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Nézzünk önmEgunkba.
A könyörtelen idők kímé

letlen, alázatos önismeretet 
követelnek tőlünk' A sopán- 
kodás ideje lejárt ... A nagy 
magyar szakadékok után to
vább kutatva reá kell jönnünk, 
hogy ezeknek főokuk a mű- 
veltsegbeli távolságokon kívül 
szoc. felfogásunkban rejlik.

A vérszegény, a cím és 
ang „úri" keretetei közé me

nekült tehát az eddig törté
nelmet irányító legöntudato- 
sabb magyar osztály, — ugyan
akkor, amikor az ország vér
keringésében felpezsdült a 
gazdasági élet: megindult a 
gyáripar és kereskedelem. — 
íme itt az Istentől nyújtott 
kitűnő alkalom az elvesztett 
föld pótlására és a hatalom 
visszahódítására.
Az üresen hagyott és lenézett 
gazdasági életre szabadon 
futhatott rá egy idegen faj. 
Meg is szerezte magának eb
ben az országban a pénzt és 
ezzel a hatalmat. A cím, rang, 
dicsőség és szegénység: cifra 
nyomorúság megmaradt a 
vezető rétegnek. Ugyanakkor 
a nép is elszegényedett. Nem 
törődött vele senki! Mint 
megbüntetett, földtől elvert 
mostahafiúk ki Amerikába, ki 
a városba indult el, vagy ott
hon maradt a föld mellett 
és lett belőle a trianoni 3 
milliónyi hajótörött koldus.

A magyar vezető rétegnek 
a maga jövője reménytelen
ségében ekkor már szinte 
lelki érkezése sem volt arra, 
hogy törődjék vele ...

... De az üres „úri" gőg 
még ma is bénítja az egész
séges közfelfogást (1 — 1 gimn. 
bukás után hallatszanak ezek 
a hangok csak nem adom 
fiamat inasnak és nem taszí
tom le egy „alacsonyabb" 
társ, osztályba?) Még mindig 
két bálványisten tartja rab
ságban a magyar lelkeket és 
buktatja el a jövő fejlődést: 
a Fix és a Nyugdíj 1 Ez a 
betegség kezd tragikussá fa
julni : népükre is átragad ez 
a nemzetpusztító pestis: el 

| földtől a fix-fizetéses és nyug
díjas állásokba! Gazdag falusi 
lányainknak sem kell a paraszt
legény, aki otthon akar ma
radni a föld mellett.

Íme a probléma! Nemzeti 
jövőnk múlik ezen: lesz-e ereje 
a vezető rétegnek kivetkőzni 

; „uri“ felfogásából és megfogni 
a gazdasági életben a munka 
végét, hogy ezzel a fizikai 
munkának is, mint nemzet
építő hivatásnak egyetemes

Zsnfolt ház dr Toporczi Emil előadásán. 
Ha kevesen is vagyunk élettormalo erőket hordozunk.

Mohácsi Iparosok Olvasóköré 
nek meghívására dr Toporczi 
Emii miniszteri titkár, a Magyar 
Külügyi Társaság e'nöki tanács 
tagja február hó 27 én, vasár 
nap hatalmas közönség előtt 
tar'ott nagy történelmi tudást és 
tájékozottságot eláruló előadást 
a mai aktuális tőrténelni kérőé 
sekről.

A város illusztris vendégét 
Pallos Márk köri elnök köszön 
tötte meleg szavakkal, majd álta
lános fg elem közepette dr. 
Toporczi Emil emelkedett szó
lásra Am kor az embert elgá
zolja a robogó autó — mondotta 
— fájdalmától nem gondol ér
elmeszesedésére. Európát is ilyen 
baleket érte S ma csak legszűkebb 
jelenre és jövőre korlátozódhat 
mondanivalónk. A kisnemretek 
érthető okokból figyelik a ször
nyű küzdelmet, mert nem a kis 
nemzetek okai a küzdelemnek, 
hanem a történeti erők ál írjak, 
egyik vagy másik nagyhatalom, 
hoz — de nem lehet egyéb fel
adatuk, minthogy saját életük 
fenntartásának lehe'őségeit tár 
gyilagos szemlélettel ismerjék fel, 
ehhez legelsősorban szükséges 
azonban a nagyhatalmak elkép 
zelé>eit ismerni, hogy milyen 
lehetőséget szándékoznak majd 
nyujiam a kisnemzeteknek

Az előadó ezután részletesen 
ismertette a németirod lom erre 
vonatkozó irodalmi termékeit, 
amelyek részben egy meghatáro
zott terűidre, részben az u. n. 
Közbeeső Európára, részben a 
történelmi jog alapján a minde
nütt jelenvalóság elve alapján 
kívánják meghatározni német
birodalom élettéré', amelyekben, 
úgy az újságírónak, a tudósnak, 
mint a pomkusnak is más és 
más elgondolásai nyilvánulnak 
meg az élettérbe eső kisnemze 

hatalmas megbecsülését keltse 
fel a közvéleményben és ez
zel a földtől menekülő népet 
is falun marassza, a tár
sadalmi szakadék feltöltésé
vel egymásra találnak-e majd 
magyar dolgozók, hogy egy
séges erővel induljon a törté
nelmi napok és feladatok elé 
— avagy megy minden to
vább, aminek a végén csak 
a pusztulás állhat.

V/da István

< tek jövőjét illetően Az amerikai 
i Írók legnagyobb része az Atlanti 

óceánt tartja az angol szászhral 
mák életterének s a körülötte 
lévő államokat kivánja nagy ál
lamszövetségbe hozni Amerika 
vezetése mellett. Ennek nagy 
ellenirodalma van Angliában, ahol 
Amerika helyét a Németbiroda- 
lomma! akarjak betölteni.

