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Magyar búza aratásakor.
Irta: LUKÁCSY ISTVÁN.

Ki tudná megmondani, | 
hogy abban az infernális 
konyhában, melyben a nem
zetközi szabadkőművesség 
süti-íőzi terveit az emberi
ség, az egyes népek, nem
zetek, államok sorsának in- ! 
tézésére, minő eszközöket 
vettek tervbe Magyarország 
keresztény jellegének lerom
bolására, akár magának a 
magyar népnek megsemmi
sítésére ?!

Immár senki előtt nem ti
tok többé, hogy úgy a tria
noni béke okozta megcson
kítás, az utána felszított gaz
dasági háború, a hágai s 
párisi egyezségek mind-mird 
ádáz rohamok voltak a ma
gyar nemzet léte ellen. A 
magyar nemzet keresztény 
jellege, acélos jelleme, me
lyet a keresztény hitből s 
erkölcsből merített s amellyel 
felvértezve útját állta a bol- 
sevizmus középeurópai előre
törésének, cime a Regnum 
Mariar.um, mely a katoliciz
mussal történt örök eljegy
zését dokumentálja, mind 
szálka a nemzetközi szabad
kőművesség szemében.

Ha csak úgy nagyjából 
akarnék megrajzolni ezen 
ádáz s gyűlölettől átfűtött 
ostromnak körvonalait, úgy 
megállapíthatjuk, jelenleg 
minden törekvés odairányul, 
hogy először anyagilag tönk
retegyenek, itt Európa leg
fontosabb helyén, a Duna 
középfolyásának gazdasági
lag legelőnyösebb pontján 
nemzetközi helyzetünket tel
jesen aláaknázzák. A gazda
ságilag legyengített magyar 
nemzetnek nem lesz többé 
politikailag átütő ereje s ál
lami presztízse, szava halk 
a nemzetek koncertjében ; ha 
már létét is alig tudja fenn
tartani, annál kevésbé tudja 
betölteni történelmi elhiva
tottságát, a művelt keresz
tény kultúra védelmezését, 
mely mint nemes patina |

fonja be az egész magyar 
történelmet. S ha egyszer a 
kereszténység e keleti bás
tyája összeomlik, jöhet a 
bolsevizmus által megfertő
zött nagyorosz, pánszláv esz
me, hogy egyesüljön itt a 
szláv s ortodox jellegű kis- 
antanttal s orosszá, kozákká 
s ázsiaivá tegye egész Kö- 
zépeurópát.

A nemzetközi szabadkő
művesség, mely a párisi 
Nagy-Oriens páholyából szövi 
szálait s melynek képviselője 
a cseh Benes-politika, a ma
gyar búzát s ezen keresztül 
a magyar mezőgazdaság 
tönkretételét állította céljai 
középpontjába.

A magy ar búza századok 
óta a magyar mezőgazdaság 
vezérnövénye, a nemzeti jö
vedelem s közgazdaság leg
főbb forrása. Búzája révén 
lett Magyarország a béke 
idejében Európa legelső ag
rár állama, a háborúban a 
központi hatalmak fenntartó 
lelke s annak dacára, hogy 
a trianoni béke lemetszette 
a magyar állam területének 
kétharmadát, a megmaradt 
területből is 64% búzát ter
mő terület, mely az éghaj
lati s talajviszony ok kedvező 
összehangoltsága folytán a 
tiszavidéki búzában a világ 
egyik legelső minőségű ga
bonáját termi. |

A világháború lezajlása 
után egy ideig, mig Európa 
gazdasági viszonyai úgy 
8hogy rendbe nem jöttek, 
felragyogott a magyar búza 
régi hire s keresett volt; a 
tőzsdén 1928. nyarán még 
30— 34 P-ós árát jegyezték, 
de azután megindult a ha
nyatlás 1929. júniusának első 
hetében, mely a magyar búza 
katasztrclalis fekete hétje lett, 
10 P-vel zuhant alá. A ma- 
magyar gazdaközönség hom
lokán kiütött a hideg veríték 
s mindenki megérezte, hogy 
a kisántánt államok, különö

sen Csehország kereskedelmi 
politikája halálos szorítással 
gyötri a magyar búzát.

Mióta csonka ország va
gyunk, búzaexportunk 6 mil
lió q-t tesz ki évi átlagban. 
Mikor 30 P-vel számították, 
közel 200 millió volt bevé
telünk, ami jelentékeny bá
zisát képezte közgazdasági 
fejlődésünknek s konszolidá
ciós törekvéseinknek. Az itt
hon maradt rész mint vető
mag s élelmezési cikk jelen
tékeny árával a háztartások 
gazdasági egyensúlyban tar
tását eredményezte s behe
gesztette a szociális nyomor 
sok fájdalmas sebét. A búza 
árának hanyatlásával, a kivi
tel s értékesítés nehézségei
vel ez a kedvező atmoszféra 
eltűnt s miután a magyar 

í agrártermelés legnagyobb ré
sze a búzára esik, a magyar 
égre felvonultak a gondok 
sötét felhői.

íme, most ismét előttünk 
csillog aranytengerével a ma
gyar búza. Igéző látvány, 
amint a szél gyöngéd érinté
sére ez az aranyló tenger 
hullámfodrokat vet, vagy 
amint a csillogó kasza nyo
mán súlyos rendekbe omlik 
a földre. De ugyanakkor más
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A Mohácsi Polgári Lövészegyesulet és a Mohácsi 
Vadásztársaság g í lamb és céllövö versenye

A lömegsportok közül a cél
lövészet i t  azok közé tartozik, 
amely nálunk rohamosan tért 
hódított s amelyben a világ 
egyetlen nemzete sem tudja el
sőségünket elvitatni. Talán a kard
vívás az, amely még több di
csőséget szerzett a magyar név
nek. Kard és puska, jó  kezek
ben félelmes fegyver, kívánatos 
ha a magyar ifjúság szívvel lé
lekkel kuitiválja mindkét nemes 
sportot!

Élvezetes szép sportesemény
ben volt része vasárnap váro
sunk sportkedvelő közönségé
nek. E napon rendezte a Mo
hácsi Polgári Lövészegyesület és 
a Mohácsi Vadásztársaság együt
tesen galamb és céllövő verse
nyét. Az időjárás igen kedvező

világrészekben,F más orszá
gokban is érik a gabona,

> Amerikában s Ausztráliában 
mérhetetlen mennyiségű föl
deken, hogy az európai pia
cokra dobva kíméletlen ver
senyt támasszanak szemben 
a magyar búzával. Minden

! állam törvényhozása béklyó
kat rak azokra a törekvé
sekre, melyek a búza árát s 
tekintélyét leszorítani igye
keznek ; egyik sem enged
heti meg, hogy búzája, ag
rár termelésének legfőbb cik
ke, élelmezésének legfonto
sabb anyaga árában kárt 
szenvedjen s igy megrendítse 
a nép gazdasági életét s alá
aknázza a búzában rejlő nem-

i zeti vagyont.
A búzában, különösen a

i magyar búzában milliók élete 
I van elraktározva; benső rend 

fundamentuma e növény, sőt 
nagy nemzeti aspirációk re
ménysége lüktet benne.

A magyar kormány a bo-
letta-rendszerrel akarja a búza 
árát emelni s gyarapítani vele 
a nemzeti önbizalmat s re
ménységet. Adja Isten, hogy 
jó szándéka a legteljesebb 
sikert arassa: megérdemli a 
magyar búza s a magyar 
nép! . . .

volt, úgyhogy a nézőközönség 
száma is teljesen kielégítőnek 
mondható. Örömmel kell leszö
geznünk, hogy ez a szép sport 
ma már nálunk is népszerűvé 
vált, amit bizonyít a közönség 
meleg érdeklődése és a verseny
zők tekintélyes száma. A másik 
örvendetes megállapításunk ver
senyzőink szép fejlődése. Két 
évvel ezelőtt, amikor a pécsi 
Oalamblövő Egyesület nálunk 
rendezte propaganda versenyét, 
a mohácsiak szóhoz sem ju to t
tak. Ma már komoly és kemény 
ellenfelekre találnának bennünk.. 
Az évről évre megrendezett ver
senyek általában újabb és újabb 
híveket szereznek és ami sport
szempontból a legfontosabb, 
mindig többet és többet nyújtanak
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A Bég réten megrendezett ver
senyt d e. 10 órakor nyitotta 
meg Schmidt Lajos lövészegye
sületi elnök. Üdvözölte a meg
jelenteket s elsősorban a pécsi 
testnevelési felügyelőség kikü l
döttjét : vitéz Nánay alezredest, 
aki egy igen értékes dijat is ho
zott magával.

Ezután megkezdődött a ne
mes küzdelem, amelynek rész
letes eredménye a következő :

1. Agyaggalamblövőverseny 10 | 
agyaggalambra, táv 10 méter. I. I 
Huber János, II. ifjú Szlávy ' 
Kornél, III Oszvald Antal. 12 j 
nevező.

2. Céllövőverseny Fég pus
kával. Táv. 35 méter. I. Szabó j 
István, II. Bánovits József, III. i 
Bánovits Sándor, IV. Kemény 
Gábor, V. Vereby József, VI. í 
Szabó Ferenc, VII. Stelcz Tódor, 
V ili.  Zsifkovics Ferenc. 39 nevező. . 
Ezen számban indult a legné
pesebb mezőny.

3. Előgalamblövőverseny 5 
élőgalambra. Táv 25 méter. I. 
Kolossváry Dénes, II. Huber Já
nos, III. Bánovits Sándor. 15 
nevező.

4. Agyaggalamblövőverseny 10 
agyaggalambra. Táv 15 méter. I. 
Huber János, II. Bauer Károly, ! 
III. ifjú Szlávy Kornél, 11 nevező.

5. Lövészmesterek céllövő ver- | 
senye. Táv 35 méter. I. Bauer ; 
Károly, II vitéz Szőnyi Alajos, 
111. Koíossváry Dénes, IV. Bá- i 
novits József. 10 nevező.

Élőgalambverseny 10 éiőga- 
lambra. Táv. 26 méter. 1. Koloss- 
vary Dénes, II Bánovits Sándor, 
111. Fridrich Oszkár. 9 nevező.

7. Agyaggalamblövőverseny 10 
agyaggalambra. Táv i5  méter.
I. Varga Ferenc, II Huber János, 
111. Bauer Károly, IV. Kolossváry 
Dénes. 10 nevező.

8. Céllövőverseny Fég puská
val. Táv. 35 méter. 1. Bánovits 
Sándor, II. Stelcz Tódor, III. Ka- 
lenics József, IV. Szabó Ferenc.
33 nevező, szép és népes 
mezőny.

9. Előgalamblövőverseny 1 élő 
galambra. Táv 27 méter. I. Bá
novits József, II. Huber János, 
111. Dr. Margitay Lajos 11 ne
vező közül

10. Vigaszverseny Fég puská
val. Handicap. Táv 35 méter. I. 
Huber János, II. Puppi Dezső,
111 Bubreg Illés, IV. vitéz László 
György, V. Csanády Károly.
24 nevező.

