsnokot 
az eg hazközség főgondnokavá 
választotta meg. Az uj főgond- 
roko t hétfőn ünnepi keretek kö
zött iktattak be a templomban. 
N yári Fal pécsi esperes tartott 
beszédet, amelyre Fehérváry Ist
ván mondott köszönetét, majd 
le le te  az előirt fogadalmat. Del 
ben a Belvárosi Borozóban közös 
ebéd volt az uj főgondnok tisz 
teletére, amelyen 30 an vettek 
részt. A kitűnő halászlé után, a 
vendégek a késő délutáni órákig 
maradtak együtt.

— Abbing M. Gellért Mo
hácsra Is eljön Abbing M . 
Gellért Magy. rország és igazsá
gának lelkes hollandi b íratja, 
aki a pécsi Erzsébet tudomány
egyetemen előadást tartott, több 1 
vidéki varost s köztük .Mohácsot 
is meglátogatja meg a nyár 
folyamán.

— Halálozás. Rudolf Rezső 
pincér, életének 78 ik évében 
meghalt. Pünkösdhétfőjén temet
ték el nagy részvét mellett. Özv. 
Szeidl Jánosné és R udolf Janka 
édesatyjukat gyászolják az el- 
hunyban.

Turschl Károly életének 59 ik 
évtben Pestszenterzsébeten el
hunyt Halálai Mohácsról fia 
István, valamint Hemrich Károly- 
né és Szabiár Ar.drasné, nővérei 
gyászoljak.

— Mohácsi üg ye k  a k isg yü - 
lésen. Bárány avarmegye kisgyü- 
lése jóváhagyta a város képvi
selőtestületének azon határozatait, 
amelyekkel a Korona bérletét 
meghosszabbította egy évre és 
elhatározta műszaki tiszti állás 
szervezését. Jóváhagyta a képvi
selőtestület azon határozatát is, 
hogy a nem nyugdíjas alkalma
zottakat az OT1 nal, a nyudijaso- 
kát pedig a város maga bizto
sítja baleset ellen.

— Kerékpáros za rándokok . 
Az utóbbi időben oly rohamosan 
elterjedi kerékpározás a zarándok
latba is bevonult. Pünkösd előtt 
több magános kerékpáros zarán
dokolt el Mariagy űdre, ’a sziget
ből azonban összeadott minteg,
£0 kerékpáros s igy csoportosan 
mentek el Mariagy űdre. A kerek
páros zarándokok átvonulása 
minden községben feltűnést keltett.

_  F ro i.th t.rcoo lövészekhez I 
Vasárnap, tekintettel a vitézi érte
kezletre, délelőtt lövészét nem lesz.

— Tanulm ányi verseny. A 
földmivelésügyi minisztérium szak
oktatási osztálya a szekszárdi 
mezőgazdasági , szakiskolánál a 
gazdasági iskolák részére intezet- 
közotti versenyt rendezett. A ver
senyen a mohácsi m. kir. téli 
gazdasági iskola is resztvett és 
örömmel közöljük, hogy a ver
seny tanulmány i részében Kresz 
Ármin németbólyi felső éves ta
nuló, a mohácsi téli gazdasági 
iskola növendéke egy első és egy 
második dijat nyert. A verseny
ről részletesen a következő szá
munkban számolunk be.

— Vitézzé avatás. A múlt 
vasárnapi vitézi avatáson Mo
hácsról Horváth Istvánt, az úr
béres birtokosság erdőőrét a kor
mányzó vitézzé avatta.

— A S zinpárto ló  Egyesület 
elnöksége ezúton is értesíti igen 
tisztelt tagjait, hogy a ,e„y váltásra 
jogosító szelvényeket csak abban 
az esetben tudja kiszolgáltatni, 
ha a tagok az évi dijakat, vagy 
a színházi titkárnál tett előjegy
zést teljes egészében kifizetik. 
Egyben ismetel en felhívja az 
Egyesület az érdekeltek szives 
figyelmét, hogy csak tar ok kap
hatnak jegy kedvezményt, tehat 
mindenki sajat anyagi eidekében 
is jó l teszi, ha az egyesületi tag
ság i énybevételével, kedvezmé
nyes jegy vásárlási lehetős get 
biztosit magának.

— A lipcse i v ilá g k iá llítá s  
ba ran ya i résztvevő je  A folyó 
évben Lipcsében (Leipzigben) jú 
lius hó 20-tól augusz us hó 4-ig 
megtartandó nemzetközi kiállítá
son résztvesz Péterjay Józsefre 
sz. Cs. Szabó Zsót.a ma.tai hús
galambjaival es szibériai ezüst 
mókus prémnyulaival. Nevezett, 
miután a budapesti ellatkert sem 
rendelkezett ily nyulakkai, egy pá
rat díjtalanul az állóikért igazga
tóságának rendelkezésére bocsaj- 
tolt.

— K ü ldö ttség  az adó eme
lés e llen . A mohácsi kereskede
lem körében kellemetlen megle 
pztésker.t hatott, hogy áitalaban 
emelték a kereskedők adóját, 
amikor a jövedelem nem emelke
dett; Az 0M K E  kebeleben meg
vitattak a kérdést s azt határoz
ták el, hogy küldöttségileg men
nek fel és igazságosabb adókive
tést kérnék. Kedden ment el a 
25 ta6u küldöttség s először az 
Kereskedelem és Iparkamarában 
adtak elő a sérelmeket, majd 
Halász Antal pénzügyigazgató
hoz járulták. Freund Imre főtit
kár vezette a küldöttséget s adta 
elő a panaszt. Halász pénzügy- 
igazgató igen kedves megérte .sel 
fogadta a küldöttségét, kijelentette 
azonban, hogy csak egyénenként 
lehet elbírálni az ilyen természetű 
panaszokat. Ajánlottá, hogy m in
denki, akinek jogos sire.me van, 
irasban közölje ezt vele bélyeg- 
mentes kérvénybensgondoskodni 
fog arról, hogy minden ügy igaz
ságosan ki legyen vizsgáivá. A 
küldöttség megnyugodva tért 
vissza s mi is remeljüa, hogy a 
jogos keresek meghallgatasra 
találnak.