Az atlanti charta, amely a 
j Londonban emigrált kormányok 
, nyomására jött létre voltaképpen 
i ezt a célt szogálja, amikor ugyan 

kimondja, hogy az angolszász 
hatalmaknak sem területi, sem 
gazdasági, sem politikai köve
telésük nem lesz s m nden kis 
nemzet szabadon választhaija 
kormány formáját, azonban mn 

| den nép nyers anyagát Amerika 
| és Augl a adja, tehat a nenveiek 
I nem zárkózhatnak vámsorompók 
i mögé és a nemzetiszociál zmus le 
' verése után bár minden nép szaba 

dón élhet saját területen a világbéke 
megóvása érdekében a demo 

i krata hatalmak vezetése mellett 
világszervezet létesül.

Az atlanti charta azonban 
sem megfelelő előrelátással, sem 
jóakarattal készült s Edén kü ■ 
ügyminiszter azon nyilatkozata, 
hogy a legyőzött nem etekre 
nem vonatkozik a charta, ami 
kor a lengyeleknek a Cur/on 
vonalat aja ja, annak értékét 
sokban lerontottál. Középeurópa 
szempontjából Benes munkája 
még mind'g sok zavart jelent. 
A különböző Benes tervek U'án 
a mai Szovjet — Cseh szerző
dés angol szászkörökben nem 
örvend népszeiüségnek, mert 
tudjak, hogy a Szovjet előretóli 
bástyája lesz, mert ahogyan 
1939 ben a németek átsétáltak 
rajta, úgy demokrata győzelem 
eseten az orosz sétál at rajta 
Európa szivébe s ezért ameiikai

vélemény szerint Csehország 
mint a mubban úgy a jövőben 
sem tudja betölteni azt a hivatást, 
amit az első világháború előtt a 
monarchia betöltött. Az előadó 
ezután a nemzet, majd a szent 
korona tanát fejtegette. Földrajzi
lag a Közép Dunamedencét 
Dévénytől Orsováig foglalja ma
gában. Történelmileg jelenti e 
területen a honalapitást és az 
elsőszülóttségjogát, politikailag 
pedig a magyar volt az első, 
nép, amely politikai és gazdasági 
szempontból egyaránt egyedül 
tudta e területet betölteni és 
Kárpátmedence életét megszabni.

Elettanilag az élőszervezetnek 
minden egyes tulajdonságával 
bir, asszimilál és disszim Iái. A 
magyarosodás természetes folya
mat, amit nem lehet sem meg
akadályozni, sem erőltetni Majd 

I kitért az Árpádoktól Mátyásig 
: történt természeiesasszimilációra. 

Mátyástól a kiegyezésig való 
I hatalmas vérveszteségre, am kor 
i az asszimilációt voltaképp a 

bécsi elnyomó politika váltotta 
ki majd a kiegyezéstől napjaink'g 
terjedő asszimilációra, amelyeket 

j ellenségeink oly előszeretettel 
i rónak fel hibánkul.

A szentkorona eikölcsi foga- 
| lom is, csak a szentkorona iránti 
I hűséget kéri, de hogy milyen 
1 nyelven imádja alája tartozó né

pek Istenüket ezért senkit sem
miféle jogháirány nem ér. Érzelmi 
fogalo n, mindazok, akik együtt 
tudnak a magyarsággal érezni, 
dolgozni és áldozatot hozni 
mind beletartozik a magyar csa
ládba A magyarság Íratlan tör 
venyek szerint kormányozott te
rületén egy népszövetséget a 
maga bölcseségével és politikai 
rátermettségével. A magyar szent
korona Európa biztonságát je
lenti Itt kereszteződnek a világ- 
hatalmi erők és törekvések s 
mihelyt azok kiegyenlítődnek 
minden hatalom célja kell hogy 
a Kaipatmedencében erős és 
egys ges nép álljon, meit ha 
non, u;abb háború csiráját rejti 
magaban Ez a magyar Monroe 
elv: A magyarság van olyan 
erős, hogy sajalmaga inlé ze 
eletet, mert ha kevesen is vagyunk 
eieiformaló erőket hordozunk. 
Szent Ágoston szerint csak az 
az eszme kedves az Isten előtt, 
amelyért az emberiség sokat 
szenvedett, akkor a magyar ál
lameszme a maga erejevel és 
igazságával csak kedves lehet 
Isién elölt s oiyan mint a nap 
nem lehet fényétől elmenni, mert 
ha akár szembe nézünk, akár 
háiat fúrd.tünk neki fényé mind
annyiunkat bearanyoz.

Az előadót a hallgatóság so-
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káig éltette, majd Pal'os Márk 
elnök mondott köszönetét dr 
Toporczi titkárnak kitűnő előadá
sáért s anrak a reménynek adott 
kifejezést, hogy Mohács város 
közönsége más alkalommal is 
üdvözölheti a patinás múltú ■ 
város falai közölt A mély hatást 
kiváltott összejövetel a Himnusz 
hangjaival ért véget___________

Lakásváltozás bejelentés. 
X következő negyedévi jegykiosz
tás miatt lakásváltozás bejelen
téseket a MFTR épületben elhe
lyezett jegyiroda csak március 
hó 6 ig fogadhat el. Azok akik 
március hó 6 és 31 e között 
helyben változtatják egy k utcá
ból a másikba lakásukat a lakás
változást csak április 10 után 
jeler tsék be, viszont az élelmi 
szerjegyek kihordása idején a 
családfő vagy megbízóija tartóz 
kodjék régi 'akásán, vagy bízzon 
meg valakit légi lakásán élei- 
miszeijegyeinek átvételére Min
dazok akiknek jegyeit távoliét 
következtében, vagy elköltözés 
következteben az ügyosztály 
kézbesíteni nem tudja, kötelesek 
a jegyirodában jegyeiket átvenni, 
ami viszont fe'esteges időpazar- 
iáj ügy a igény ogosult mint a 
hivatal lészről,! ezért ismételten 
felkérjük a közönséget, hogy az 
élelmiszerlegyek kihordása idején 
tartózkodjék otthon, hogy a 
jegyei k kézbesjtők legyenek. A 
jegyek kihordásának idejét ké
sőbb közölni fogja a közellátási 
ügyosztály.

A Kertmunkás iskola 
vizsgája.