11. Vadászverseny. Táv 24 mé
ter. A nap legérdekesebb és leg
izgalmasabb versenye. 11 induló.
1. Kolossváry Dénes, II. Csomay 
István, III. Bauer Károly.

A versenyek végeztével dr. 
Margitay Lajos polgármester tar
to tt lendületes szép befejező be
szédet, majd dr. Margitay Lajosné 
osztotta ki a nyertesek között a 
szebbnél szebb dijakat.

A pálya szakszerű előkészítése, 
a délelőtt 10 órától este 7 óráig 
tartó verseny megrendezésének 
nagy munkája Kolossváry Dé
nes avatottságát és önzetlen 
sportszeretetét dicsérik. Meg kell 
még emlékeznünk Pobisch bá
csiról, aki friss italokkal és pom
pás ebébdel állt a közönség 
rendelkezésére.

Körzeti leventeverseny 
a szigetben.

F. hó 22-én, vasárnap tartották 
a szigeti leventecsoportok első 
körzeti versenyüket a belsőrihai 
leventegyakorlótéren. A versenyen 
5 csapat mérte össze erejét és a 
sportszempontokból is elismerésre 
méltó teljesítmények az oktató 
személyzet céltudatos fáradhatat
lan munkásságról, valamint az 
alig 3 esztendős szigeti levente
csoportok gyors fejlődéséről és 
az ifjúság sportszeretetéről tettek 
tanúságot.

A versenyen Mohács városát 
É ta  László közig, tanácsnok 
képviselte, mig a testnevelési ha
tóság részéről Kanta Sándor já
rási és városi testnev. vezető, va
lamint dr. Gyarmathy Imre 
jegyző és Puppi András vezető 
fóoktató vettek részt hivatalosan.

A közönség soraiban a város 
és a sziget intelligenciája is 
szép számmal volt képviselve és 
több Ízben megtapsolta a derék 
szigeti leventék mutatványait. A 
helyi viszonyokhoz képest nagy
számú nézőközönség, dacára a 
kitöréssel fenyegető zivatarnak, 
a verseny végéig rendületlenül k i
tartott.

A verseny részletes eredmé
nyeit az alábbiakban ad ju k :

A délelőtt lefolyt lövészverseny 
csapatdiját a püspökpusztai csa
pat nyerte el 318 ponttal, mig az 
5 legjobb lövőnek odaítélt ezüst
érmeket : Túri János homoródi 
és Pavkovics József kandai leven
ték 76— 76 találattal, továbbá 
Márkus István püspökpusztai 74, 
Oswald István kandai 72 és Da
rabos Mihály sárháti levente 69 
találattal nyerték.

A buzoganydobásban a homo
ródi csapat, mig a kötélhúzásban 
a sárháti raj nyerte az oklevelet, 
mely ezen csapatversenyekre dí
ju l volt kitűzve. A 4X 100 m-es 
stafétafutás eredményét a sárháti 
csoport megóvta s igy az őszi 
városi versenyen kerül lefutásra. 
A legfegyelmezettebb csapatnak 
kitűzött oklevelet a Homoródi csa
pat kapta. A 100 m es síkfutás
ban : 1. Sóta József homoródi, II. 
Juhász János pptai, 111. Alabert 
Mátyás belsőrihai levente.

400 m-es síkfutásban: I. Ró
kus János sárháti, II. M '.rku j Ist
ván pptai, III. Bencsik Pál ho
moródi levente.

Junior távolugrásban: I. Farkas 
Mihály pptai 489 cm., II. Passza 
Nándor pptai 478 cm. és 111. Sóta 
József homoródi 473 cm. ugras
sál győzött.

Senior távolugrásban : I. Már
kus István pptai 520 cm., 11. 
Rókus János sárháti 495 cm. és 
Wagner Pál pptai 493 cm.

Junior magasugrásban: Passza 
Nándor pptai 135 cm-rel, II. Eg- 
ressy István 130 cm-rel és III. 
Sóta József 120 cm rel nyert 
dijat.

A senior magasugrás nyertesei:
I. Rókus János £arhát 145 cm.,
II. Janotka József Homoród 140 
cm. és III. Mamuzsics József 
135 cm.

Sulydobás juniorok részére: I. 
Passza Nándor Ppta 862 cm., II. 
Hűmmel István 860 cm. és III 
Szebeni Sándor Ppta. 806 cm. 
dobással.

A senior sulydobás győztesei: 
I Szellár Mihály 935., II. Oswald 
István 915 cm., ill- Mamuzsics 
József 895 cm.

Az egyes csapatok szép fegyel
mező és puskagyakorlatokat va
lamint gúlákat mutattak be, 
melyek közül a püspökpusztai 
csapat fegyelmező gyakorlatai, a 
homoródi csapat puskagyakorlatai 
és guiája, valamint az ujmajori, 
belsőrihai és kandai csoportok 
által bemutatott gúlák általános 
tetszést és tapsot váltottak ki a 
közönségből, sőt némelyiket meg 
is ujráztatta a hálás publikum.

A versenyt Decleva Géza ta
nító, főoktató rendezte meg nagy 
körültekintéssel, aki ezúton is kö
szöni a sportbarat közönség er
kölcsi és fókép anyagi támogatá
sát mellyel a verseny megrende
zésében segítségére siettek, vala
mint a leventezenekar mindvégig 
nívós es díjtalan muzsikájáért is 
általunk fejezi ki köszönetét.

X X X X X X X X X X X X

Pénteken Boros Elemér: < Vak
ablak* című tragikomédiája ke- J 
rü lt színre, melyben a szerző, a j 
börtön levegőjén keresztül a tár j 
sadaiom bünzőinek furcsa lelki
világát tárja elénk, melyet a sze- | 
replők kifogástalanul érzékeltet- i 
tek velünk. Különösen Zemplényi ; 
és Dankó Böske művészi alakí
tását bámulta és taosoita a kö 
zönség. Mellettük a nagyobb 
színpadra hivatott Sala Dom o
kos, Szabó László, Giramszegi, I 
Szili, ifj. Halmi, valamint az ap
róbb szerepek megszemélyesítői 
járultak a sikerhez.

Szombaton < Diákszerelem* c. i 
amerikai operett ment telt ház 
mellett. Amennyiben ez a darab 
jellemző és hű képet nyújtaná a j 
magyar diákélettől messzeálló ! 
amerikai diákéletnek, úgy a ma
gyar diákélet messze az amerikai 
felett állana erkölcsiségben és 
kedvességben. Az egyedüli, amit 
irigyelhetnénk tőlük, az anyagi 
jólétből fakadó sportlehetőségek. 
Maga az a tény, hogy a fiuk a j 
lányok, a lányok a fiuk ablakán ' 
mászkálnak be, tetszhet a közön- ’ 
ség érzéki és éretlen részének, , 
de mindenképen kell, hogy a j 
komoly és tartalmas emberek 
rosszalását vonja maga után. A 
szerzők humortalanságára és 
szellemességhiányára jellemző az 
ízléstelen vakaródzásnak humor- [ 
eszközként való felhasználása. í 
A  darab egyedüli értéke a két 
fanár bájos daliamu éneke az 
elmúlt ifjúságról.

Szalma Sándor a morózus, de 
alapjában véve jószivü, Sala D o
mokos a diákjait szerető és éle
tük, bajaik iránt érdeklődő tanár 
s,zerepében elsőrangút nyújtottak. 
Énekük az est legnagyobb sike
rét aratta. Antal Nusi, Mórócz 
Baba, Salamon Gizi, B iró Ilus, 
Nógrádi Lonci m int diáklányok 
szerepük sivárságánál fogva nem 
tudták igazi képességeiket kifej
teni. Kivétel Nógrádi Lonci, ki

kedves szerepét tőle megszokott 
kedvességgel oldotta meg. Ugyan- 
ez áll a diákok szerepére is itt 
csupán Szabó Samu jól alakított 
mulatságos diáktipusa érdemelt 
tapsot. Csalódtunk a darabban.

Vcsárnap: <Huzd rá Janik 
(Vagy: Kacagj Mohács!) Elkö
vette: Erdélyi Mihály. (Erdélyi, 
nek sikert aratott darabjai után 
kár vo lt ezzel jönni. A szerki 
Revü operett, másképen érthetet, 
len, unalmas zagyvaság. Sala Do
mokos Madár bácsija, Mórócz 
Baba és Szabó Samu nagyszerű 
táncjelenete akadályozta meg csu
pán a kevés közönséget abban, 
hogy elaludjék. Megemlítésre 
méltó Szabó F. László, ifj. Halmi 
Jenő és Siménfalvy Sándor játéka.

Hétfőn  Reichuibach Hermán 
zsidó Író zsidó irány-darabját: a 
<Bilincsek»-et adták. A szerző 4 
felvonáson keresztül a zsidóság 
elnyomatását (?) és egy kikeresz
telkedett zsidó ifjú keserves bűn- 
hődését (?) rajzolta meg.

Zemplényi Zoltán patinás mű
vészete mellett Sala Domokos 
alakitása keltett nagy feltűnést. 
Lehmann Sender Ábrahám irtóza
tos fájdalmát művészi tökéllyel 
domborította ki. Nagy és komoly 
erő, aki a fővárosban is megállná 
helyét. Sz. Dankó Böske Rachel 
szerepében tudása legjavát nyúj
totta. Siménfalvy Sándor és Ser
főzi Ilona játéka érdemel még 
említést.

Kedden a «Fecskefészek* című 
operett lett volna hivatva szóra
koztatni a közönséget, de sajnos 
ez semmikép sem sikerült. A 
szereplők: Antal Nusi, Mórócz 
Baba, Szabó László, Sala Domo
kos és Szabó Samuval az élen 
jobb szerepekre érdemes tehet
ségükkel igyekeztek menteni amit 
lehet, de ez csak saját tehetsé
gük igazolásáig terjedhetett a 
csapnivalóan rossz szerepek miatt. 
Nagyon csodálkozunk a színház 
direkcióján, hogy i'yen érték és 
léieknélküli darabokat tűz mű
sorra, hisz ezzel csak önmagá
nak árt, de lebecsüli vele min
den szinpátiánk birtokosait a sa
ját színészeit is és minden elis
merésre méltó tudásuk mellett is 
lejáratja őket. Általában az elége
detlenség egyre nő a közönség 
körében a már-már lehetetlen mű
sor miatt. Hol vannak a beígért 
jó  darabok, mint pl. <Légy jó 
m indhalálig* stb., stb. ? Miért 
kell csak felnőttek részére meg
engedhető darabot előadatni, 
miért kell 8— 10 éves, ezerszer 
látott darabokkal zárni az idényt 
és miárt kell városligeti paródiá
kat műsorra tűzni a vidék drága 
pénzéért? Vagy talán olyan jól 
ment a direktornak, hogy most 
már m it sem törődik azzal, hogy 
a közönség kap-e megfelelő él
lé nértéket a hozott áldozatokért ? 
Ez tán meg sincs egészen rendjén !

A mai előadás egy bájos sze
replőjéről akarunk még külön 
megemlékezni, a kis elragadó 
Békeffy Vicuskáról, aki korát 
meghaladó művészettel illett a 
hivatásos együttesbe és aki a 
sok taps mellett sok könnyet is 
fakasztott. Sok melegséggel gra
tulálunk a kis művésznőnek.