— Zenekar az Iparoskörben.
A nyári szezonra vaió tekintettel 
az Iparoskor cigányzenekart szer- 
z d.eiutt. Szajkó Jer.ő j.nevü  
moh esi cigányprímás újjászerve
zett zer.ekarav.-l mindén este 
muzsikai a szép köri kertben.

— A mohácsi frontharcosok 
In tézőbizottsága pénteken ülést 
tartolt, ámelyen dr vitéz Horváth 
Kazmer indítványára kimondottak, 
hogy jú lius hó 5 én, kellő számú 
jelentkező esetén, kirándulást ren
dez Bajára Az elnökség ezután 
ismertette az országos elnökség 
legutolsó parancsát, amelynek 
értelmében az egyenruhás alaku
latok tagjai teljesen katonás ma
gatartást kötelesek tanúsítani és 
hogy a régi igazolványok helyébe 
az országos elnökség uj igazol- 
v in o k a t  bocsát ki, amelyeken 
mér a kitüntetések is rajta lesz
nek. Olyan kitüntetést senki se 
tegyen fel, amelyről az igazolvá
nya nincsen meg. Bejelentette az 
elnök, hogy rövid időn belül meg
jelenik a honvédelmi miniszter 
rendelete. a kitüntetéssel dekorált 
egyenruhában megjelenő front 
harcosok es a fegyveres alakula 
tok tagjainak kölcsönös tiszteigé 
séről.

— A Stefánia népünnepélye 
és tom bo lá ja . A Stefánia fiók 
agilis vezetősége karöltve a cser
készekkel, óvodákkal nagyban 
készül a vasárnapi népünnepélyre. 
Kitűnő programmot állították 
össze, amely biztosítja, hogy a 
megjelentek olcsó és kellemes 
szórakozáshoz jutnak. Lesz tarka 
színpad, mókás jelenetekkel, cuk
rászda, bütfe és zene. A népün
nepély, mint már jeleztük a 
Sportpályán lesz, vasárnap f. hó 
7 en. Kezdődik délután 2 órakor 
Belépődíj 10 fillér, tombolajegy 
20 fi lér. A varos közönsége 
igen szép tombolatárgyakat adott 
össze, hozza oly bőségesen, 
ho y minden jegy nyerni fog. 
Bzonyosak vagyunk, hogy a 
vasárnapi népünnepélyt és tom
bolát szeretetebe fogadja a kö
zönség és nagyszámú megjele
néssel biztosítja a sikerét.

— Kecskem éti d iák lányok 
m ohácsi k irándu lása. Pünkösd 
eiső napjan 40 kecsinéti diákleány 
érkezett Mohácsra. Egy nagy 
autóbusz hozta a leányokat, akik 
megtekintették a II. Lajos emlék
művet, a múzeumot es a varos 
többi látnivalóit. A városnéző 
séta után a leányok Kocka Ist
ván házában ebédeltek, aki k i
tűnő magyar gulyással várta az 
éhes leánysereget. Késő délután 
az autóbusszal visszautaztak a 
vendégek

— Jelentkeznek már a fü r 
dővendégek. Egyik olvasónk 
közli, hogy a napokban levelet 
kapott, amelyben kérik, hogy a 
szigeti oldalon néhány hétre al
kalmas lakást keressen ellátással. 
Végig is járta a vendégfogadókat, 
amikor aztán kitűnt, hogy mar 
egyes lakásokat egész nyárra 
lefoglalták. Vagyis mar köztu- 
dalba megy a varos, mint pihenő, 
vagy fürdőváros. Több oldalról 
hallottunk már érdeklődéseket s 
ezzel kapcsolatban azt tartanánk 
helyesnek, ha intézményesen 
lenne megszervezve a fürdőven
dégek ellátása. Különösen fontos 
lenne egyes áraknak is utana 
nézni, nehogy azokkal riasszák 
el az ideigyekvőket. Ajánljuk a 
varos idegenforgalmi hivatala 
figyelmébe.

— Választmányi ülés. Vasár
nap, f. hó 7 en d. e. 10 órakor 
a városháza kistermében fontos 
tárgysorozattal tartja választmányi 
ülését a Mohácsi Torna Egylet,
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— A Mohácsi Kát. Legény- 
eg y le t felkéri tagjait, hogy jú 
nius Ri-én Űrnapján, az egyesü
let: zászló alatt vonuljanak kor
menetre. Gyülekezés egynegyed 
10 kor, az egylet helyiségében.