A mohácsi M. kir. Kertmunkás 
Iskola másodéves tanulói elér
keztek tanulmányaik befejezésé 
hez Az elmúlt két év alatt a 
Mohácsi Hírlap többizben fog
lalkozott a Kertmunkás iskola 
kitűnő eredményével s most, 
hogy az intézett elérkezett első 
nyilvános vizsgájához, még csak 
fokozódott mindazokban az 
intézet iránti bizalom és szeretet, 
akik végighallgatták a másodéves 
hallgatók nagy elméleti és gya
korlati tudását igazoló vizsgát.

A vizsgán a m. kir. földmű
velésügyi minisztert Luddnyi 
Antal a bajai M kir Középfokú 
Kertészeti Tanintézet igazgatója 
képviselte. A megnyitás után 
Gergely /ános igazgató számolt 
be az intézet eddigi működésé
ről. A gyümölcstermesztést, fa
ápolást, zöldségtermesztést,szőlő
művelést, méhészetet, kertészetet 
felölelő intézet az elmúlt évben 
kereken 04 0Ü0 pengős jövede 
Itmmel rendelkezett, ami igen 
tekintélyes eredmény. Amellett 
az intézet teljesen maga látja el 
magát a szigeti gyümölcsösben 
és a gyakorlóterületen termelt 
terményekből, a felesleggel pedig 
jelentősen hozzájárul Mohács 
városnak gyümölcs és zöldség
félékben való ellátásához. A ta
nulók kivétel nélkül vagyontalan 
fö.dmúves családok gyermekei, 
akik az intézet elvégzése után 
mint szakmunkások, munkaveze
tők vagy mint önálló kezelők 
helyezkednek el az életben. Az 
intézet teljesen rendbehozta a 
szigeti gyümölcsöst s a további 
évek alatt igyekszik azt minta 
szerűvé tenni és ott sok hasznos 
beruházást eszközölt. Az intézet
hez beosztott tanerők M/azovszky 

Géza és /ózan Gyulán kívül az 
intézet ifjúságának oktatásában 
dr. Patócs /ózsef, dr. Simon 
Vendel, Urkövi /ózsef vettek 
részt, akiknek közreműködéséért 
köszönetét fejezte ki Gergely 
/ános, nemkülönben köszönetét 
fejezte ki Lilla Márton volt 
igazgatónak, aki fáradhatatlanul 
dolgozott az intézet megszerve
zésében és elévülhetetlen érde
meket szerzelt.

Az igazgatói beszámoló után 
kezdetét vette a vizsga. A tanulók 
úgy a szaktárgyakban, mint az 
általános ismeretekben kitűnő 
elméleti és gyakorlati tudást 
árultak el s öröm volt hallgatni 
a másodévesek komoly tudását 
és szakértelmét.

A vizsga befejezte után vitéz 
Szönyi Alajos polgármester emel 
kedett szólásra Köszönetét fejezte 
ki a földművelésügyi kormány
zatnak, hogy ezt az iskolát 
Mohácson állította fel. Itt nemzeti 
jelentősége van s a magyar faj 
erősítését szolgálja. Majd köszö
netét fejez'e ki a tanári karnak s 
a fiúkhoz fordulva így folytatta 
beszédét:

Mindenki a legjobbat kell 
hogy adja a magyar hazának. 
Ezt végezzétek Ti is, amikor a 
magyar földhöz nyúltok Marad 
jatok háásak az iskoának, a 
tantestületnek, vigyétek magatok
kal a mohácsi magyar föld sze 
retelét s mindig ihletett lélekkel 
nyúljatok a vérrel szentelt magyar 
földhöz

Luddnyi Antal miniszteri biz
tos köszönetét fejezte ki a város 
nak azért a sok áldozatért, amit 
az iskola érdekében tett s amit 
tesz egyátalán a földműves ifjú
ság nevelése körül, majd a távo
zókhoz fordulva hangoztatta, 
hogy az iskola e hagyásával nem 
fejezték be tanulmányaikat. Eddig 
az intézet óvó szárnyán nőttek 
fel, ezentúl az élet iskolájában kell 
megállniok helyüket. Az élet csak 
a százszázalékos embert ismeri 
el, a többit eltiporja. Ti a két 
kezetek munkájával kell, szolgál
játok a magyar eszmét Bárhova 
kerü tök legyetek támasz, legyetek 
sziget, de mindenkor a magyar
ság érdekében Majd fellűzte a 
vizsgázott hallgatóknak az arany
jelvényt és értékes könyvjutal
makat, szerszámokat és pénz 
jutalmakat osztott ki.

Az ünnepség után az önképző
kör záróünnepélye következett. 
A Hiszekegy után Kispály /ózsef 
ifjúsági elnök beszámolt az Ön 
képzőkor munkájáról, Hugyecz 
István a palántanevelésről, Lóth 
József a legelők gyümölcsfáiról 
tartott értékes, nagy elméleti és 
gyakorlati tudást eláruló szak
előadást. Közben Keszthelyi 
László szavalt, az iskola ének
kara pedig katonadalokat adott 
elő. Az ünnepséget Kispály 
/ózsef ifjúsági elnök búcsúja 
zárta be. Köszönetét mondott 
mindazoknak, akik támogatták 
őket az elmúlt két esztendőben 
s biztosi.otla a megjelenteket, 
hogy az itt elsajátított elméleti 
és gyakorlati tudásukat a legjobb 
becsülettel és szorgalommal fog 
ják az éleiben gyümölcsöztem,.

Örömünkre szolgált a város 
legifjabb iskolájának szép vizs 
gája, de egyben szomorúsággal 
töltött el bennünket az a szomorú 
tény, hogy a vizsgázó növendé
kek között mohácsi gazdaifjút 
nem láttunk. Vájjon a mohácsi 

mezőgazdasági munkás családok 
ifjainak nincs szüksége erre az 
iskolára? Erre a szomorú közöm 
bösségre rá kell mutassunk s fel 
kell hívnunk mindazokat akik a 
földműves társadalommal foglal
koznak, e közömbösség tarthatat
lanságára

Magyar Élet Párt 
városi szervezetének ülése.
A Magyar Élet Párt Mohács 

városi szervezete az új kineve
zések és megbízatások után 
február hó 27 én, vasárnap dél
előtt tartotta első összejövetelét 
az Iparosok Olvasóköre tanács
termében Dr Szkladányi László 
városi vezető üdvözölve a meg 
jelenteket köszönetét fejezte ki 
dr Kontra Miklós eddigi városi 
vezetőnek több éven át kifejlett 
munkásságáért, majd Mohács 
város politikai múltjával foglal
kozva rámutatott arra tényre, 
hogy az utóbbi esztendőkben a 
város életében örvendetes egy
ség kezd kibontakozni, ami nem 
ulolsó sorban vitéz Szönyi Alá 
jós polgármester munkásságának 
köszönhető.