Szerdán: <Éj királynője* c. víg
játék került színre A darab ékes 
bizonyítéka a színdarab cenzúra 
lanyha és névleges működésének.
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Túl az erkölcsökön, az ösztönös- 
ség és erkölcstelenség légköré
ben játszódik le a cselekménye 
kétségtelenül ügyes bonyodalom
fűzéssel és sok helyzetkomikum
mal. Különösen az első felvonás 
keltett sok derültséget mulatsá
gos helyzeteivel, de a második 
és harmadik felvonás már nem 
felelt meg a várakozásnak. Foko 
zatosan szintelenedett és a vé
gén teljesen ellaposodott.

Sala Domokosról elsősorban 
kell megemlékeznünk. Játékával 
újabb bizonyítékát adta értékei- I 
nek és sokoldalúságának. Szere- ! 
pe, Mamusz iktató nem volt ti ! 
pus és igy karakter alakításról | 
nem beszélhetünk, de akit színre I 
hozott, végtelen ügyefogyottsá- ' 
gában oly nagyszerű figura volt, 
hogy a nézőben a szánalmat el
nyomta a kitörő derű. H ivatott 
színész. Szabó F. László újra az 
volt, akinek ismertük. Jó, termé- j 
szetes, stilusos és könnyed já- | 
téku. A női szerepekben nélkü
löztük Antal Nusit és Mórócz 
Babát, bár Sz. Dankó Böske és j 
Nógrádi Lonci játékát is dicséret 
illeti. Dankó Böskét nyugodt 
természete inkább komoly szere
pekre predesztinálja. Nógrádi 
Lonci táncaiból viszont hiányzik 
a könnyedség és sikk, amit M ó
rócz Babától megszoktunk. Ne
kik való szerepekben sokkal job 
bat tudnak produkálni. H. Szűcs 
Vilma, Szalma Sándor, Szabó 
Samu, Siménfalvi Sándor és ifj. 
Halmi Jenő sima és erőteljes já
tékukkal részt kérnek és érde
melnek a sikerből.

Csütörtökön este Zerkovitz 
♦Aranymadár* c. operettje ment 
A Mohácson már ismert operet
tet a nagyszerű operettegyüttes 
vitte sikerre.

UK7-.-sve*
— Szét- és té g la g yá ri m un

kások kére lm e. A mohácsi 
szénmunkások, téglagyári mun- 
kásos megbízásából jártak szer
kesztőségünkben azzal a kérés
sel, hogy a Társadalombiztosító 
a város északi részén legalább 
egy órai orvosi rendelést létesít
sen Azon a környéken a bizto
sítottak nagy százaléka lakik: a 
vasúti, hajózási, két téglagyári, 
széntoló munkások stb orvos 
azonban csak a központban van. 
Gyógyszertárt ugyan kaptak arra 
a környékre, de ezzel nincsenek 
kisegítve, ha orvosért oly mész- 
sze kell menni. A könnyebb járó 
betegeknek nagyon messze van 
bejárnia városba s miután egy 
orvost sem lehet arra kötelezni, 
hogy ott lakjon a Társadalom
biztosító napi egy két órai ren
deléssel olhatná meg. A méltá
nyos kérést ajánljuk a Társada
lombiztosító figyelmébe s remél
jük, hogy annak teljesítése nem 
fog akadályba ütközni.___________

— A főispán a László köz
kórházban. Kedden déiutan 6 
órakor vitéz Keresztes-Fischer Fe- 

; renc dr. főispán, Fischer Béla al
ispán és dr. Margitay Lajos pol
gármester társaságában megte
kintette a László közkórházat. A 
modern felszerelésű, példás tisz
taságú kórház mindenben meg
nyerte a főispán tetszését.

— Doktorrá avatás. Gruber 
Bélát f. hó 26-an Pécsett az or
vostudomány ok doktorává avatták

— Uj ta n ító k . A bajai tanító
képzőben f. hó 2l-én tartott 
képesítő vizsgát sikerrel tették 
le Vörös Imre, Vöö András és 
Schvoy Ferenc.

— H iva ta l v izsgá la t a kór. 
házban. Zsuffa János vármegyei 
számellenör szerdán a kórház 
gondnokirodájaban tartott vizsgá
latot, ahol mindent a legnagyobb 
rendben talált s megelégedését fe
jezte ki.

— Halálozás. Müller Imre 
nyugalmazott kantortaritó junius 
26 an este 8 órakor életének 73. 
évében Németmárokon meghalt. 
Temetése junius 28an délelőtt 9 
órakor volt.

— H iva ta lv izsgá la t a főb iró i 
h iva ta lban . Kedden reggel Mo
hácsra érkezett vitéz Keresztes 
Fischer Ferenc dr. főispán, 
Fischer Béla alispán, Hoffer Kál
mán, Ö llé István vármegyei fő
jegyzők, Brenner Kálmán szám
vevőségi főnök s hivatalvizsgá
latot tartottak. A vizsgálat min
dent a legnagyobb rendben ta
lált s este autón ismét vissza
utaztak Pécsre,

— Elmaradt iskolai talál
kozó. Értesítem 1924— 1925 tan
évben a mohácsi all. polg. isko
lában végzett leányokat, hogy az 
akkoriban megállapított 1930. jú 
lius l-én megtartandó 5 éves ta
lálkozó közbejött akadályok miatt 
nem tartható meg, miért is felké
rem az akkor végzett leánytársai
mat, hogy az újabb találkozó ide
jét I93ő. évi julius hó l .  napját 
állapítottuk meg amikor remélve 
mindannyian együtt leszünk, hogy 
a közösen eltöltött négy év emlé
két felújítsuk magunkban

S ik ltd á n y l Babi.

— Az elem i isko lák  k irá n 
dulása Budapestre. Múlt hét 
péntekén a belvárosi és külvárosi 
ellemi iskolák IV —V —VI osztá
lyai Schneider Lajos igazgató ta
nító, Faragó Gábor, Benedek Jó
zsef, Petrovics Károly tanítók ve
zetésével 34-en Budapestre men
tek tanulmányi kirándulásra. A

fiuk 4 napig voltak az ország fő
városában, amelynek minden 
szépségét, megtekintették. így be
járták a múzeumokat, az állat
kertet, megnézték az országházat, 
a király i palotát, a Margitszigetet, 
fennjártak a Gellérthegyen, el
mentek a cirkuszba, az angol 
parkba, a Széchenyi fürdőbe s 

l megnézték a rádió uj stúdióját is.
A templomok közül a Mátyás 
templomot és a bazilikát tekin
tették meg. A fiuk mindenhol 
szeretetteljes fogadtatásban része
sültek s mindenütt kalauzok mu
tatták és magyarázták a látniva
lókat. Mihálffy Vilmos államtitkár, 
képvise'őnk különös szeretetteljes 
érdeklődéséről a mohácsi fiuk k i
rándulása iránt külön kell megem
lékeznünk. Képviselőnk közbenjá
rására a kirándulók díjmentesen 
nézhették meg a királyi palotát 
és végig kalauzolta őket az or
szágház szépségein is. Megtekin
tette a fiuk hályóhelyét s min
denben igyekezett a segítségükre 
járni. Képviselőnk figyelmességé
ért hálásan emlékeznek meg úgy 
a vezetők, mint a gyermekek. A 
kirándulók szerdán érkeztek haza.

— K im utatás az 1930. évi ju 
nius hó 23-án tartott országos 
állatvásárról. Fe lha jta to tt: 1081 
drb szarvasmarha, 4247 drb ló 

í és csikó, 561 drb juh és bárány, 
2322 drb sertés és malac, össze
sen 8211 drb a Hat. E la d a to tt: 
427 drb szarvasmarha, 741 drb 
lo es csikó, 278 drb juh és bá
rány, 379 drb sertés és malac,
összesen 1825 drb állat.

— A Mohácsi Sokacok Ma
gyar Olvasóköre jub ileum a. 
Vasárnap, f. hó 29-én tarja — 
mint jeleztük — a Mohácsi So
kacok Magyar Olvasóköre fenn
állásának jubileumát. A jubileumi 
ünnepségre értesülésünk szerint 
a város és a vármegye előkelő
ségei közül többen jelentették 
be részvételüket, közte Mihálffy 
Vilmos államtitkár, országgyű
lési képviselőnk is. A jubileumi 
ünnepség programmja a követ
kező: l .  Fél 10 órakor gyüle
kezés a Mohácsi Sokacok Ma
gyar Olvasókörében 2. 10 óra 
kor ünnepi Istentisztelet a kül
várost róm. kát. plébánia (püs
pök) templomban. 3 l l  órakor 
díszközgyűlés a Mohácsi Soka
cok Magyar Olvasókörében az 
alábbi tárgysorozattal: a) Hiszek 
egy Istenben, játssza: a levente
zenekar b) Elnöki megnyitó, 
tartja: mohácsi dr Német Kál
mán köri elnök, c) Az egyesü
let 25 éves története, felolvassa: 
Csupits Lukács köri jegyző, d) 
Ünnepi beszéd, elmondja: Pet- 
rovits Károly tanító, e) A 25 
éves jubileum megörökítésére 
egy évenkinti 20 pengős alapít
vány indítványozása f) Himnusz, 
játssza: a leventezenekar. Délután.

4 l  órakor Tarsasebéd a 
«Scháffer» vendéglőben. Egy te
ríték ára tagoknak l pengő, 
nem tagoknak l pengő 60 fillér. 
Az ebédre jelentkezni lehet Csu
pits Lukács köri jegyzőnél (E r
dőbirtokossági iroda) junius hő 
28-ig bezárólag.

— Z iva tar. Vasárnap este fél 
8 órakor hatalmas, fekete fel
hőkkel óriási zivatar tört ki sűrű 
villámlásokkal és menydörgéssel. 
A villám beütött a Jókai M ór 
utcában levő transformátorba 
amely égni kezdett. A tűzoltók 
kivonultak, azonban az addig 
már ott volt villamosmű sze
mélyzetnek sikerült a tüzet elol
tani. A világítás ezért rövid ideig 
szünetelt, azonban a villamosmü 
kitűnő személyzete csakhamar 
kijavította a hibát és megindította 
az áramot. A villámcsapás fel
tűnő sok helyen okozott kárt 
rádiókban Leföldelt és kikapcsolt 
készülékek is hatalmas kisülések 
folytán megrongálódtak. Utána 
kisebb eső volt, pedig a kiszá
radt föld szomjuhozva várja már 
napok óta az esőt.

— Még m in d ig ! Egy olva
sónk panaszkodott, hogy a na
pokban az egyik br. Eötvös u t
cai ház ablakából egy nagy vö
dör vizet öntöttek ki az utcára 
s talán három lépésre járt onnan. 
Ha valamivel közelebb van a 
nyakába kapja ezt a bizonyára 
szenyvizet. A jánljuk a cselédtar
tók figyelmébe, hogy alkalmazot
taikat ennek következményeire 
figyelmeztessék, mert az ilyent 
szigorúan büntetik.