_  Az Iparosok ju n iá lts a  
Mint mar több Ízben megírtuk, a 
Mohácsi Ált. ipartestület vasár
nap, junius hó 7-én, nagyszabású 
junialist rendez, amely az eddigi 
szerint az utolsó évek legszebb 
es legsikerültebb mulatságának 
Ígérkezik. A nagyszabású ünne
pély a szigeten lesz, ahová egyéb
ként is szívesen kirándulnak va
sárnaponként a mohácsiak. Ez
úttal a gyönyörű árnyas szigeti 
hangulathoz, megrendezett szóra
koztató programul csatlakozik s 
Így biztosan kitünően érzik ma
gukat mindazok, akik erre a 
népünnepélyre elmennek. A k i
adott programm szabadtéri szín
darabokról, maganjelenetekről, 
cserkeszmókákról ir, amelyhez 
szepsegverseny, lepenyeves, zsák- 
bafutás, rudntászas, dühöngő 
konyha stb. csatlakoznak s Így 
biztosan kitűnő, kacagtató jó 
kedvre derítő hangulat fogja 
uralni az iparosság népünnepé
lyét. Belepőjegy mindössze 20 
fillér, hogy a legkisebb jövedelmű 
kisiparosság, a nagyközönség leg
szelesebb rétégéi is ellátogassa
nak oda. A jegyeket az ipartes
tület irodájában és több mohácsi 
üzletben árusítják.

— A M agyar Nem zeti Szö
vetség m ohácsi köre  szomba
ton délután ülést tartott, amelyen 
a választmány elhatározta, hogy 
e hó 21-én tartja rendes évi köz
gyűlését. Ugyancsak kimondotta, 
hogy Mohács 250. évfordulójá
nak megünneplése érdekeben 
megkeresi a varos képviselőtestü
letét s mozgalmat indit a felsza
badulás emlékének megörökítése 
étdekeben. Ezenkívül 1937- 
tó i kezdődőleg, minden évb.n 
magyar napot rendez, melynek 
kereteben azok a gyermekek, akik 
a legjobban tudnak magyarul, 
meg lesznek jutalmazva.

— Baleset. A „László* köz
kórház építkezésénél dolgozott 
Rasperger Katalin 16 eves nap- 
szamosr.ő. Teglahurdas közben 
elesett s jobb bokaficamodast 
szenvedett. A ,Uaszló“ kórház
ban ápolják.

— Panasz a színház tájéká
ró l.  Kaptuk a következő pana
szos sorokat : Igen Tisztelt Szer
kesztő Ur 1 A közeledő szinhazi 
szezon alkalmából keretű felhivni 
az illetékesek figyelmét, hogy a 
színkör tájéka nincs kellően ki
világítva. Mindössze egy lámpa 
világítja meg az odavezető utat 
a po.gári iskolánál s egy lampa 
van a színháznál. A szekszárdi 
dalosok mohácsi látogatásának 
legsötétebb pontja volt ez a v i
lágítási hiány s kérjük a szini- 
idényre a világítás rendezését. 
Aláírás.

— K áro ly  csapatkereszt 
Igénylése június vegevel lejár. 
Minden frontharcos szerezze meg 
az erre vonatkozó igazolványt, 
mert az összes kedvezmények a 
Karoly csapatkereszt birtoklásá
hoz vannak kötve.

rT)ioder)l^í l e g y e n  ott 

l-ér) ö jtir jiá liso n  I

Súlyos m o to rk e ré k p á r  
sze ren c sé tlen sé g  M ajs 

h a tá rá b a n -
Pünkösd első napján délután 

súlyos mótorkerékpár szerencsét
lenség történt Majs határában, 
amelynek áldozatai súlyos sérü
lésekkel a „Uászló** kórházban 
fekszenek.

Borján Uászló lakatos, a vá
rosháza portása és felesége, sz. 
Uloskity Éva pünkösdkor motor
kerékpáron Máriagyűdre mentek. 
Innen délután 3 órakor indultak 
vissza Mohácsra. Majs község 
határában egy lejtős utón B or
jaimé

leesett a kerékpárról, 
am ely így kisebb sú llya l, 
nagy iram ban kezdett 
száguldani.

Úgylátszik Borján elveszítette 
az uralmat a mótorkerékpár fö 
lött, mert szintén leesett.

A két sebesültre máriagyűdi

--  Családi háború — v a k  
tü z ilá rm á v a l. Csütörtökön este [ 
Beregi Lukács felkereste tőle el- I 
vallat; élő feleséget a Kazinczy j 
utcában s arra akarta rábírni, j 
hogy térjen vissza hozzá. Miután 
az asszony nem akarta ezt meg
tenni, baltát vett elő s azzal fe
nyegette. hogy összedarabolja. 
Az asszony kiabálni kezdett, mire 
a szomszédok azt hittek, hogy ; 
tűz van s valaki kiabálni is kezdte ' 
a tüzet. Az összecsődült szóm- j 
szédok lefegyverezték Beregit, de 
kivonult a tűzoltóság is, mert , 
meghallották a tüzilármát. A j 
végén azonban semmi nagyobb 
baj nem történt, de az asszony 
feljelentést tett az ura ellen, 
életveszélyes fenyegetésen.

— A pécsi szintársulat mű 
sora. Fodor Oszkár, a pécsi 
szintarsulat igazgatója beszámoló 
jelentést küldött a kultuszminisz
ternek az elmúlt színházi évről, 
amelynek néhány érdekesebb ré
szét közöljük. így a jelentés ér
dekes megállapitasa, hogy a lég- I 
megbízhatóbb anyagi bázis a 
vidéki színházaknak a prózai mű
faj szorgalmazasa. A sekélyesedő 
operett nem birja a versenyt a 
regi operettekkel. „A z  eleven 
drama viszont — mondja a je
lentés —  élni fog, mert elevenül | 
lüktető szív küldi eleven szívnek 
szívesen . . Az elmúlt evben 
204 esetben prózai műfaj ment ’ 
Pécsett Műsorra kerültek Herczeg 
Ferenc: Bizánc; Ocskay brigádé- 1 
ros, Elnémult harangok, Nagy
mama, Fenn az ernyő nincsen | 
kas, Jederntann, Az Ű r katonái, 
120-as tempó, Érettségi, Az is
meretlen lány, Lyon Lee, V ik i,

) Vallomás, Egy asszony hazudik, 
Házasság. A társulat múlt évi 

’ működéséről a pécsi sajtó a lég- 
í nagyobb elismeréssel ir s külön 
! is megdicséri a prózai műfaj szór- 
| galmazasáert.