A város erkölcsileg és anya
gilag is állandóan emelkedő ten
denciát mutat. A közintézmények 
egész sora létesült Mohácson s 
jelenleg a nagyfontosságú ga
bonatárház épí kezése, a közép 
fokú gazdasági iskola közeli 
megvalósulásának terve jelentős 
eredmény a város életében. Be
széde további során a bizalom 
szükségességét fejtegette

Ma a legfőbb feladatunk 
a magyarság nagy tö
megeiben felkelteni leg
teljesebb bizalmat a ma. 
gyarsag sorsdöntő órái
ban azok iránt, akik a 
magyarság hajóját bölcs 
és megfontolt államve
zetésükkel irányítják. — 
.\'e akarjunk különb ma
gyarok lenni, azoknál, 
akik ma az élen állnak.

Az olasz példa mindennél töb 
bet mond. A mai Olaszország 
mélyen megrázó példája annak, 
hogy mi történik akkor, ha egy 
nemzet hirtelen elveszti leikét. 
Majd Kállay Miklós miniszter
elnök legutóbbi beszédét ismer 
tetve a magyar embert annyira 
jellemző kishitűség elleni küz 
delemre hívta fel hallgatói figyel
mét. A magyar erő a nagyhatal
mak mérkőzésében, ha nem is 
számottevő, de határaink védel
mében olyan erő, amellyel minden 
bizonnyal számot vetnek majd 
azok a hatalmak is, amelyek 
esetleg az ország területére akar
nak betörni. Magyarország a leg
békésebb nemzet a világon, a 
revíziót is mindig békés eszkö
zökkel hirdette, de határait min
den erővel megévdelmezi.

A békét és kenyeret a magyar 
királyi kormány hirdeti s nem 
azok, akik ilyen röpcédulákat 
szórnak, valójában nem a béké 
ért kanem azért, hogy a békét 
idebent felborítsák és az ellen
ségnek az országot kiszolgáltas
sák. Legyen tehát ebben az építő 
és a magyarság fenmaradásáért 
folytatott emberfeletti munkában 
a Magyar Élet Párt mohácsi 
szervezete is élő valóság s tet
teinkkel, munkánkkal szolgáljuk 

ennek a pártnak kül- és belpo
litikai eszméit, amely egyébként 
minden magyarnak kell, hogy 
politikája legyen s ez: Ne bántsd 
a magyart! A tetszéssel fogadott 
beszéd után vite'z Szönvi Alajos 
polgármester emelkedett szólás 
ra. 1940 ben — mondotta — 
egységre hívtam fel a város tár
sadalmát. Helyesen mutatott rá a 
pártvezető, hogy egy kis város 
horizántján nem tudunk kritikát 
gyakorolni az álamvezetést ille
tően. Ma más gondunk nett 
lehet, mint erőink konzerválása 
a háború utánra. Ma felelősség
gel jár az élet s ezt elsőso bi n 
a becsületes összefogással szó I- 
gá'ják. A józan ész is az m indja, 
hogy a párt mellett a helyünk, 
mely a magyar egységért dolgo
zik. Vessük le az ellenzékieske 
dést szolgáljuk egyesült erővel 
rajta keresztül a magyarság jobb 
jövőjét

Vitéz Szönyi Alajos polgár
mester felszólalása nagy vissz
hangra talált a megjelentekben 
akiknek nevében Sik Sándor 
kerületvezető mondott köszöne
tét az őket ért bizalom irt s 
bztosította úgy vitéz Szönyi 
Alajos polgármesteri, mint a 
pártszervezet vezetőit, hogy min
den erejükkel az egységért, a 
megbékélésért és a termelő 
munkáért fogják latbavelni erőiket 
A választmány elhatározta a 
szervezet további kiépítését, majd 
az összejövetel a Hiszekegy 
elmondásával ért véget.

A választmány összejöveteléről 
üdvözölte Kállav Miklós m kir. 
miniszterelnököt, v. Lukács Béla 
miniszter pártelnököt és Nikolits 
Mihály Baranya vármegye és 
Pécs szab kir város főispánját.

A Katolikus Legényegylet 
első nagyböjti estje.

A Katolikus Legényegylet sor 
éves gyakorlathoz hűen az idén 
is megrendezi a nagybojti mű
soros Kult úrestjeit.

Vasárnap, február 27-én volt az 
első előadás.

A műsort a legényegyleti in
duló nyitotta meg, melyet az 
ifjúsági tagok énekeltek. Utána 
dr Kopcsdnyi Miklós ügyvezető 
elnök bevezető szavaiban ismer
tette az előadás célját.

Az ünnepi beszédet dr Simon 
Vendel gimnáziumi tanár, egyleti 
világi elnök mondotta „A gyer
meknevelés a családban*' címmel. 
Klasszikusan szép gondolatme
netben kitért a gyermek testi ápo
lására, szellemi értelmi, erkölcsi 
gondozására. A gyermekek — 
úgymond — istenáldás, öröm és 
reménység a szülők szemében 
és a szülők életének továbbhor
dozó;. Ezt minden szülőnek 
Istentől rendelt elsőrendű köte
lessége, hogy képességeinek leg
javával, a jóság, szeretet, lelki 
finomság és gondosság eszkö
zeivel formálja gyermekét A ne 
velés legbiztosabb eszköze a jó 
példa, meiy a viaszpuha gyer
mekiélekbe beletvakodtk és egész 
életenek irányát megszabja.

Elhangzott két szavalat, egy 
monológ és két zeneszám . . . 
Majd pedig egy a farsang hangu
latát felelevenítő színjáték zarta 
be a mindvégig érdekes és színes 
előadást.