— Forgalomba kerültek az 
ezüst öt és kétpengűs érm ék. 
Szerda óta hivatalosan forgalomba 
hozták az uj ezüst öt, és két 
pengős érméket,

— A Magyar R okkantsegélyző  
és N yu g d ije g y le t mohácsi 25. sz. 
fiókja folyó hó 29 én, vasárnap 
délután 3 órakor a Tóth-féle ven
déglőben levő egyleti helyiségé
ben választmányi ülést tart. A  
tárgysorozat fontosságára való 
tekintettel a választmányi tagok 
minél nagyobb számban való 
megjelenését kéri az elnökség.

— Ki javíthat autót ? A ke
reskedelmi miniszter rendeletet 
adott ki, amely a gépjárműsze
relés és javítás iparjogi minősí
tésével foglalkozik. Eszerint min
den géplakatos és műszerész 
kaphat gépjármű javítói engedélyt 
s végezhet ilyen munkálatokat

— Kartelen kívüli sörgyár  
készül. Az ország vendéglősei 
és kocsmárosai körében mozga- 
galom indult meg, hogy egy 
kartelen kívüli sörgyárat alapít
sanak. A részvényjegyzési felhí
vások már kimentek az érdekel
tekhez s amennyiben sikerül s  
szükséges alaptőkét összehozni

X T  í  m  é i C í l  1 TT  t  Q  m  Q  T® a *e'ePe^ ® ' va'ö örökös bajlódást és szeretne
LJ v J l l  l ö  I l l t / y  L l l l l d  I l i d !  egy hálózati készüléket, mely minden gondtól
mentesít, mert bekapcsolása úgy történik, akár a villanyvasalóé. D e  n e m  t u d ja ,  m i t  c s in á ljo n  ré g i k é s z ü lé k é v e l?
n  ’ , r  T 7 P Q 7 T P P  H A M U T  r ,  ó l !  A le9raa9a8abb árórt átveszi és kicseréli
C s e r e i j e  b e  V l í i O Z á i r j I l U U l Y l ű l  n a i .  hálózatira^.melyre e g y é v i garanciát j á l l í í .  
H a llg a s s a  m eg  a  le g ú ja b b  V E S Z T  ERGO M  B l k é s z ü lé k e t!  Semmi hálózati bugás nincs, gyönyörű
hang, kiviteli soHBidi íiiemdeok VESZTERGOMBI rádió vállalat
■■.lenne n é lk ü l! -  Arak ölesebb, mm gon ont Ie |e (.n n J  M ohács> „  L a j fls u  2 g  n j
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úgy a tavasszal már kartelen kí
vü li sörrel szolgálják ki a ven
dégeket, amely remélhetőleg ol- 
esőbb lesz a mostaninál.

— Zarándoklat Mária-Zellbe.
A Bibomok Hercegprímás ur
1157/1930. számú engedélyével
Augusztus hó 6 án országos za
rándoklat indul Mária-zellbe. Visz- 
szaerkezés Budapestre augusztus
14-én. Utlevel nem kell. Részvé
teli dij II osztályon 52 pengő, III. 
osztályon 40 pengő. Jelentkezni 
és érdeklődni lehet: Borsy István
nál, a zarándoklat központi iro 
dájának vezetőjénél, Budapest. 
IX ., Üllői ut 115. Ú tirány: Buda
pest, Bicske, Győr, Hegyeshalom, 
Sanct Foltén, Maria-zell. Vissza- 
jövet egy napi tartózkodás Becs
ben. A zaJandoklat teljesen külön- 
vonattal utazik.

— Svájci tenyészálla t im 
p o rt. A járási m. kir. gazd. fel 
ügyelő közhírré teszi, hogy a 
földmivelési kormány ez év őszén | 
Svájcból községek valamint ma 
gánosok részére simmenthali im
port bikákat és hasas teheneket 
vagy üszőket importál. A tenyész
bikák köztenyésztésre kamatmen
tes hitellel 2Ö°/o vételár enged
ménnyel két évi lefizetésre, éven
kint (el-fel rátával szerezhetők 
be az állatnak egv évre való biz
tosításának kötelezettsége mellett.
A tenyész tehenek vagy hasas i 
üszők 10% vételár engedmény ! 
mellett jutalékos hitellel szintén I 
két évi lefizetésre, évenkint fél- ! 
fél rátával szerezhetők be, ugyan- j 
csak az állatnak egy évre leendő [ 
biztosításának kötelezettsége mel- j 
lett. Kamatott mindkét esetben a : 
vevő nem fizet. Bejelentések a
m. kir. gazd. felügyelőnél legké- J 
sőbb ez és julius hó 15 ig esz- 
közlendők, ahol a legközelebbi 
részletek is megtudhatók. Közzé 
teszi még a m. kir. gazd. fel- 
ügyelő azt is, hogy amennyiben J 
a bonyhad simmentali tehén ren
delők közül valaki import te- [ 
nyészállatot kívánna inkább ren- j 
delni, tekintettel ezeknek két év 
alatt lehető lefizetésére, — úgy 
ezek azonnal tegyék meg ebbeli 
jelentésüket, — hogy az átiratás 
még a hazai bonyhad-simmentali | 
teheneknek beszerzése előtt meg- , 
történhessék. Ismételt tájékozta
tásul köz i mégegyszer, hogy az j 
import tehenek vagy üszők ára ! 
cirka 1400— 1600 pengő körül, ; 
•— a bonyhád simmentáliaké pe- j 
dig 700—800 pengő körül fog í 
mozogni.

— Kétszer a Dunába aka rt ug 
ran i. A csütörtökön éjjel M o
hácsra érkezett DGT. express 
hajónak különös utasa volt. Janku j 
Jordán bolgár állampolgár ut- j 
közben kétszer is a Dunába í 
akart ugrani s csak a hajósze- 
mélyzet éberségén múlt, hogy 
tettét nem követte el. A hajó ka
pitánya Mohácson partra tette, 
.ahonnan a mentők a László kór
házba szállították. Itt megállapí
tották, hogy elmebajos és Pécsre 
szállították az elmegyógyintézetbe.

/ - — Megmérgezte m agát. 
Szombaton délután Molnár Péterné 
öngyilkossági szándékkal szubli- 
matot ivót. A mentők a korházba 
szállították, ahol gyomormosást 
alkalmaztak. Most már túl van 
a veszélyen. Tettének okát nem , 
akarja megmondani.

Ezüstmisés
Fa lud i Ádám nagynyárádi plé

bános f. hó 29 én tartja 25 éves 
papi jubileumát Az ezüstmisés 
plébános 1883-ban született és 
1905-ben szentelték pappá 1909- 
ben plébános lett Závodon, majd 
1918 bán a nagynyárádi plébá
niát kapta meg. 1926-ban a mo
hácsi esperes kerület jegyzője 
lett. A kedves és vendédszerető 
plébánost Mohácson is jól is
merik és őszintén résztvesznek 
a jubiláns plébános örömében. 
Faludi Adám plébános minden
kor a hívek szerető, gondos lel
kipásztora volt, akinek első és 
fő gondja volt a lelki élet eme
lése és erősítése. Plébániája a 
gyakorlati katolikus élet meg
nyilatkozása és az uradalmi dias- 
porában is legszebb hitélet v i
rágzik A legszebb dicséret, amit 
jubileuma alkalmából elmondha
tunk róla, hogy hívéinek igazi, 
szerelő lelkipásztora volt Adja 
Isten, hogy még hosszú ideig 
munkálkodhassék hívei körében 
és a lelkek megszentelésének ne 
héz, de érdemdús munkájában. 
Őszeinte örömmel csatlakozunk 
a gratulálok seregéhez és ezüst
miséjéhez az aranyos jubileumot 
kívánjuk. Ad multos annos!

X X X X X X X X X X X X

— Beiratás a polgári isk o 
lában. Beiratások a polgári isko
lában junius 30-án, julius 1-én 
és 2-án lesznek délelőtt 8 — 11 
óráig. A teljes tandíj 28 P négy 
részletben fizethető május végéig. 
Tandíjmentességet csak példás, 
kifogástalan magaviseletetü, jó l 
tanuló gyermekek kaphatnak, akik 
szegénységi bizonyítvánnyal iga
zolják jogosultságukat. Behatás
kor különféle dij cintény 20 P t 
fizetnek a tanulók. Újonnan irat- 
közök hozzak magukkal: 1. Anya
könyvi kivonatukat. 2. Isk bizo- j 
nyitványukat. Volt növendékei a 
polg. iskolának, csak iskolai bi- j 
zonyitványukkal iratkoznak Sze
gényebb sorsú növendékek a se- 
gélyző könyvtárból iskolai köny
vekeket kapnak használatra.

Az igazgatóság.
— A s trand ró l. A város a ' 

strandfürdőzők kér.lmére nagyobb j 
gondot fordított a strandozók ér- j 
dekében. így eltiltották onnan a ! 
legeltetőket s elterelték onnan a 
kocsiforgalmat is, hogy teljesen 
pormentessé tegyék a környéket.
A kocsik reszere a Limán száraz 
helyén jelöltek ki utat s igy mesz- 
sze kerülnek a fürdőzőktől. A 
strand hívei bizonyára örömmel 
veszik a varos gondoskodó intéz- i 
kedéset.

— Szerencsétlenség. Ifj. Pa- 
zaurek János szíjgyártó mester 
hétfőn délután a vásárról jött i 
kerékpáron a városba. A Kos
suth Lajos utcán egy kocsit elő- | 
zött meg, amikor vele szemben 
trapban hajtató kocsi jött, amely 
keresztbe fektetve egy díványt 
vitt. A gyorsan vágtató kocsi 
elől már nem tudott kitérni s a 
dívány vége elütötte. A kocsi 
jó l végezve dolgát tovább akart 
hajtani, azonban megállították. 
Pazaureknek egy bordája törött I 
el s azonkívül is kisebb zúzó- ! 
dásokat szenvedett Az eljárás J 
m egindult

— Szülők figyelm ébe. Az 
1929 30 isk. év a belvárosi rk. 
elemi népiskolában junius hó 
29-én Péter-Pál napján d. e. 9 
órakor tartandó ünnepélyes Te 
Deum-mal fejeződik be, mise 
után értesítő kiosztás. Ekkor 
osztatnak ki a tanoncok értesí
tői is A fennálló rendeletek sze
rin t ju lius l én és 2 án megtar
tatnak az előzetes beiratások, 
amikor is be kell iratkozniok 
mindazon 6— 12 éves tankötele
seknek, kik a jövő isk. évben is 
ebbe az iskolába fognak járni, 
fontos okok miatt szept. 1-én 
tartatnak pótbeirások azok ré
szére, kik az előzetes beíráskor 
nem iratkozhattak be. A beira
tásnál fizetendő d ijak: az összes 
egész évi füzetekre 2 pengő, 
könyvtárdij 1 pengő, összesen 3 
pengő. Szeretettel felkérjük a t. 
szülőket a fentiek pontos betar
tására, hogy az iskola igazgató
sága már most megállapíthassa, 
a jövő évi osztálykereteket. A 
kötelező mozi látogatás diját a 
szülők már most egész évre le- j 
róhatják ami külön 1 P 92 fillér 
vagy esetről-esetre 24 fillért 
szolgáltathatnak be.