—  Mezőgazdasági szakta
nácsadó á llom ás Eöldmtvelés- 

j ügyi miniszteri rendelet az összes 
I mezőgazdasági szakintézeteket 

szaktanácsadó állomássá nyílva- 
i nitotta, hol is a gazdák mező

gazdasági ügyekben iigycnes fe -
; világositast ny erhetnek.

zarándokok találtak rá és intéz
kedésükre a mohácsi mentőautó I 
kivonult és mindkettőt beszállí
totta a „Lász ló " közkórházba

A rendőrség megindította a i 
nyomozást a szerencsétlenség | 
okának megállapítására, amt 
azonban eddig még nem sikerült 
A férfi agyrázkódást szenvedett s 
nem tud semmire visszaemlé
kezni. A felesége súlyos la 
pocka és kartörést szenvedett s 
kihallgatásakor csak azt tudta 
mondani, hogy ő leesett, de hogy 
férje miért esett le, nem tudja. 
Megállapította azonban a rendőr
ség, hogy Borjánnak nem volt 
vezetői igazolványa, s úgy tud
ják, hogy kezdő motoros, aki 
biztosan zavarbajött, amikor a 
felesége leesett s így történhetett 
a beleset

Mindkét sebesült állapota súlyos.

— Tanitógyülés Himesházán. 
A máriakétnéndi espereskerület 
tanítói köre folyó hó 9 én, Hintés 
házén tartja évi rendes gyűlését. 
A tanügy iránt érdeklődőket szí
vesen in ju k  a gyűlésén.

— Mészáros utca kövezése. 
A Mészáros utcáról és lakóinak 
kívánságáról, hogy ezt az elha
nyagolt utcát egyszer a város 
hozza rendbe, több Ízben is 
megemlékeztünk. Most az utca 
háztulajdonosai kérvényt adtak 
be a városhoz, amelyben kérik 
az úttest átkövezését, amely mi 
ulán az anyag megvan hozzá, 
úgyszólván semmibe sem kerül. 
Kérték továbbá, hogy rendes 
járda legyen, amelyhez a maguk 
részéről is hozzájárulnak, ameny- 
nyiben vállalják a járda megépi 
tési költségeinek felét. Reméljük, 
hogy a város az igazán közér
dekű kérés elől nem zátkózik 
el és ez az úttest is hamarosan 
rendbejön.

—  a z á tke lő  gőzős k ü r t je l
zései, Egy szigeti olvasónk 
küldte be a következő kérelmet, 
amelynek teljesítése semmibe sem 
kerül és segítséget jelent az át
kelő gazdáknak és a nagyközön
ségnek. Az átkelő gőzös tudva
levőleg kürtszóval jelzi az indu
lását, amely ugyanaz mindkét 
oldalon. Már most a szigetben, 
vagy akár a városban is a rév
től nem messze levő utasnak 
érdeke volna tudni, hogy melyik 
oldalon van a gőzös- Meg a leg
jobb hallású emberek sem bizo
nyosak ennek megítélésében, pe
dig, ha tudnák s elég közel van
nak erdemes volna meggyorsítani 
a járást, vagy a lovakat, hogy 
elérjék a hajót, viszont, ha a 
tuisó oldalon van, kár a sietség
ért. Ezen igen egyszerűen lehetne 
segíteni, hogy a városi oldalon 
például egyet, a szigetin kettőt 
szólna a kürt, vagy pedig más 
megkülönböztetés lenne. Azt hisz- 
szük a kérés teljesítésének semmi 
akadálya nincs és szolgálatot 
tennenek ezzei az átkelő közön
ségnek.

— Névváltoztatás. A be'ügy- 
n iim .zter megengedte, hogy Pozs- 
ga i Vendel gépész, sátorhelyi la
kos, nevét Pdlfalvite. változtassa.

— Adakozás a belvárosi 
tem plom festésre. 2—2 pengő; 
adtak lvánác Miklós, Balati- 
nácz István, Jegesné, Vogj 
Béla, özv. Leovics Károlyié 
özv. Jahoda Józsefné, Zentai 
Antal, Jekl József, Dobszai Béla 
Vincsek József, Láng János 
Rupp János, dr. Csida Sándor 
özv. Herger Alajosné, Csen 
nyánszky Pauia, Gelencsér Mária, 
Vészeli József, Heréb János, Kai- 
kán Márk, Dobszai Mátyás, Búb- 
reg Márián, Szabiár András, Gén 
geia György, özv. Tomka GyU. 
láné, Koller Józsefné, Horkics 
Mihály, Hamberger Ferenc, Pét- 
ricsevics Lajos, Pecsuvác Mátyás 
Perovics Mátyás, Lipozsencsics 
Antal, özv. Benedek Miklósné 
Szollár Józsefné, Kocsi János’ 
Pécsi Maria, Vöó János, id. Ta- 
dics János, Becker Flórián, Leó- 
vics Lukács, Janó János, Peszt 
Ferenc, Szűcs Péter, Keresztes 
János, Heréb Mátyás, özv. Ba
lázs Mátyásné, Hemrich Oltó, 
Schaf’er Ferencé, Bállá Jánosné,' 
Haramza Jánosné, Szetele Má
tyás, Guíyás István, özv. Ga- 
dányi Antalné, Dobos Henrik, 
Vincze Józsefné, Bárácz Mártin, 
Somogyvárác János, Bárácz Má 
tyás, Kovácsics Péter, özv. Zu- 
bán Györgyné, Vörös Mihály, 
özv Árpás Jánosné. 1.50—1,50 
fillért adtak Maíkovics János, 
Tóbei József, Kléberc Józsefné, 
Tertinszky Gyula, Reiner László, 
Blumenreich Károly, Hahn János, 
Gulyás Ferenc, Schafíer Gáspár, 
Ehlich József, Propszt Ferenc, 
Nagy János, Éaklia József, Gyú
rok Mátyás. 1 20 P Kiss Erzsé
bet, 1.10 P Ránics Jánosné.