A Katolikus Legényegylet ifjú
sága elkönyvelheti magának azt 
a mindennapi dicséretet, amit a 
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nagyszámú hallgató minden tagja 
érzett: érdemes volt a Legény- 
egyletbe menni.

A következő előadás március 
iö 5 én fél 6 órai kezdettel lesz.

Az ünnepi beszédet Kecskés 
Lajos polgári iskolai igazgató 

Az isko'a a lélekformálás szol
gálatában" címmel fogja meg
ártani

íobács és Vidéke Ipartestület 
közgyűlése.

február hó 27 én tartotta évi 
tendes közgyűlését, a Mohács és 
vidék Ipartestület A nagy slám 
nan megjelent tagokat Rubint 
Jccset elnök üdvözölte, majd el
nöki megnyitójában az elmúlt 

eseményeit és célkitűzéseit 
-rnerfette. Elsőnek a Mohácson 
étesítendő tanoncotthon szük
ségességét hangoztatva, rámuta 
ott az otthon előnyére és nem- 
zetmentő fontosságára Vázolta 
ebben az irányban megtett lépé
seket, megelégedéssel állapította 
meg, hogy a gondolat és terv 
az illetékes hatóságok jóakaratú 
amogatására számíthat

Sajnálattal állapítja meg, tekin
tette a taglétszám örvendetes 
emelkedésére, az egyesületi szék- 
ház kicsi voltát bővítésére azon 
bán a mai anyagszük időben 
nem kerülhet sor. Anyag, gép 
es helység hiányával okolja, hogy 
a kisipari szövetkezetek alakitá
jára, nem került sor, bár ennek 
érdekében minden lehetőt elkö 
vetett

felkéri az iparosokat, hazafias 
türelemmel viseljük a munkáju
kat megbénító és késleltető 
anyagbeszerzési nehézségeket, 
biztosit mindenkit, az ipartestület 
minden tőle telhetőt megtesz az 
anyagok lelkiismeretes szétosz
tására Megemlékezik az elmúlt 
ev halottaira, nevük jegyzőkönyvi 
megörökítését kéri, mint olya 
nőkét, kik becsületes munka és 
tisztesség mezején haltak meg.

Emelkedett szavakkal emléke 
zik azokra az iparosokra kik 
egyveres szolgálatot teljesítenek 

és ezzel kapcsolatban őszinte 
köszönetét mond mindazoknak, 
kik adományaikkal hozzájárultak 
a bajtársi szolgálat eredményes
ségéhez.

Őrein Ferenc pénztáros fel- 
olvast az ipartestület ügyforgalmi 
elentését.

Rubint /ózsef elnök megemlé
kezik a ma is élő volt elnökökre 
Schmidt Lajos és Menczinger 
tózsefre, kik hosszú és legváll- 
ságosabb időben vezették a 
testület ügyeit, a legnagyobb 
odaadással és kitartással. Indít
ványozza, hogy a hála és elis
merés jeléül a közgyűlés válasza 
meg örökös diszelnökökké 
Schmidt Lajos és Menczinger 
/ózsef volt elnököket, amit a 
közgyűlés egyhangúlag el 
fogadott.

Oeöcze /.oltán a Hivatásszerve 
zet helyi vezetője, a Hivatásszer
vezet kérelmét ismerteti melyben 
a szervezet kéri a helyi munka
adókat, a mai időknek megfelelő 
munkabérek fizetésére, illetve a 
rendeletekben előirt munkabérek 
megfizetésére.

Rubint József elnök ismétel- 
en köszönetét mondott a testű 
iet vezetőinek, tisztviselőinek oda 
adó munkásságukért s a köz
gyűlést bezárta. Knittl Ferenc.

SZABADLICEUM. |
Staub .kdám gimnáziumi hit

tanár korunk egyik legidőszerűbb 
kérdéséről beszélt február 24 én 
A keresztény egység lehetőségei 
címmel Előadása bevezető részé
ben utalt azokra a tényezőkre, 
melyek a keresztény világ veze 
tőit a keresztény gondolat meg
mentésére irányuló mozgalom, a 
keresztény egységmozgalom meg
indítására indították.

Már a múlt világháború után 
történtek kísérletek Németország
ban, utána Magyarországon is a 
keresztény felekezelek közelíté
sére Ma, a gyűlölködés vihará
ban fokozatabban érzik a keresz
tény egység szükségességét a 
különböző keresztény egyházak 
vezetői.

A kérdést csak történelmi 
szempontból lehet vizsgálat tár
gyává tenni Különbö'ő társa
dalmi rendszerek, amint eljutottak 
a fejlődés pontjára, utána mindig 
válságba kerültek s újabbaknak 
adtak helyet A történelmi lélek 
megüresedett s várja csodát; az 
új világot. Mit jelent az új világ? • 
Egységes emberi szemléletet, 
európai, sőt emberi szolidaritást 
Ez az egység el sem képzelhető 
a keresztény gondolat részvétele 
nélkül, ehhez feltétlenül szüksé
ges minden keresztény erő 
együttes részvétele, ami csak a 
keresztény egység megvalósulása 
alapján vihető keresztül teljes 
egészében Ehhez elsősorban az 
szükséges, hogy a mai nemzedék 
eljusson a helyes értelemben 
vett történelem szemlélethez Az 
uniómozgalom céija hitben egy 
más mellett élni s az együttélés 
kapcsán az egyetemes egyház 
visszaállítása

A protestánsok szerint ez in
kább harmonikus egymás mellett 
való élést jelent ; az u n. lelki 
uniót. A katolikus álláspont a 
hitbeni egység gondolatat hang
súlyozza. Ez az álláspontbeli 
különbség az egyházak felfogá
sában rejlik. Protestáns felfogás 
szerint minden egyház igazi, 
mert részletigazságot hirdet. A 
katolikus álláspont szerint az 
egyház egy és a teljes isteni ki
nyilatkoztatás birtokosa