— Határátlépés. Lapunk múlt 
számában közölt erre vonatkozó 
közleményünket kiegészítjük az- I 
zal, hogy a határátlépési igazol- ' 
vánnyal a D G T express hajóin ! 
is át lehet menni a határon. Az 
igazolványokat Ráctöttös, Majs, 
Kölked, Nag/nyárád és Udvar 
községek lakói részére a főbírói 
hivatal állítja ki, mohácsiak pe
dig az államrendőrségen kaphat- ; 
ják meg.

— Szerencsétlen esés. Csü- í 
törtökön Kóíkedsn Tóth Károly 
uradalmi nyugdmazott fősrdőőr i 
háza lépcsőén oly szerencsétlenül j 
esett hányát, hogy súlyos ko- I 
ponya sérüléseket szenvedett. A 
László kórházba hozták. Állapota j 
súlyos.

plébánosok.
Ugyancsak örömmel köszönt

jük a mohácsi kerület másik ér
demes és kiváló lelkipásztorát, 
dr. Kéthelyi Józsefet ezüst miséje 
alkalmából. Dr. Kéthelyi József 
1881 ben született és 1905-ben 
szentelték pappá. Teológiai ta
nulmányait Pesten végezte, ahol 
a doktori diplomát is elnyerte. 
1915-ben Pecsváradon lett plé
bános és 1926-ban a pécsváradi 
kerület esperesi tisztséget is meg
nyerte. 1927-ben Dunaszekcsőre 
került plébánosnak. Hosszabb 
ideig betegeskedett ugyan, de 
azért szinte erejének megfeszíté
sével is ellátta a kerületi tanfel
ügyelői teendőket. Hívei rövid 
idő alatt megszerették és a ke
rületi tanítóság is mindenkor 
csak szeretettel és nagyrabecsü
léssel viseltetett tanfelügyelője 
iránt, aki annyi tapintattal és 
megértéssel látogatta az iskolá
kat Betegsége elvonta az in ten
zivebb társadalmi élettől, azon
ban jósága és szeretetteljes m o
dora mindenki előtt emlékezetes 
maradt, akivel papi tevékenysége 
összehozta. Szívből köszöntjük 
a jubiláns esperes-plébánost és 
a jó egészség mellé a papi mű
ködés sok-sok örömét kívánjuk.

x x x x x x x x x x x x x

I — A has te ltsége, májtájékj 
fájdalmak, emésztési nehézségek,

I gyomorbéihurut és sárgaság a ter
mészetes .F e renc József* ke- 
serűviz használata által megszün- 
tethetők és az agy, a szem, tüdő 
vagy szív felé irányuló vértólu- 
lások ellensúlyozhatok. Gyomor- 
és bélspecialisták igazolják, hogy 
a Ferenc József vízzel, különö
sen az ülő életmód következté
ben jelentkező bajoknál, nagyon 
kedvező eredményrket érnek el 
A Ferenc József keserűviz 
gyógyszertárak, drogériákban és 
fűszerüzletekben kapható.

— H írde tésgyü jtés  a mohá
csi te le fone lődze tős közt. a  m 
kir. posta — amint azt már jelezi 
tűk — Magyarország összes vi
déki távbeszélő előfizetőinek betű
rendes és szaknévsorát egyetlen 
kötetben egyesítve legközelebb uj. 
bői kiadja Ebbe a névsorba a 
posta hirdetéseket is felvesz. Mint
hogy a névsor 40.000 példányban 
jelenik meg és azt nemcsak tele
fonelőfizetők, hanem budapesti és 
külföldi —  főleg ipari és kereske-

j delmi —  érdekeltségek is meg
rendelik, az ipart és kereskedel
met űző előfizetőknek saját ér
deke, hogy abban üzletüket ér
deklő hirdetéseket elhelyezzenek. 
A hirdetésekre vonatkozó meg-

! rendelések megkönnyítése érdé- 
| kében a m. kir. posta a megszo- 

kott előzékenységgel szakembere
ket küld az érdekelt előfizetőkhöz,

, hogy azoknuk a szükséges felvilá- 
I gositásokat megadják és a meg- 
í rendeléseket felvegyék. Ebből a 

célból Stark  T ibor kiküldött a
■ napokban városunkban meg fog 
; jelenni és a helybeli postahivata? 

főnöke által láttamozott igazol-
; vánnyal ellátva keresi fel a fele

ket. A m. kir. posta felkéri az
| érdekelteket, hogy a kiküldöttet 

hivatalos eljárása során fogadják
. és hirdetéseiket bízzak reájuk. Ha 
f ez ügyben bármiféle kételyük,
: vagy kívánságuk merülne fel, úgy 
! forduljanak a helybeli postahiva

tal főnökéhez, akinek telefon-
! száma 100. A mohácsi 1. számú 

m. kir. postahivatal.
— Ki tu d  fe len l rá?  Egy ol

vasónk azzal a szomorú levéllel 
fo rdu lt szerkesztőségünkhöz, 
hogy amennyiben az uj öt és 
két pengős ezüst érmék forga
lomba is kerülnek, ő minden
esetre, akár csak a múltban szí
néi sem fogja látni azoknak. Mi
után pedig ő éppen olyan jó 
honpolgárnak érzi magát, mint 
az aki esetleg igen sok ilyen ér
mének boldog tulajdonosa lesz, 
igazságtalanságnak tartaná, ha 
ezúttal is elütnék a tulajdonosi 
élvezet gyönyörétől. Mély tiszte
lettel érdeklődik tehát, hogy hol 
fognak ilyeneket osztogatni, hogy 
most idejében jelentkezhessen. 
Aki felelni tud rá jelentkezzen 
szerkesztőségünkben.

— A szige ti partbiztositásl 
m unká la tok . Értesülésünk sze
rin t a szigeti partbizfositási mun
kálatok ügye hamarosan döntésre 
kerül az illetékes minisztérium
ban s valószínűleg a jövő hónap
ban megkezdik azokat. A város
nak az a célja, hogy a kormány 
a 28.000 P hozzájárulást a város
nak utalja ki s a város maga ké
szíttesse el ezeket a munkálato
kat, mivel mohácsi vállalkozó és 
munkások foglalkoztatását telje
sen biztosíthatja.

__________ 1930. junius 29.



1930. június 29. MOHÁCSI HÍRLAP 5

— A leventék járási ver
senye Majson. Lapunk múlt 
számában közöltük, hogy a mo
hácsi járás leventéi f. hó 29 én 
Majson tartják járási versenyüket.
A verseny iránt nagy az érdeklő
dés, azon Mohácsról is az érdek- ’ 
lódók nagy számban vesznek j 
részt.

— K útba u g ro tt nyom ora 
m ia tt egy lánycsók i asszony. 
Megrendítő öngyilkosság történt 
hétfőn Lánycsókon. Előzménye 
a szomorú esetnek, hogy Escher 
Jáuos lánycsóki földmives Kana
dába vándorólt s itthagyta fele
ségét és két gyermekét azzal, 
hogy majd onnan küldözget 
pénzt haza A küldemények 
azonban nem jöttek s a hátra
hagyott család mindinkább nyo- . 
mórba került. Az asszony egy
másután adogatta el holmiját, 
hogy kenyér legyen, de ezek is 
lassan elfogytak. A rokonok néha 
segítették a nyomorgó családot, 
de így is megtörtént hogy néha 
száraz kenyér sem volt otthon.
A 32 éves fiatal asszony annyira 
kétségbeesett, hogy már több Íz
ben emlegette, hogy véget vet 
életének. Hétfőn valóra is vál
totta sötét tervét, amennyiben a 
gémes kútba ugrott. Tettét csak 
akkor vették észre, amikor vizet 
merítettek s egy piros kendőt 
láttak a viz színén A két gye
reket a rokonok vették magukhoz.

— Súlyos szerencsétlenség 
Kölkeden. Múlt heten Kölkeden 
Szalona Ignác 23 éves földmives 
szénát rakott tel a pajta padlá
sára, amikor az egyik nyilason 
véletlenül lezuhant. Alatta csirke
ketrec volt, ahol egy karó felfelé 
állt s a szerencsétlen fiatalember 
abba beleesett. A karó beszűrő
dött s több helyen összeroncsólta 
a beleit Súlyos állapotban hoz
ták a László közkórházba, ahol 
műtétet végeztek rajta. Állapota 
súlyos, de minden remény meg
van, hogy meggyógyul.

— A m ohácsi kem ény búza 
(T riticum  durum .) Az 1929. évi 
termesü mohácsi kemény búza 
4-es lisztjének a sikertartalma 
Schmidt és Császár neves buda
pesti nagymalom vegyészeti labo- ’. 
ratóriumának meghatározása alap
ján 40’25°/o, flmi megfelel 14% 
oroteinnek. Nevezett kemény búza 
összsikértartalma 42.6%, ami a 
fenti vizsgálattal egyezik. Ha te- | 
kintetbe vesszük, hogy az 1929. 
évben Mohácson termelt vulgare 
búzák sikértartalma csak 24—28%, 
ügy a mohácsi kemény búza ma
gas sikértartalma, tehát fehérjék
ben való tápérteke csakis a ne
mesítésnek tudható be. A mohá
csi kemény búza e szerint vetél
kedik az orosz kemény búzákkal, 
melyeknek 1929 ben a sikértar
talma 39% volt. Feltűnő jelenség, 
hogy Oroszország kemény búzát 
termelő vidékein, ahol a kemény 
buzakenyér mindennapi főeledelül 
szolgai (emlékezetes még a Sza- 
markand, Kubán stb. vidékeiről 
szármázó orosz foglyok nagymér
vű kenyérfogyasztása) a népes
ség szivósabb, erőteljesebb és 
egészségesebb, mint Oroszország 
többi lakossága. Ezen jelenség a 
magas sikértartalmon kívül, mely 
*  táplálkozásnál szükséges fehér
jéket rendszeresen és egyenlete
sen fedezi, a physiologikus sókra 
és olyan vitaminokra vezetendő

vissza, melyek a sütés által nem 
semmisülnek meg.

— A Mohács-belvárosi Szent 
Olvasó Társu la t a nagynyárádi 
utón levő keresztfát renováltatta.
A költségek összege 48 P 8Ű fill. 
volt Ezen célra szolgáló templomi 
persely eredménye 13 P 50 fill. 
Ezenkívül adakoztak még: Halász 
Józsefné 3 P-t, Vince Józsefné, 
N. N. és N. N. 1 50— 150 P t, 
özv. Szűcs Andrásné, őzv. Kara- j 
páncsi Istvánná, Bakó Katalin, 
N. N., özv. Illés Teréz, Szép La- 
josné, Vörös Verona, Husti Ist- j 
vánné, Tóth József, Beivárác Pál- j 
né, Hegedűs Istvánná, Pécsi Ist- i 
ván és özv. Szajki Mari 1 — 1 P-t, 
Ránics Matyasné, Fridi Ferenc, 
Schell Jánosné, özv. Szokoly 
Mari, Szeifert Pálné, Szűcs Mi- 
hályné, Limpek Anna és Heffinger 
Kati 50—50 f-t, Bozsolik Éva és 
Szauer Mari 30—30 f t, Bársanszki 
Kati, N N., őzv. László Gvörgyné, 
Balazs Ágnes, N. N., N. N., N. N., 
N N 20—20 f-t és N. N. 10 f-t. 
összesen 38 P 80 f. — A még 
hiányzó 10 pengőt dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes adta hozzá

— Nyári divatlap ú jdon 
ságok megérkeztek és a legna
gyobb választékban kaphatók 
Fridrich Oszkár könyv- és papir- 
kereskedésében, Mohács.