(Folytatjuk)

—  A n y a k ö n y v i bejegyzések 
sze rin t 1936. évi május hó 
29-tői 1936. évi junius hó 5-ig. 
Születések;  Sümegi Péter, Czer- 
nics Antal, Euderer Anna, Hor
váth József, Sípos Ilona, Csali- 
nácz János, Petz Pa!, Gozsovics 
Jolán Ilona, M iltner János, Dobos 
Éva Mária. Házasságkötések: 
Katona István és Karagics Juli
anna. Halálozások: Rudolf Rezső 
78 éves, Lőrinc János 78 eves.

aPORf-
Bicska— MTE 2:1  (0 :1 )

Szép mérkőzés.
Mohács. Barátságos. Bíró: Frontiéit

A szezonzáró barátságos mér
kőzés szép számú közönség je
lenlétében érdekes, élénk iramú 
mérkőzést hozott. A tartalékos 
és néhány fiatal játékossal kiálló 

1 mohácsi csapat szép küzdelmet 
vívott a nagy gyorsaságú es jobb 

I jatekerejü bajai csapattal, amely 
| végül is minimális vereséggé 

végződött. A közönség a vereség 
ellenere is meg volt elégedve a 

i mérkőzéssel, mert szép játékban
volt részé.

Borús időben a Bácska indítja 
j útnak a labdat és azonnal ferge- 

teges tsmadasokat vezei. A 6. f- 
ben óriási helyzetben Pazar mén- 
Az M TE  is tamadusba lenti-- 
és a 9. percben Petrovics elől* 
nagy helyzet nyílik, de kiakná
zatlanul marad. A bajaia : lassan-

i kin t engednek a nagy tramoól 
I így mezőnyjáték alakul ki.
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hács uiszerű csatársora Német 
irányítása mellett ügyesen mo
zog es a 31. percben Petrovics- 
nak csak bele kell tenni a labdát 
a hálóba 1.0. A gól felvillanyozza 
a mohácsiakat, de nem tudnak 
további eredményt elérni, míg az 
utolsó percekben a Bácskának 
van nagy helyzete. A másod.k 
fe időt M TE levezetés vezeti be. 
Baja szorongat es a 7 percben 
sarokrúgásból Bartos kiegyenlít 
1:1. A következő percben Mohács 
újra megszerezhetné a vezetést, 
de Petrovics késlekedik Ezután 
. .-se lanyha játék következik. A 
-’1 percben gyors B .cska táma
dásnál, csak a kapufa ment. 
Élénkül az iram, amelynek ese- 
n e ye a 24. percben a szabadon 

agyott balszélsi jük góija. A goi
..tan változó játékban a 41. 
rercben N met egyenlíthetne, de

idegeskedj a helyzetet.
A mérkőzésen élénk iram fo yt

amelyben kiütközött a ba jiiak 
nagyobb gyorsasága és jobb lab
dakezelése. Az újszerű összeállí
tásban kiálló honi csapat eleggé 
megadta a helyét, csak kár volt 
a felidőben a rossz helyen alkal
mazott jatékoscsere. A közvetlen 
vedelem jó l megállta a helyet. A 
halfsorban Berta labdakezelése 
élmény, míg Pazar formán kívül 
val. Euliz jatéka biztató a jövőre 
nezve. Az újszerű összeállítású 
csatársorban Nemet e.eg jó l irá
nyított. A sor leggyengébbje Pet
rovics volt. A bajai Bácskában 
szimpatikus es jó együttest is
mertünk meg. Boszorkányos gyor
sak es szívósak. Legjobbjuk a 
jobbszelsó és a jobbhalf. A biro 
jó l vezette a merKőzést.

Érik Mohács utánpótlása.
Polgári—Gimnázium 2:1 (0:1) 

Az elömerkőzés, amelyen vá
rosunk két iskolájának válogatott 
futballcsapata ütközött meg, nagy 
érdeklődést keltett úgy a nagyok 
mint a kicsik között. Meg is ér
demelte az érdeklődést .a mérkő
zés, mert a jövő játékosai való
ban szép és erdemes mérkőzést 
vívtak a győzelemért. A fiatalok 
e85'egy szép akcióját állandó tet
szésnyilvánítás és buzdítás kisérte.
Az első felidőben a gimnazisták 
voltak támadásban mig a máso
dik félidőben a pontosabban já t
szó polgaristak kerültek fölénybe 
es vívtak ki a győzelmet. Érde
mes volt ezt a mérkőzést meg 
rendezni, mert lathaltuk, hogy 
van utánpótlásunk és gyönyör
ködhetünk egy-két játékos kiváló 
játékában. Reméljük, hogy ezeket 
a mérkőzésekét a jövőben is 
megrendezik és megindul Mohá
cson az egészséges sportután
pótlás.