Ezután az előadó néhány szó
ban jellemezte a keleti és nyu
gati egyház közötti különbséget, 
majd az anglikán egyházzal való 
uniós kísérleteket. Ezután rátért 
a katolikus protestáns egyházak 
unióját gátoló akadályok részle
tes elemzésére. Őszinte közele 
dés csak akadályokkal való fér 
fias szembenézés s azok elhárí
tása árán lehetséges. Az akadá
lyok dogmatikaiak érzelmiek és 
történetiek, de nem elhárithatat- 
lanok. Ehhez azonban elsősorban 
egymás megbecsülése, az evan
géliumi szeretet s a szétszakadás 
feletti fájdalom kölcsönös és 
teljes átérzése szükséges. Ezért 
kell imádkozni az unió gondo 
latáért, bele kell élnie magát a 
krisztusi élethivatás fönséges 
eszméjébe, mert csak a krisztusi 
evangélium teremthet békét és 
boldogságot az emberek között. 
Majd Staub főtisztelendő rámu
tatott azokra a közös pontokra, 
melyek máris bizonyos egysé 
gességet mutatnak fel a keresz
tény hitfelekezetek között. A 
tárgyilagos hangnemben s sze 
rétéitől mélyen áthatott előadást 
a szabadliceum közönsége lelke
sen tapsolta meg.

Március kő 9-én Pannónia 
múltjáról tart előadást a Dunántúl 
kutatója dr Várkonyi Nándor 
egyetemi magántanár.

HÍREK

1920 1944
Huszonnégy esztendő óta 

foglaljuk imánkba Névét.
Huszonnégy esztendő óla 

vezeti országai a romokból a 
biztos jövő felé. Hogy ma, a 
háborít ötödik esztendejében is 
biztos és szilárd „alapokon áll 
az ország, az 0 biztos kezé
nek. bölcsességének, állam
férfiül nagyságának ered
ménye. .4 sorscsapások ül 
sem kímélték s mégis töretlen 
hittel, csodálatos energiával 
áll a magyarság oly mostoha 
sorsának irányítása élén.

(trszáglásának huszonnegye
dik esztendejében személye 
iránt megnyilvánuló hódoló 
tisztelet es végtelen szeretet 
mellett alázatos szívvel hajtunk 
térdet a magyarok Istene előtt 
s kérve-kérjük: tartsa meg üt, 
Magyarország országgyara - 
piló Kormányzóját, vitéz 
nagybányai Horthy 
Miklóst nekünk az emberi 
kor legvégső haláráig.

Fény nevére, áldás életere!

Honvedüzenet. Fenyvesi 
Ferenc gyors elmenetele követ
keztében ezúton köszönti min
den ismerősét a leventeifjuságot 
s üzeni, hogy jól van s minden 
kit szeretettel üdvözöl. Tábori 
postaszáma B 429.

Eljegyzés. Dr Csik Diodor 
in. kir. csendórszázadoseljegyezte 
Miholek Györgyit (Minden kü
lön értesítés helyett)

Igazságügyi kinevezés. A 
m kir. Igazságügyminiszter dr. 
Lippóy László dárdai kir. járás- 
bírót a szekszárdi kir. Törvény
székhez nevezte ki törvényszéki 
bíróvá.

Kanton állás betöltése. A 
mohácsi r. k Egyházközség folyó 
hó 2 án tartott gyűlésen akként 
határozott, hogy a megüresedett 
belvárosi kántori állást, meghívás 
utján tölti be, és erre egyhangú 
lag Benedek /ózsef mohács kül
városi kántor-tanítót hívta meg.

Halálozás. Nágel ,\dám 
Nádasy János igazgató-tanító 
édesatyja 81 éves korában feb 
ruár 26 án elhunyt. Temelése 
február 29 én volt nagy részvét 
mellett. Halálát gyermekei, uno
kái és kiterjedt rokonság 
gyászolják.

— n Fogadalmi templomért. A 
fogadalmi templom építési bízott 
ságának fuvarra van szüksége. 
Hisszük és reméljük, hogy a 
város gazdatársadalma és fuva- 
rasai alkalmat és módot fognak 
találni arra, hogy a mohácsi 
fogadalmi templomért egy-egy 
fuvar erejéig áldozatot hozzanak. 
Jelentkezni a belvárosi plébánián 
lehet.

Elveszett a Szentháromság 
utcai telefónfülkében kedden dél
előtt 11 órakor egy csomag le
járt tojás jegy. Kérik a becsüle
tes megtalálót, hogy a Stranczin- 
ger féle fűszerüzletben adja le.

Szociális Misszió iválés. 
A Mohácsi Szociális M'sszió 
Társulat március 1-én v. Sr.őnyi 
Alajosné elnöklete alatt tartotta 
beszámoló gyűlését. Elnök fel 
kérésére a jegyzőkönyv felolva 
sása után Tihanyi /ános apát- 
plébános a »Vegyes vallású há 
zasságkötésekről' tartott felvilá
gosító előadást A szegénygon 
dozó szakosztály vezetője beje
lentette, hogy február hónapban 
517 liter tejet osztott szét, ketten 
fát kaptak, 2 fiú és 3 lány ruha 
neműt és egyéb dolgokra a 
pénztár 24 pengőt fizetett ki 
Elnök bejelenti ezután, hogy a 
katonai parancsnokság megkö
szönte a huszonegy honvédnek 
gyűjtött adományokat, hogy a 
karácsonyi gyűjtés végeredménye 
1748 pengőt tesz ki és hogy a 
Szociális Misszió elvállalta a 
frontról érkezett 950 honvéd 
megajándékozására megindult 
mozgalom vezetését. Elnök javas
latára a gyűlés elhatározta, hogy 
március 25 én ismét megrendezi 
a „Női nap“ot, amelyre az 
összes női egyesületek tagjait 
meghívja s engesztelő körmenetet 
rendez. Egyéb apróbb ügyek 
tárgyalása után elnök a gyűlést 
berekesztette.

Megindul a szemelvhajojarat. 
A M F T R igazgatósága közli, 
hogy a Budapest—Apatin közötti 
személyhajóforgalo n március hó 
4. napján indul meg. Az első 
hajó március 4 én indul Buda
pestről 12 órakor. A Vásártelep
ről a tavalyi menetrend szerint 
indul a hajó, tehát csupán a 
Pálffy-térről indul fél órával előbb.