— Öngyilkosság. Vincze 
László, Vincze István siklósi ven
déglős 20 éves fia Pécseit f. hó 
23 án a sétatéren fejbelőtte ma
gát. A mentők azonnal kivonul
tak, de közben a fiatalember 
meghalt. Tettének oka állítólag 
szerelmi bánat volt A fiatalem
ber édesapja pár év előtt Mo
hácson volt s most a siklósi 
Pelikán szállónak tulajdonosa.

— Cseresznye megvédése a 
fé reg  ellen. A legkoraibb gyü
mölcseink egyike a ropogós, 
szemet-lelket gyönyörködtető p i
ros cseresznye. Mégsem zavar
talan az élvezete. A kényes Íz
lésű csak < korán* fogyasztja, 
vagy kettétörve, megvizsgálja, 
hogy «husmentes» e? A legtöbb
ször nem az. A cseresznye meg- 
férgesedését a cseresznyelégy 
okozza. A légy pirosló cseresz
nyére rakja petéjét és nyűve a 
a gyümölcs húsában és húsából 
él. A cseresznyét féregtelenné 
ép úgy, mint más gyümölcsöt 
is csak rendszeres növény ápo
lással és a kártevő elleni rend
szeres védekezéssel tehetjük. Ez 
a védekezés szorosan alkalmaz
kodik a kártevő életmódjához. A 
cseresznyelégy elpusztításához 
még csak vegyszerekre sincs 
szükségünk ; ellene úgy védekez
hetünk. hogy a cseresznyeszüret 
után a fa alját a korona terje
delmében egy ásónyomnyira le
forgatjuk, majd letiporjuk, hogy

rp  Á tanfolyam nyílik úgy
I ZA I 11 ■ gyermekek, diákok, 

V. mint felnőttek részére
1930. é v i  ju liu s  hó 15-én

FELLNER, KOVÁCS, MILASSIN
p ic ii tánctanárok rendezéiíbeu.

Ilővebbet u következei nzamban.

az átalakulás végett a földbevo
nult nyűvek a mélybe kerüljenek 
s a belőlük fejlődött legyek ne
tudjanak annak idején a fölszinre 
törni. Ha ezt a munkát az idén 
minden termesztő elvégezné, a 
jövőre alig teremne férges cse
resznye. Hasonló a védekezés a 
meggynél is. Mohács közönsége 
felismerte a gyümölcstermesztés 
fontosságát, annak közgazdasági 
jelentőségét, bizonyára megszív
leli az elmondottakat és jó pél
dájával irányt mutat a féregtelen 
cseresznye termesztése terén is.

— K is ipa ri h ite lakc ió . A 
kormányzó 10 millió pengőt ju t
tatott a kisiparosság hitelének 
kielégítésére A hitelt az Iparosok 
Országos Központi Szövetkezete 
és a Budapesti Kisipari Hitelin 
tézet fogja lebonyolítani. A h i
tel kamata nem lehet magasabb 
a mezőgazdasági hitelakció ka
matánál.

— Világhírre csak igazán jó 
gyártmányok tehetnek szert, As- 
pirin tabletták az eredeti <Bayer> 
csomagolásban immár 33 év óta 
a gyógyszerkincshez tartoznak 
és — amit számtalan szakvéle
mény igazolja — a világ összes 
országaiban általános kedveltség- 
nek örvendenek. Biztos és ártal
matlan szer az oly gyakran fel
lépő hűléses betegségek az azok
kal együtt járó kellemetlen mel
léktünetek és sokszor súlyos 
következményei ellen való vé
dekezésre.

— A nyaralás m egszerve- 
j zése. A mai nagy nincstelenség- 

ben bizonyára jól esne sok csa
ládban egy-két garas s még sem 
akad senki sem, aki kezébe venné 
es megszervezne a mohácsi nya
ralást. Ismeretes, hogy az utóbbi 

i időben sokan keresték fel váro- 
' sunkat nyáron és még többen 
l jönnének, ha kellően meg lenne 

szervezve. Veszprémben a város 
vette a kezébe az ügyet, talán itt 

i is hasonlóan lehetne. Minden- 
| esetre az idegenforgalom jól esne 
' úgy az üres szobák tulajdono- 
j sainak, mint a mohácsi kereske

delemnek is.
— Uj telefonok a környéken.

A községek telefonnal való ellá- 
! tása az utóbbi időben is állan

dóan folyik. A legutóbb Kölked 
és Szajk kaptak a mohácsi já
rásban telefont, Az akció során, 

j amelyet Fischer Béla nagymun- 
' kásságu alispánunk vezet, eddig
I összesen 133 telefont építettek.

— Földszintes ház te rve k  a 
városházán. Fehérváry István 
műszaki tanácsnok földszintes 
házterveket szerzett be és azt 
díjmentesen bemutatja úgy a 
mohácsi építőmestereknek, m int 
az érdeklődő építkezőknek, de a 
terveket megnagyitva a város
házán kiállítja is. Célja ezzel,

hogy az újonnan épülő házak 
művészi kivitelűek legyenek s 
a beosztás is a mai modem 
építkezési technika összes esz
közei felhasználásával történjen. 
Alkalmunk volt ezeket a terveket 
megnézni s valóban szép, mű
vészi kivitelű házterveket láttunk,
amelyeket az érdekeltek figyel
mébe ajánlunk.

— A kongregán is ták  gyüd i 
za rándok la ta . Az urinők és 
leányok Mária Kongregációja f. 
hó 30-án, hétfőn zarándoklatot 
rendez Mária Gyűdre. Ezúton is 
f i ’ yelmeztetti a vezetőség a tago
kat, hogy a zarándoklat a reggeli 
5 órai vonattal indul és kéri a 
tagokat, hogy legkésőbb reggel 
háromnegyed 5 órakor már az 
állomáson legyenek a jegyváltás 
miatt. Kedvezőtlen idő esetén a 
zarándoklat a következő napok 
egyikén megy Gyűdre, amikor 
az idő kedvező lesz.

— A ranyérné l és az evvel 
járó béltágulás, repedés, kelés, 
gyakori vizelési inger, derékfájás, 
mellszorulás, szívdobogás és szé- 
dülési rohamoknál a természetes 
.Ferenc József'* keserüviz hasz
nálata mindig kellemes meg
könnyebbülést, sőt gyakran tel
jes gyógyulást eredményez.

— A vidéki hitelélet m eg
erősítése. Visnya Ernő a felső
ház ülésén a vidéki hitelélet meg
erősítése végett kérte a Pénzinté
zeti Központ alaptőkéjének meg
felelő felemelését a kormánytól. 
Wekerle Sándor pénzügyminisz
ter válaszában kijelentette, hogy 
mihelyt alkalom adódik szívesen 
fog ennek a jogos kívánalomnak 
eleget tenni.

— Postai közlem ény. U j táv
beszélő előfizetők: Scháffer Antal 
83, Református lelkészi hivatal 
119, Waltner Sámuel 24, Léh- 
mann Lajos 55, Sibán János 174, 
Sperl János 175, dr. Csauscher 
Jakab 176, Mizsér Jenő 118 és

i Stranczinger Sándor 172.

— A dunaszekcsői tem plom  
összeomlás e lő tt. A dunaszek- 

i csői templom ezelőtt 120 eszten- 
1 dővel épült, alapját azonban az 

akkor mocsaras talajon tölgyfa- 
, alapon készült rácsozaton helyez

ték ei. Már 1892 ben repedések 
mutatkoztak a templomon, amin 

I akkor úgy segítettek, hogy vas- 
i rudakkal összehúzták a szemben

álló falait. A repedékek azonban 
I egyre nőttek s most hivatalos 

vizsgálat indult meg, hogy a baj 
okát kikutassák. A vizsgálat iga
zolta, hogy a templom tényleg 

' tölgyfagerendákra épült, amelyek 
azonban teljesen elkorhadtak s 
csoda, hogy eddig még nem dűlt 
össze. A vizsgalat elrendelte, hogy 
vasbetonnal kell alátámasztani, 
még pedig két hónap alatt, mert 
különken lebontják a templomot. 
A dunaszekcsői lűtközség kétség- 
beesett helyzetbe került most, 
mert a javítás 30—40.000 pen
gőbe kerül, amit a hívek nem
tudnak összehozni a mai súlyos 
időkben s a hitközség is szegény. 
A szekcsőiek most az ország ka- 
tolikusságához akarnak fordulni, 
hogy a katolikusság áldozatkész
sége segítse ki őket nehéz hely
zetükből.

—  Drága a gyufa: Vegyen 
I öngyújtót a Zsuzsits-tőzsdóbeit.
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— Evezős verseny. A Duna- 
vidéki Evezős Társaság ju liu s  

12-én d u. fé l 2  órakor rendezi 
ezidei 210 km es távú Budapest 
— Mohács i evezős versenyét tu- 
racsónakokkal. A versenyben 
egyesületen kívül álló evezősök 
is indulhatnak s a feltételekről 
részleles felvilágosítást nyerhet
nek dr. Kiss Géza ügyésznél 
IV.. Aranykéz utca 4 , tel. Aut.: 
S2ó— 12.), ahol a nevezéseket is 
felveszik Nevezni lehet a H or
gony Csónakházban is (Római 
fürdő) Soltész Józsefnél. Neve
zési d ij — csónakonként 3 P. 
Nevezési zárlat: 1930. julius 7 , 
este 9 óra A verseny előtt, ju
lius 10.-én induló turacsapat az 
utat 4 napra osztva teszi meg, 
vendégek csatlakozását is szíve
sen látja, amennyiken a rende
zőségnek ezt előzetesen beje
lentik.