Helyőrség— „ F 11“ 4 :1  ( 1 : 0 )
A pünkösdhétfőn lejátszott mér

kőzés elég szép számú érdeklődő 
jelenlétében került lejátszásra, 
amelyet a megerősített és néhány 
jó játékossal rendelkező váloga
tóit biztos győzelmével végződött

Levente bajnokság
Pünkösdhétfőn a levente baj

nokság mind a hat résztvevője po
rondra lépett és vívott élénk csa
tát a bajnokságért. Erdemes volt 
kimenni megnézni utánpótlásunk 
ezen részét, mert valóban olyan 
sok tehetséges és ügyes játékos 
van a leventék között, hogy 
Puppi András főoktató minden

dicséretet megérdemel a levente 
bajnokság megszerzéséért és ez
által utánpótlásunk előmozdítá
sáért. Az első mérkőzésen a 
1918 s évfolyam 5 :0  arányban 
diadalmaskodott a 1919 s évfo
lyam felett. Majd a legidósebo 
és legfiatalabb csapatok 1 : 1 
arány ban döntetlenül.végeztek. Vé
gül került sor a főatrakcióra a 
Cserkészek es veretlen 16/17 a 
évfolyam közötti mérkőzésre, 
amely váratlanul a fiatal cserké
szek biz'os 2 :0  aranru győzel
mével végződött

VeielOss/ i aesztc : 
B Á N  A N D R Á S

V í p 'u l f d o o o i  é« k lauA

FRIDRICH OSZKÁR

a  c  i 3  r  £  k  a8 heti |Búza — — 13.50 P
Zab — — 13 — P
Rozs — — 12 -  P
Árpa — — 11.50 P
Tengert m. 12.— P
Bab 16—  P

N Y  I L T T É R
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vallal 

felelősseget a szerkesztőség).

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len édesatyám, illetve apósom

Z d ilá r  G y ö rg y
elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétnyilat
kozatukkal, koszorúk, virágok 
küldésével és a temetésen való 
megjelenésükkel enyhítették, fo
gadják ezúton hálás köszöne- 
tünket.

Mohács, 1936 junius 2.
A g y ászo ló  család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len halottunk, jó apa és rokon

R udolf Rezső
elhunyta alkalmából részvétnyil- 
vánitásukkal, koszorú es virág
küldéssel, valamint a temetésen 
való megjelenésükkel igyekeztek 
fájdalmunkat enyhíteni ezúton is 
hálás köszönetiinket fejezzük ki. 

Mohács, 1936. junius hó 4.

Gyászoló család.

S z é p  h e l y e n  
házhely kerttel eqyütl
■ S H B H  eladó
Ugyanott jokarban 
levő üz'etajtót kere
sek megvételre. Bő
vebbet Petrin János
w iitö  m e n t e m é i .  
M ohács, B aross u. 12.Háztartási jégszekrény

eladó
Cim a Bán tőzsdében.

MSzőlőpermetezőket
tökéletesenj és olcsón javít

E M R IC H  O T T Ó
bádogos.

Eladó földbirtok.
Mohács-szigeten, a Kanda dűlő
ben fekvő dr. Nemes féle birtok
ból 53.000 □  ölet a rajta lévő 
épületekkel együtt egy, vagy 
több darabban szabad kézből 

e la d ó k .
K o n tra  M ik ló s  d r .

ü g y v é d .

a d ó
egy teljesen jó kar
ban levő hatos Első 
Magyar maganjaró 
lokomobil, egy negyes 
huzatos lokomobil, 
egy négyes Hoffer 
cséplőgép es egy hár
mas Hoffer fele loko
mobil és cséplőgép

BlScin l l ik s a
B akács u. 4 . sz
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ÁRVERÉS.
Dr Szivér Lajos ügyvéd csőd

tömeggondnok végrehajtatónak 
vb. özv. Schmidt Károlyné sz. 
Poller Mária végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehatási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést elrendeli 
a mohácsi kir. járásbíróság terű 
létén levő, Mohács megyei vá
rosban fekvő s a mohácsi 7391 
sz, betétben A-j-1 sorszám alatt 
felvett 5103 1. hrszámu 104 0  
ölnyi szántóra, továbbá a mohá
csi 502 számú betétben A-j-1 -2, 
4—13, 17-21 és 27—29 sor
szám alatt felvett 5101 hrszámu 
756 0  ölnyi szántónak felére 
5102. hrszámu 28 0 -ő lny i ház
helynek felére, 5104 hrszámu 
312 Q  ölnyi szántónak felére, 
5109 1. hrszámu 1396 0  ölnyi 
szántónak felére, 5109 2. hrszámu 
1397 0  ölnyi szántónak felére 
5109 3. hrszámu 1080 j 0  ölnyi 
szántónak feiére, 5110 hrszámu 
1176 0  ölnyi szántónak felére, 
5111 hrszámu 599 0  ölnyi szán
tónak feiére, 5112. hrszámu 1073 
0  ölnyi szántónak felére, 5113 
hrszámu 1445 0 -ö lny i szántó
nak felére, 5114 1. hrszámu 714 
0 -ö ln y i szántónak felére, 5114 2 
hrszámu 714 0  ölnyi szántónak 
felére, 5103 2 hrszámu 2 hold 
1323 0 -ö ln y i szántónak felére, 
5098 hrszámu 25 0  ölnyi ház 
helynek felére, 5099 hrszámu 1 
hold 1217 0 -ö lny i szántónak 
felére 5115 1 hrszámu 1144 0 -  
ölnyi szántónak felére, 5116 1.