A DGT első személyhajóját 
Budapestről Mohács felé március 
hó 4 én 20 órakor indítja. Mo
hácsról március hó 5 én déli 
12 órakor indul Budapest felé.

Nyári üdültetés. A magán- 
alkalmazottak Biztosító Intézete 
felhívja a vidéki munkaadóknál 
foglalkoztatott öregségi, stb. 
esetére kötelezett fiatalbiztositot ■ 
tait (14—20 életkorú,) hogy a 
nyári üdültetés céljából szüksé
ges orvosi vizsgálatra 1944. 
március 1-től március 15 ig az 
illetékes kerületi pénztárnál, illetve 
kirendeltségénél jelentkezzenek. 
Jelentkezéskor mindenki meg
kapja az orvosi vizsgálatra 
szóló behívását. A nyári üdülő
táborokban csak azok vehetnek 
részt. akik ezen felhívásnak 
idejében eieget tesznek és az 
évenkint rendszeres orvosi 
vizsgátaton átesnek.

— Gazdák figyelmébe! Ha a 
gazdá kodó a kenyérgabona és 
zsírbeszolgáltatási kötelességének 

I eleget tett, a zsírbeszolgáltatási 
1 kötelesség teljesítésébe beszámít

ható terményből és termékből 
beszolgáltatott többletet az ezekre 
megállapított búzaegységszámnál 
20° o kai magasabban kell a gaz
dálkodónak a szabadválasztású 
terményekre és termékekre vonat
kozó beszolgáltatási kötelessége 
teljesítésébe beszámítani.

— Korpaigénylés. Mindazok a 
gazdakönyvesek es gazdakönyv
vel el nem látott személyek, kik
nek korpára van szükségük leg
később folyó évi március 10 ig 
jelentkezzenek a közellátási ügy
osztály 1. számú helyiségében. 
A gazdakönyvesek gazdaköny
vüket hozzák magúkkal. Akik a 
fenti ideig nem jelentkeznek 
korpakiutalásra nem számíthatnak.
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— Íz ízleli záráráb áj mije.
A Baross szövetség legulóbbi 
(jlésén az üzleti zárórára vonat
kozó kereskedelemügyi minisz
teri magyarázó rendelet figye
lembe vételével az üzleti zárórák 
terén az alábbi változást eszkö
zölte: Élelmiszerüzletek, valamint 
vegyeskereskedések, ugyanígy 
liszt, cukor kiskereskedésre ki
jelölt üzletek, továbbá fűszer és 
csemegekereskedések hétfői na
pon nyitvatartandók reggel 7 órá
tól délután 5 óráig, de csak 
kizárólag élelmiszert, cukorkát és 
szeszesitalt átúszhatnak, illetve 
szolgáltathatnak ki Másnapokon 
vasárnap kivételével a fenti 
üzletek kötelesek 7 órakor ki
nyitni, de 9 óráig csak élelmi- 
miszert, cukorkát és szeszeszes- 
italt árusíthatnak, ugyancsak 
kötelesek délután is 4 órától 
5 óráig nyitva tartani ugyan
olyan kikötésekkel, mint reggel 
7—9 óráig, Ezen üzletek déli 
12 30 órától 14 óráig ebédszü
netet kötelesek tartani. Szomba
ton ezen üzletek nem 5 óráig, 
hanem 6 óráig kötelesek nyitva 
tartani. A vásárló közönség ezen 
üzletekben hétfőn, illetve a hét 
többi napjain a többi üzletek 
zárórájától eltérő időben ne is 
kérjen más árut, mint am t a 
rendelet megenged, mert úgy a 
kereskedő, mint a vásárló közön
ség büntetésnek teszi ki magát.

— lopás. Horváth János mo
hácsi lakosnak február hó 21 én 
a Mohácsi Sokacok Magyar Ol 
vasókötében elhelyezett barna 
bőrkabátját barnaszinű ördögbőr 
béléssel ismereten tettes ellopta.

Anyakönyvi bejegyzések
1944 febr. 25 tői március 3 tg.

Születések : Lévay József Béla, 
Rt pity Jenő Lászó -s István 
Zoltán ikrek, Dobier József, Van 
kovics József István, Mihálovics 
Anna Darázsi Mátyás, Mihajio- 
vics Józstf, Takács István Mátyás, 
l’lés György Zoltán, Bochner 
Józse', Szurcsik István, Szabó 
Zoltán Imre, Szidonya Mária.

Hczasságl ütések: Kiss János 
és C-apó Juüanra, Ba og Vazul 
és Gojkovics Anna.

Halclozások: Nágl Adám
82 éves. Buturácz Má yás 6 hó 
napos, S/ücs Mátyást é 86 eves, 
Futó Imre 76 éves, Jámty 
István 42 éves, Baracz Bal 85 
éves Tubíty Mánanné 50 éves.

kapható:

A LT bőrgyárban.

Felelöiaxerkeiitö:
DR SZKLADÁNYI LÁSZLÓ
Li|t>li|donoi éa kiadói 
FRIDRICH OSZKÁR

N y i 111 é r.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem 
■'állal felelősséget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

hatottuk

CZIGLER KÁROLY 
elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, koszoiú 
és virágküldeményekkel vagy 
részvétük bármily módon való 
nyilvánításával mely fajdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton hálás szívből jövő kószö- 
netünket.

Mohács, 1944. március bó.
A ez áttoló ctalád

Uszínetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen jó 

édesapánk
iígl Idám 

elhunyta alkalmából a temetésen 
való megjelenésükkel, vagy rész
vétük bármily módon való nyil
vánításával mély fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek fogadják 
ezúton hálás szívből jövő köszö- 
netünket.

Mohács. '944. március hó.

A tyásioló .\ádaty család.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ

Március 3-4-5-6

Szerencsés flótás
j Március 7 l

Az első randevú
Salak

Értesítés ’
Értesítem a város közönségét, 

hogy városi gyepmesteri állásom
ról lemondtam és azt volt segé
demnek
Nagy Mátyásnak

adtam át.