— Mohácsi „Credó* zászlóra 
adakoztak : Hufcay József 50 pengőt, 
Dr. Paschke Ferenc 20 pengőt, Schmidt 
Lajos 15 pengő, Dr. Kápolnai Zsigmond, 
Dr. Margitay Lajos, Mihaletz Ferenc, Dr. 
Kuli János, Schmidt Károly, Márton Já
nos, Dr. Beck Alajos, Dr. Németh Kál
mán, Topálovits János, Bárdos Antal, 
Bognár Antal, Kedves Karoly IV— 10 pen
gőt, Dr. Bartók Lajos, F. Szencsár Péter, 
Auber Vilmos, Dr. Auber Tivadar, Erős 
József, Éva László, Lipokatits János, Leo
vits János, Mencinger József, v. Szónyi 
Alajos, v. Kürtossy Mátyás, Pásztor Endre, 
Steidl Antal, Dr Szlavy Koméi, v. Tó- 
íalvay Gusztáv, Teppert Ferenc, Uhl Fe
renc, Fridrich Oszkár, Flesz Lajos, Jahoda 
Ede, Koiler Rezső, Petricsevics Lajos, Pá
váid Fal, Tühr József, Mezógazdasagi 
Bank, Tühr Gyula, Köpf Gusztáv 5—5 
pengőt, Dr. Szücsy Ferenc, Schlitzer Emil 
4 - 4  pengőt, Bár.ovits József, Dobszay 
Mátyás, Panusz Karoly, Gaal Elek János, 
Major László, v. Tolnay György, Erősíts 
Sándor, Magáth Ferenc, Zeitvogel Ferenc, , 
Karpáty János, Fiola Ferenc, Kiss Rezső I

| 3—3 pengőt. Horváth János 2 50 pergőt, 1 
Endl János, Huber János, Mayer Ferenc,

| P*pp József, Scbneider Lajos, Benedek , 
József, Pobisch Lambcrt, Németh K i
rály, Czettl István, Faragó Gábor. Dr. 
Faltay János, Gelencsér János, Dr. Gyar- 
mathy Imre, Herger Zoltán, Hajdinák Já
nos, Kiss Béla, Kiss Ferenc, Kolossváry 
Dénes, Langer Alajos, Mezey Jczse', Dr. 
Németh István, Petrovics Károly, Pichler 
József, Pataki József, Paar Mihály, Szkla- 
danyi Ferenc, Valenta Ferenc, Zsuzsits 
András, Artner Antal, Angyal Gábor, Bi
zony János, Becker József, Balogh Pál, 
Barbély N. János, Bakó György, Bogovits 
Marion, Barna János, Czafik Miklós, id. 
Dorn János, Ehmann József, Gcringer 
Komád, Gorjanacz Márton, Gerdci Ignác, 
Hofi'mann Gyula, Hemrich Károly, Heirich 
Ferenc, Ivsovits Ferenc, Kovats András, 
Láng Aladar, Lipokatits György, Miszlang 
János, Mayer Vilmos, Micholek József, 
Marosi Ferenc, Nagy Ferenc, Pécsi Má
tyás, Pazaurck Ferenc, Pazaurek József, 
Rubint József, Schmidt József, ifj. Sepatz 
István, Szeitert András, Sziebert Ferenc, 
Tertinszky Gyula, Voiisek Lajos, Varga 

1 Lajos, Barovits Sándor, Bauer Karoly, ' 
í Rnbint L. Ferenc, Treier Keresztély, Jobb i 
I Mátyás, Dobler György, Horváth János i

földb., özv. Szokolay Zsigmondné, Reiner ; 
Ferenc, Francz István, Koszter Antal, 
Schneider János és Tóth József 2—2 j 
pengőt, vitéz Horváth Kazmer, Vincsek j 
János, Hegedűs István 1*50— 1*50, Czer- 
nits Mátyás, Haleksy Albert, Bárdos De
zső, Dr. Csida Sándor, Csomay István, 
Csalloközy Rezső, Dr. Csauser Jakab, 
Darazsy István, Nikolausz József, Deák Já
nos, Janosy József, Joachimszthal Karoly, 
Kecskés Lajos, Kiss Aurél, Keinrath Zsig- , 
mond, Kovacsics Illés, Kemény Gábor, 1 
Nickmann Ferenc, Nyúl István, Puppi Jó- ' 
zsef, Papp Ferenc, Puppi András, Arató | 
János, Simon József, Szabiár István, id. j 
L’grósdy Béla, Vereby József, Vastag Gyula, 
Zdilár György. Auth Jó: séf, Alföldy Fe
renc, Angyal Gyula, Arnold Lajos, ifjú 
Bakó Gergely, Bence József, Balázs Mi
hály, Bencenleitner Péter, Ciegler József, 
Cselinácz Antal, Csigi lmre,‘Detkó Tamás, 
Dvorzsak István, Friedl Ferenc, Führer 
József, Grein András, Gaál Béla, Háhn 
János, Heil József, Husty József, Helberg 
Jakab, Klimó János, Keresztes János, 
Koiler József, Kovacsovits Jakab, Kiszeli 
János, Láng János, Lengi Antal, Leovits I

Péter, Mutavsits Mihály, Moravek Fábián, 
Majhenits József, Marx Jinoa, Magáth 
Zsigmond, ifj. Mutavsits Mátyás, Moró 
Lajos, Matkovics Mátyás, Németh József, 
ifj. Nagy Árpád, Nagy Mátyás, Pichler 
Károly, Propszt Ferenc, Petrovits Dezső, 
Pora János, Poszt János, Riszt András, 
Rupp János, Schleicher András, Vince 
József, Bánovits Mariska, Sepatz Elek, 
Werncr György, Berger András, Erhard 
Kázmér, Tanner Elek, Gyurosovits János, 
Danko Ignác, Ránics István, Miiller An
tal, Gulyás Ferenc, Husti Sándor, Vincsek 
József, Faragó Gáborné, ifj. Leovits János, 
Krall Rudolf és Pazaurek Antal, id. Nagy 
Árpád, Katancsics Fila 1— 1 pengőt, Mer- 
schlitz Karoly, Szeifert Pál 50—50 fillért, 
összesen : 646 pengő.

— A n y s k c r.jV i bejegyzések 
szerint 1930 évi junius hó 20-tól 
1930. junius hó 21-ig- Születések : 
Oswald Terézia, Maros Pál, Vörös 
Sándor Péter, Kurcz Etelka Vé
szeli Erzsébet, Schneider Ferenc, 
Gyuricza Amália, Bergmann Mária, 
Lukacsevics József István, Cser
háti Sándor Zoltán, Schwarz 
György Miklós, Jagoschitz Klára 
Anna. Házasságkötések: Holló 
Imre és Dávid Mária. H alá lozá
sok : özv. Simity Fülöpné 70 éves.

S P O R T .-
Pécs-bányatelepi D G H T A C  — 
Mohácsi T. E. (Z : 0) (0 0). 

Barátságos. B iró: Kemény.

Az MTE. Pécs-hány ateleyi ki
rándulása a lehetetlenül játszó 
csatársora miatt kudarccal végző
dött. Az MTE-nek csak a védel
me volt jó, a PDGHTAC-nál is 
a védelem munkája dicsérhető 
első helyen, de a csatársora is 
az M TE é felett állt s ezért a 
többet támadó is ő volt. Egyéb 
ként az M TE elég szerencsétlen 
meccset vívott. Az első félidőben

sérülések tarkították a játékát, g 
3-ik perctől tíz, a 25-ik per-tői 
nyolc és a 35-ik perctől a félídfi 
végéig kilenc emberrel küzdött 
MTE. A védelem pedig ezalatt 
heroikus munkát végzett, A p». 
csiek mér az első félidőben meg. 
szerezhették volna a vezetést g 
42-ik percben az üres kapube 
tartó félmagas labdát a berohanó 
balösszekötő kapásból akarja bel- 
jebb segíteni, de alárug s a láb- 
dát visszahúzva megmenti az 
M TE-t a biztos góltól. A mérkő
zést eldöntő gól a második félidő 
42 ik percében esett, mikor is 
Szuliman egy hosszú szöktetést 
lábbal elrúg, de a rárohanó jobb- 
összekötőről a hálóba pattan (1:0.) 
A mérkőzés változatos és szép 
küzdelmet eredményezett. A győ
zelmet a PDGHTAC. megérde
m elte. K ie m e lk e d te k : Kovácsovica, 
Puppi, Schreier és Szulimán MTE, 
a két hátvéd, centerhalf, jobbhalt 
és a jobbszélső a PCGHTAC bőt,

«
Az MTE. vasárnap, e hó 29-én 

ismét vidéken játszik, ezúttal 
Bátaszéken, hogy revánsot adjon 
a BTC nek a bajnokságok során 
elszenvedett 8 : l-e s  vereségért. 
A BTC. erősen készülődik, de 
mindezek ellenére is az MTE. 
győzelmét várjuk — a sok vere
ség után.

Szerkesztői űzettetek,
L. J. Hálás köszönet.

Felelős szerkesztő: 
Z S U Z S I T S  A N D R Á S .  

Lsptuiajdonoa áa kiad* i
FRIDRICH OSZKÁR.

FRIDRICH OSZKÁR
MOHÁCS, HORTHY MIKLÓS l)T 36.

K ön yv-, zenem ű- és papirkereskedés, 
könyvnyom da , könyvkö tésze t, nagy 
n y o m t a t v á n y r a k t á r ,  m indennem ű 
le lkészi, jegyzői, ügyvéd i, isko la i stb. 

n yom ta tvyá no kb ó l.
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Keresek gyermektelen házas
párt

h á z m e s t e r t
á l l á s r a
azonnali belépésre.

Dr. Vas Jenő
•rvos.

Keresek augusztus l-re

három-, e s e t le g  
kétszobás lakást
összes mellékhelyiségekkel, le
hetőleg udvarral és kerttel.

Zom bor
postatiszt, postahivatal.

Hölgyek álmainak netovábbja, a

t a r t ó s
gépondo lá lás .
5 hónapi garancia, 2 0 — 25 P.

Kemény
hölgy fodrász, BAJA. 

Betanított 2 és fél éves

német v iz s la  szuka,
18 hetes

német v izsla  kölyök
eladó.

Cím a kiadóhivatalban.

mélyen leszállított áron
PÁNCSITS ÉKSZERÉSZNÉL VEHET
■'fagy raktár: arany, ezüst függők, 
áncok, karkötők, gyűrűkben 
Szüsl és AI páccá rid ikü l, ciga 
etta szelencék, sétabot, evőesz 

köz, dísztárgyakban.
Órák és double árukban. 

Ugyanott javítás, vésés és kőfog 
________ lalás készül._________

LEGJO BB, P R ÍM A  
m inőségű d ió -k o k s z ,  
porosz s zé n  és m in 
den m in ő ség ű  ö l fa ,

a p r í to t t  fa  
kapható jutányos árban 
nagyban és kicsinyben.

Szász és T ársa
tűzifa és szénkereskedök 

Báró Eötvös ucca 19. szám. 
Teleién 117.

Ingyen szódavizkészitö-
iluo rro lr megérkeztek és ismét 
u’ c& ™  kaphatók mig akószlet 
Ű rt VAR6A FERENCNÉL.

k i í l d n  augusztusl-rekét- 
■ V l C a k H J  szobás utcai lakás

Szentháromságutca 22

K ia d ó  “ ‘ “ ü S , * 1" " ’ 1
Ugyanott több ezer öreg cserép 

eladó.
Harczi Sándor
építési vállalkozó.

K iadó ház
Barát-utcában (zárda mellett) 
4 szobás lakás az összes mel
lékhelyiségekkel, kocsiszínnel, 

istállóval november l ével.
Brand Ede.

M a g á n p é n z t
magas kamatozással, megfelelő 
garantiával I., II helyre kihelyez 
_______ ZSUZSITS hiteliroda.

H irdetm ény .
A réten és mezőn lévő 15 lánc 
földjét feléből kiadni szándékozik

L ö r in c z  J á n o s
tíaross-utca 4. sz.