H é r á u l  6 fuvarokat vállal junius hó í-tö l, Weithoffer és Szönyi.
Tfclefonszámok 40-48.

hrszámu 1401 0 -ö ln y i szántó
nak felére, 5115 2 a. hrszámu 
846 0  ölnyi szántónak felére, 
5115 2 b hrszámu S46 0  ölnyi 
szántónak féléié, 5115 2 c. hrsz. 
594 0  ölnyi szántónak felére, 
összesen 23 700 pengő kikiáltási 
árban a rajta levő épületekkel 
és tartozékokkal, i 'elve azoknak 
1 » tulajdoni hányadával, de a C. 
1 sorszám alatt a 151 1S82 tk. 
számú végzéssel az 5104 hely
rajzi számú ingatlanra Kászonyi 
Istvánná szül Horváth Erzse 
javára bekebelezett haszonélve
zeti szolgalmi jogának feltétlen 
fenntartásával,

u e. betétben A -)-15 — 16. és 
25—26 sorszám alatt fe veit 1404 
erdő és 78 legelő, — úgy 22 
erdő és 1 legelő arányrésznek a 
jelére 75 P kikiáltási árban,

u. e. betétben A-|-22—23 sor
szám alatt felvett 1170 hrszámu 
161 0-örnyi háznak (udvarral a 
beltelekben) és 1171 hiszámu S8 
0 -ö lny i háznak (ud zarral a bel
telekben) felére 13.500 pengő k i
kiáltási árban.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében: (Mohács 
Szepessy tér 1. szám, I. emelet 
1. ajtó) megtartására:
1936. évi junius hó 15. nap
jának d. e. 9 óráját fűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
(1881 : LX. t. c. 150 § a alapján 
a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatla
nokat és pedig a házadó alá eső 
1170 és 1171 hrszámu ingatla
nokat a kikiáltási ár felénél egyéb 
ingatlanokat a kikiáltási ár két
harmadánál alacsonyabb áron el
adni nem lehel (190S.-XLI. t e. 
26. §.) A mohácsi 7391 számú 
betétben felvett 5103 1. és az u. 
o 502 számú betétben A-j-1—2., 
4—13, 17—21, 27—29. sorszám 
alatt felvett ingatlanoknak legki
sebb vételára 15 679 P 16 fillér

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10',,-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. I c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számítolt, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni. (1881 : LX. I. c. 147., 150 , 
170. §§; 1908 XLI. t e 21. §.)

Az aki az ing.tlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett ha többet ígérni senki sein 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megál
lapított bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyanannyi százalékáig ki
egészíteni (1908: XLI. t. c. 25 §.).

Mohács, 1936. évi február 
hó 21. napán.

A mohácsi kir. járásbíróság 
mint telekkönyvi hatóság.
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Újonnan épült 
családi ház,
4 szoba, vízvezetékkel felszerelt 
fürdőszoba, mellt klielv iségek kel, 

szép udvarral eladó, agy
vzeptember I re kiadó.
Bal ács útra 28 szám.
Érdeklődni lehel

FIOLA FERENC
Stlyemgysr

A mohácsi kir. jírásbiróság mint telek
i t  r>vi hatóságtól__

13092 1935 tk. szám.

Árverési hirdetm ény-kivonat.
Pécsi kir Pénzügyigazgató- 

ság végrehajtatnak Atmbruszt 
György végrehajtást szenvedő 
ellen indi ott végrehajtási ügyé 
ten a tkvi hatóság a végrehaj 
tási árvetést 1344.09 P tőkekö
vetelés és járulékai behajlása 
végeit, a mohácsi kir járásbíró
ság területén levő Villány köz
ségben fekvő, s a villányi 355. 
számú be'étben A + l  sorszám 
1470 hiszám alatt felvett 556 □  
ölnyi szőlő feléte 125 pergő ki- 
kiáiltasi árban,

a villányi 716 számú betétben 
A I 1 sorszám 471 hrszám alatt 
felvett 420 □  ölnyi ház felére, 
A I 2. sorszám 472 hiszám alatt 
felvett 1 hold 415 □ -ö lny i keit 
felére, A 1 3 sorszám 795 1 
hiszám alatt felvett 1068 (~| ömyi 
rét felére, A I 4 sorszám 795 2 
hrszám alatt felvett 558 □ •ö lny i 
szántó feléte, A I 6. sorszám 
1594 hrszám alatt felvett 4 hold 
762 □  ölnyi szántó felére, A i 7. 
sorszám 1970 hrszám alatt fel
vett 1481 □  c lry i szártó felére, 
A 1 8. sorsz. 1971 hrsz. a. felvett 
2 hold 162 □■ölnyi rét felére 
A I 9 sorszám 2032 hrszám 
alatt felveit 2 hold 1397 □  ölnyi 
rét felére, A I 10. sersz'm 2092 
hrszám alatt felvett 4 hold 1092 
□ -ö lny i szántó fe’ére, A I 11 12 
sorszám 36 tész legelő illető
ség felére és 36 tész erdőillető
ség felére, A 1 13 sorsz. 1532 2 
hrszám alatt felvett 3 ho’d 764 
□  ölnyi szántó feléte összesen 
6780 P kikiáltási árban, de az 
ezen betétben felvett összes in
gatlanok a C 5 sorszám alatt 
Markovics Jánosne szül. Magyar 
Verona javara bekebelezett szol
ga mi és kiköiményi jogokkal 
terhelten továbbá ugyancsak az 
összes ingatlanok a C 15-16. 
sorszám alatt Markovics Karoly 
és neje Müller Magdolna javára 
bekebelezed lakás, használat, szol- 
kalmi jog és kikötményi jogok- 
gal terhe ten.