Rétfalvi Lajos

|ó családból való
16—18 éves búk 

ipari kisegítő munkára 
felvétetnek.
________ Cím a kiadóhivatalban.

ELADNÁM vagy más jószágok
ért elcserélném elsőrendű, enge
déllyel ellátott KÉT CSÚOÖRÖMET. 
(Egyik sárga 6 éves, másik deres
5 éves ) Guttmann Lajos

lpacsfa U. p.: Harkány

ELADÓ a Jenye-dülőben
1 kát. hold

SZÓLÓ
Gulyás Ferenc
Kükő Riha 11.

MEGHÍVÓ.
I 

Az Első Mohácsi Gőztégla és Cserépgyár 
Részvénytársaság

XXI. ÉVI RENDES KÖZOYÖLÉSÉT
1944. évi március hó 12-én délután 3 órakor

tartja Mchácson, saját hivatalos helyiségében (téglagyári telep, 
Budai országút 50. sz), melyre a t. részvényeseket tisztelettel 
meghívjuk.

Tárgysorozat:
1. E’nöki megnyitó, határozatképesség megállap;tása.
2 Jegyzői önyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes kiküldése
3 Az igazgatóság és felügyelőbizottság évi jelentése az 

1943 évi üzletévről.
4. Az 1943 évi mérleg, zárszámadások előterjesztése és 

megállapítsa és javaslat tiszta nyereség felosztása tárgyában.
5 Az igazgatóágnak és fe ügyeiőbizotlságnak a felment

vény megada-a
6 3 fe üt yelőbizottsági tagnak 3 évre leendő megválasztása.
7 Netáni indítványok.
Mohács, 1944. évi február hó 28 án.

Az Igazgatóság.
A részvények a közgyűlés előtt legalább 48 órával a társaság igazgató

ságánál Mohácson (téglagyári telep) letétbe helyezendők.

Mérlegszámla 1943. évi december hó 31-én.
lágyon: Penztárkészlrt: 42 84882 P Gvártelep: 19480330 P 

Haió: 280123 P, Trgakészlet: 16154736 P, Anyagkészlet: 
1272328 P, G zdasági készlet 432 38 P, értékpapír 600— P, 
Postaiakatéknenzian követelés: 351918 P, Adósok: 59897 80 P. 
összesen: 479173 35 P.

Teher: Alaptőke: 200 000 — P, Tőketartalék: 30 000— P, 
Értékcsökkenési tartalék: 40 810'— P, Áruértékkülönbözeti tarta-’ 
lék: 70554 21 P. Tisztviselői nyugdíja'ap: 25000— P, Munkás 
jóléti alao: 98026 P, Elfogadvanyok: 37 800— P, Hitelezők: 
43 10434 P, Nyetemény. 3093454 P. Összesen: 479 17335 P.

Veszteség és nyereségszámla 1943. évi december hó 31-én.
Tartozik: Aoó 33 157 61 P, Tisztifizetés: 39 09801 P, Mun

kabér 335563 86 P, Takarmány: 5 202 72 P, Kamat; 200060 P 
Költség: 100 812 42 P, Anyag: 227.336 11 P, Száva hajó: 7 401 76 p’

Leírás Gyártelep számán: 27 422 59 P, Hajó számlán: 
851 45 P Nyeremény: 30 934 54 P. Összesen: 815 78167 P.

Követel: Nyeriményáihozat: 263 39 P, Téglaszámlán nyere 
mény: 787 629 45 P Gazdasági szamán nyeremény: 186911 P 
Fuvarozást szám án nyeremény; 26019 72 P Összesen: 815 781 67 P

■z Igazgatóság.
Megvizsgálta, a könyvekkel összehasonlította és helyesnek találta a

Felügyeltbizottság.

Fridricn Oszkár könyvnyoműája, Mohács,

Piici árak:
Búza 43 25 p
Rozs 4025 p
Takarmányárpa 3925 p
Sörárpa 43 25 p
Zab 4325 P
Csöves tengeri p
Morzsolt tengeri 34.— p
Bab, fehér 80.— p

TA N O N C felvétetik
Sik Sándit
nagykereskedő

1600 n-il FÖLD
a szigeten eladó.
Érdeklődni lehet Sarok utca 2.

Zrínyi utca 17. számú

ház eladó.
Szabadság tér 9 számú

linz eladó.
Érdeklődni lehet ugyanott

A réten 500 □ öl, 
szigetben 2000 □ öl 

föld eladó,
Cim a kiadóhivatalban

Töltőtollak, líiltegyíilollali
javítását vállalom:

Fridrich Oszkár
könyvkereskedő, Mohács

Meghívó.
A Mohácsi volt Úrbéresek 

Közös Erdöblrtokosság 1944 évi 
március hó 12 én délután 3 óra
kor Kazinczy utca 14. szám alatti 
hivatalos helyiségében

tavaszi rendes közgyűlést 
tart, melyre az összes tagok 
meghivatnak.

Továbbá értesíti a tagokat, 
hogy az 1943 évi tisztajöveddem 
kifizetését folyó hó 13 án reggel 
8 órakor megkezdi.

Mohács, 1944 március 1 én.
Vezetőség.

A mohácsi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság.

13501 1943. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Dr Csáky Árpád (képv. dr Horváth 

Lajos mohácsi ügyvéd) végrehajtatónak 
özv Németh Pálné Kovács Mária köl
kedi lakos végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási árverést 
178 P 90 fillér tőkekövetelés és járulékai 
behajtása végett a Kölked községben 
fekvő s a kölkedi 1213. sz. betétben 
A T 1. sorsz. 910 hrsz alatt felvett 
151 C-öl kertre a Rakodó helyen ÍZT 
P 50 fillér kikiáltási árban elrendelte

Az árverést

1944. évi április hó 26 
napján délután 2 órakor 

Kölked községházánál fogják megtar
tani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kiki
áltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10* rt, 
amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi 
•,'o-ára kell kiegészíteni.

Mohács, 1943. évi december hó 2° 
Dr Horváth Ferenc sk. kir. jbírö.

A kiadmány hiteléi! 
Bartók István 

kezelő.