E re d e ti „ S T I N G L "

Z G M .O it l l i
18 h a v i r é s z le t f iz e 

té s re  k a p h a tó k .  
B ő veb b e t

Z S U Z S IT S  hitelirodában.

E l a d ó
egy három személyes modern 

C S Ó N A K .
Érdeklődni lehet 

__________ MFTR stégesnél.

Különbejáratu
bútorozott szoba, juíius 1-re

kiadó.
Szentháromság ucca 5. sz.

Önkéntes árverésen
eladatik vasárnap, folyó hó 
29 én délután 3 crakor Zrínyi 
ucca 22-ik és Árpád ucca 

30-ik számú h á z .
Érdeklődni lehet

ifj. Csanády Imrénél
Árpád ucca 30.

Já té k k á rty a
legelőnyösebb

beszerzési
fo rrása :

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése,

„ v i i i i n n H i i i m u m

T e k e v e rse n y .
1930. évi junius hó 29-én

te k e v e r s e n y t
rendezek dijakkal.

Szives megjelenést kér

Vörös T ibor
vendéglős.

A m ohácsi k ir. járá sb író sá g  mint 
telekkönyvi hatóság.

4062 1930. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank Rt végrehajtatnak 
Kollár József és neje szül. Hay 
Mária liptódi lakosok végrehaj
tást szenvedők ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi 
hatóság a végrehajtási árverést 
2000 P — fillér tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a mo
hácsi kir járásbíróság területén 
levő Liptód községben fekvő s 
a liptódi 1010 sz tk betétben 
A I 1—3. sorszám 22 , 23. és 
24 hrszám alatt felvett Kollár 
József és neje szül Hay Mária 
nevén álló ingatlanára 1500 P 
kikiáltási árban, az A II. 2. sor
szám 1179 26 hrsz ugyanazok 
nevén álló 954 □  ölnyi szántóra 
286 P kikiáltási árban, — az A 
3—5 sorszám 1544 1, 1544 2 és 
1544 3 hrsz alatt felvett ugyan
azok nevén álló 266, 338 és 954 
Q -ö lny i szántóra és legelőre 312 
P kikiáltási árban, végül az A II. 
6. sorszám 2512. hrsz. alatt fel 
vett ugyanazok nevén álló 1213 
□  ölnyi szántóra 242 pengő ki
kiáltási árban, még pedig a C 
9— 10 sorszám alatt Kollár Jó
zsef és neje szül. Hornung Mar
git javára bekebelezett élethosz- 
sziglani haszonélvezeti jognak 
épségben tartása mellett elren
delte.

Az árverést 1930. évi szept. 
hó 12. napján délelőtt 9 órakor 
Liptód községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatla
nokat a kikiáltási ár és pedig a 
háznál a felénél, egyéb ingatla
noknál a kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 0 0-át készpénzben vagy 
az 1881 :LX . t.-c. 42. §-ában 
meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapi
rosban a kiküldöttnél letenni, 
vagy a bánatpénznek előleges 
birói letétbe helyezéséről kiállí
to tt letéti elismervényt a k ikü l
döttnek átadni és az árverési fel
tételeket aláírni. (1881 :L X  t.-c. 
147, 150, 170. § § , 1908 :X L . 
t,c. 21. § )

Az, aki az ingatlanért a k ik i
áltási árnál magasabb Ígéretet 
tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar köteles nyomban a kikiál
tási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért 
ár ugyanannyi százalékáig k i
egészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25 §.)

Mohács, 1930. évi május hó 
27. napján.

Dr. Hadler s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány h ite léül:
Leopold Ferenc

kiadó.

T71 c i H ó  Rózsa u. 32. sz. J C ic lL lü  ház eladó.
Érdeklődni lehet

a háztulajdonosnál.

Vendéglősök
figyelmébe!

P a p ír s z a lv é ta ,  m in d e n  
n a g y s á g b a n  é s  á r b a n  
le g o lc s ó b b a n  k a p h a tó :

FRIDRICH OSZKÁR
k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  

M o h á c s  T e le fó n  7 6 .

Kanyó Béla kir. jbirósígl végrehajtó 
Mohács.

1905 és 1324. sz 1930. vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó 

az 1881. évi LX. t.-c. 102. § a  
értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a mohácsi kir. járásbíró
ságnak 1928 évi Pk. 5320 és 
2797 930. számú végzése követ
keztében Siklósi Hitelszövetke
zet dr. Biró Jenő ügyvéd által 
képviselt Bartonicsek Károly, Ba
ranyai Villamossági R. T., Hűm 
mel Ignác, Rubint József és ösz- 
szes alap és felülfoglaltató ér- 
deklársai lakos javára 1109 03 -+■ 
184 15 +  1250 +  625 +  1000 +  
770 20 +  100 P stb. s jár. erejéig 
1928. évi aug. hó 20 án fogana
tosított kielégítési végrehajtás 
utján le- és felülfoglalt és 4000 
pengő — fillérre becsült követ
kező ingóságok, u. m.: egy 
cséplőgépkészlet összes tartozé
kaival nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a mohácsi kir. 
járásbíróság 1923 ik évi Pk. 5320 
és 2707 930. számú végzése fo ly 
tan 1109 03 4- 184 15 +  1250 4- 
6254- 1000 4-770 20 4- 100 P stb. 
tőkekövetelés, ezek lejáratai hó 
napjától járó — %  kamatai, ’ /s °/o 
váltódíj és eddig biróilag már 
megállapított költségek erejéig 
Németmárokon 62. sz. a. leendő 
megtartására 1930. évi julius hó 
S-lk napjának délutáni 6 órája  
határidőül kitüzetik és ahhoz a ven
ni szándékozók ezennel oly meg 
jegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. § ai értel
mében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség ese
tén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és 
felülfoglaltatták és azokra kielé
gítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. 
§-a értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Mohács, 1930. évi junius 
hó 16 ik napján.

K a n y ó  B é ta
kir. bír. végrehajtó
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Piaci árak: a szerdal 
k*r| piacon:

Búza —  —  — ,19.50 P
Zab _  —  — 12.—  P
Rozs _  _  _ 1 1 —  P
Árpa —  —  — 11.—  P
Tengeri m —  — 12.—  P
Bab —  —  — 2 8 .—  P

A u b e r  V i l m o s
H o r t h y  M ik l< » w  u t i  h á z á -  

b H u  e g ry

la k á s  k iadó .
A mohácsi klr. jArAsbirósAg mint 

telekkönyvi hatóság

6034 1930. Ikvi szám.

Árverési hirdetmény kivonat,
A Mohácsi Mezőgazdasági és

Iparbank Rt. mohácsi bej. cég 
végrehajtatónak Barjakter Mihály 
és neje Kleics Mária végrehaj
tást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 300 P — fillér tőkekö
vetelés és járulékai behajlása vé
gett a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő Versend község
ben fekvő s a versendi 689. sz. 
tkvi betétben A kereszt 4. sor
szám 2580,2. hrszám alatt fel
vett Barjakter Mihály és neje 
szül. Kleics Mária nevén álló 
1101 négyszögölnyi szántóra 770 
P kikiáltási árban, — továbbá a 
versendi 1062 sz. betétben A I. 
1—3. sorszám 421 , 422. és 423. 
hrsz alatt felvett ingatlanból 
Barjakter Mihály és neje szül. 
Kleics Mária nevén álló 12 rész 
illetőségére 300 pengő kikiáltási 
árban és pedig ezen utóbbi tkvi 
beiéiben Barjakter József és neje 
szül. Tomin Mária javára beke
belezett élethossziglani haszon- 
élvezeti jognak épségben tartása 
mellett elrendelte.

Az árverést 1930. évi szept. 
hó 2. napján délelőtt 9 órakor 
Versend községházánál fog
ják megártani.

Az árverés alá kerülő ingatla
nok és pedig a ház a kikiáltási 
ár felénél, a szántó pedig a k i
kiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10%-át készpénzben, vagy a  
1881 LX. t.-c. 42. §-ában meg
határozott árfolyammal számitott 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni. 
1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. 
<§§. 1908: LX. t-C. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni (1908: XLI. t.-c. 25. §.).

Mohács, 1930. évi május 
24. napján.

Dr. HADLER s. k. 
kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

Leopold Ferenc
kiadó.

Eladó.
Szabadság-tér 5. sz. ház eladó, 

lakás azonnal átvehető. 
Szabó Ferenc és Izsák Julis 

tulajdonosok.

Szőlő  és háztu lajdono
sok fig ye lm éb e!

Nem szárad el többé, permetező 
vagy esővizes hordója ha nálam 
az általam megszerkesztett beton- 
bodót tetszés szerinti űrtartalommal
literenként csekély 6 fillérért 

beszerzi.
Tisztelettel

B É R E O l  G Y Ö R G Y
cem entáru üzeme, Mohács.

■■ ECsjSS®

Ma m á r m indenk i tudja, hogy

R osen tha l L ászló
f ű s z e r -  és  c s e m e g e  ü z le té b e n  a  le g n e m e s e b b  

k á v é  f a jo k b ó l  ö s s z e á l l í t o t t  és  á l la n d ó a n

fr iss pörkö lt kávé,
m in d e n n e m ű  fe lv á g o t t a k ,  s a j t o k ,  s z a r d í n iá k  
r i n g l i k ,  c s o k o lá d é  és c u k o r k a  k ü lö n le g e s s é 

g e k  n a g y  v á la s z té k b a n  k a p h a tó k .

r

Óriási raktáram van palackos 
likőr és cognacárukban! 

Készleteim felfrissítése céljából 14 napos 
likőr és cognac

vásárt rendezek jniins 1-10115-ig.
Ezen idő alatt összes palackozott likőr és 
cognacáraimból 20°o engedményt adok! 
A likőr és cognacvásár alatt a világhírű 

szegedi Pick szalámit rudvételnél 
P 6 50

felszelve 7 fillérért árusítom!
A Mohácson közismerten mindenféle más 
kávét felülmúló M olnár-fé le  kiváló 
minőségü p ö rk ö lt kávé  keverékeimbői 
14 napig tiz százalék engedményt nyúj

tok igen tisztelt vevőimnek!
Ezen engedmények kizárólag kicsinybeni 

elárusitásnál érvényesek 
1930. julius hó 15-éig bezárólag.

MOLNÁR LAJOS
csemegekereskedése 

M O H Á C S .

FR1DRICH OSZKÁR KÖNYVNYOMDÁJA MOHÁCSÍ

Kereskedelmi érettsé
givel rendelkező, 

perfekt németül tndé 
fiatalember

á llá s t  keres.
Cim a kiadóhivatalban.

Ha fuvarost keres
ott a

„BÚNÁ" Szállítási vállalat
az

a legpontosabb és legolcsóbb. 
Telefón 114.

A sörfogyasztás
emelése

érdekében
D P E H E R
S
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eg y  szem ély es  
p alackokban  

50 fillérért
hozzuk

forgalomba!
Minden jobb fűszer és 

csemegeüzletben 
k a p h a t ó .

__ _________1030. junius 29.