A telekkönyvi hatóság az 
árverésnek V illá n y  községhá
zánál megadására:
1936. évi junius hó 23 nap
jának délelőtt 9 óraját tűzi ki 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX te . 150 § a alapján 

a következekben állapítja meg:
1 Az arvtiés alá eső ingatlanokat 

a kikiá tási ár kétharmadánál ala
csonyai b áron eladni nem lehet 
(1908 : XLI. te 26 §)

A villát yi 35. és 716 számú 
betétekben felvett ingatlanok te- 
k m ttitb in  kir.Kincstár legkisebb 
xéteiai nélkül árverezhet, Spitzer 
Szelénnel szén Lei a legkisebb 
vételárat 14652 P ben, Mohácsi

Mezőgazdasági és Iparbank r. t - 
vei szemben a legkisebb vétel
árat 15681 pengőben, Spitzer 
Vi mossál szemben 17128pengö 
ben Háhner Bálinttal szemben 
1 <335 pengőben, Nyitral és Fá
bián céggel szemben 17404 pen
gőben, Villányi Központi Taka
rékpénztár r t-vel szemben 
21540 pengőben, Első Mohácsi 
Gőzmalom r. t. vei szemben 
22260 P ben állapítja meg

A vi lányi 355 sz. beiéiben 
felvett ingatlanok tekintetében 
dr. Horváth Lajossal sz-mben a 
legkisebb vételárat 23076 P ben, 

a villányi 716 számú betétben 
felvett ingatlanok tekintetében
Gőb Józseffel szemben a legki 
sebb vételárat 23076 pengőben, 
dr. Horváth Lajossal szemben 
23576 pengőben állapítja meg.

2 Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" o at készpénzben vagy 
az 1881 LX t. c. 42 § ában
meghatározott árfolyammal szá 
mitott óvadekképes értékpapiros 
bán a kiküldöttnél letenni, vagy a 
bánatpénznek elölegesen bírói le 
tétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át 
adni s az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX t-c  147 , 150., 
170 §§-ai, 1908 évi XLI. t.-c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ar " 0-a sztr.nt megállapított 
bánatpénzt az álta a igéit ár 
ugyanannyi "„-á ig  kiegészíteni 
(1908 XLI. t.-c. 25. § )

Mohács, 1936. évi január hó 
23 napján.
Dr. H ad ler s. k. kir, járásbiró.

A kiadmány hiteiéül:
D árdai F eren c

kiadó.

F E L H Í V Á S !
Á  Katolikus Népszövetség Országos Te

metkezési Pénztáregyesülele Igazgató

ságának megbízásából folyó hó 7-én

K o ro d y  K a to n a  J á n o s  vo lt or
szá g g y ű lés i k é p v ise lő  előadást 
fog ta rtan i „ A k tu á lis  ka to liku s  
gazdaság i p ro b lém á k"  cím  alatt, 
délu tán  4-kor a S o k a c  O lvasókör
ben, m á so d szo r  7 -koreste  a belvá
rosi K a to liku s  Legényegyletben.

Az előadás iránt már előre is nagy 

érdeklődés mutatkozik s a gyűlés meg

tartása érdekeben kérünk minél töme

gesebb és pontos megjelenést a hallga

tóság részéről.

S Z T A N K A Y  B É L A
Kát Népszövetség Igazgatósági megbízásból I

O LC SG N ! SZÉPÉ N !

1182. vh. sz 1936.

Árverési hirdetmény.
Dr Szabó Károly mohácsi ügy 

véd által képviselt Amann Gáspár 
ésWcissenbach János végrehajtató 
javára virágosi lakos (végrehajtást 
szenvedő ellen 317 P 58 fillér 
tőkekövetelés és járulékai erejéig 
a mohácsi kir. járásb róság 2196 
1936 számú végzésével e ren 
de t kiclégité.-i végrehajtás foly 
tán az 1936 évi május hó 18. 
napján lefoglalt és 1.060 pengőre 
becsült ingóságokat, közöttük 
cséplőgép gőzgép, cserepek és 
tűzifák Virágos községbe, vég
rehajtást szenvedő lakásán,
1936. évi junius hó 22 napjá

nak délutáni 14 órájára 
ezennel kitűzött bírói árverésen 
a legtöbbet ígérőnek, készpénz- 
fizetés ellenében, azonban a 
becsár 2 3 a részénél nem ala
csonyabb vételárban el fogom 
adni. A szakértői becslés elren
delése esetén a Te. 74 § a az
irár yadó

Ezt az árverést a Vhn. 20. § a 
értein ében azoknak a végrehaj
tóknak (csatlakozóknak) a javára 
is kitűzöm, akik a hirdetmény 
kibocsátása rapjáig a fenti in 
góira kielégítési jogot szereztek 
és e lenük ha aszló haiályú igény
kereset nincs.

Mohács, 1936. évi június hó 
3. napján.

P ogány V ilm os
kir. járásbirösági végrehajtó.

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, megrendelésre 
szavatossággal, a legszebb kivitelben készít

A „ H ite lfo r r á s ' B e v á s á rlá s i S ze rv eze t  
ta g ja i ré s z é re  6 hav i ré s z le tfiz e té s .

VORISEK LAJOS
fehérnem ükészitó és divatárukereskedő. Óvárosháza.

F Ő N I O SA N ! G YO RSA N!

TATAI TOJÁS
és darabos szén, koksz, 
cement és mész ki
csinyben és nagyban
L E G O L C SÓ B B A N

T A R JÁ N  JENŐNÉL
T E L E F Ó N S Z Á M : 5 8 .

Cséplési szén m éterm ázsája 2 50 pengő.

Prtürtcb Osíkftr könyvnyomdája, Mohács.


