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Az igazság
Mennyi konferencia, meny- | 

nyi szópazarlás és — mond- | 
hatjuk nyugodtan — meny
nyi vér folyt el a háború 
óta, amig az egyik győztes 
nagyhatalom ki merte mon
dani az igazat. Szinte csodá
latos, hogy ennyi éven ke
resztül huzni tudták az igaz, 
őszinte szó kimondását. Az 
egyik oldalon Franciaország 
állott és leigazva tartva maga 
és csatlósai által a félvilágot, 
fegyverkezett a végtelenségig, 
gyártottá a legborzalmasabb 
ólőfegyvereket és mérgeket, 
csak azért — mint mondot
tak — hogy a békét biztosít
sák. Ki mertek állani a nyil
vánosság elé olyan nyilván
való valótlansággal, hogy a 
nagy fegyverkezesek a béke 
szolgalatara vannak rendelve, 
hogy leigázoti, letölt, fegy
vertelen Németországtól kell 
félteni a békét. Es nem 
akadt senki sem, aki ezt a 
hazugságot visszautasította 
volna, aki meg merte voina 
mondani az igazat.

MacDona’d volt az első 
államférfi, aki ki mert állani 
és megmerte mondani, hogy 
a háború magvát rejtegeti 
magaban ez a nagy fegyver
kezés, ha tovább is ezzel az 
esztelenséggel folytatják. A 
háborút kozza magával tény
leg, ha az egyik oldalon 
szabad állig felfegyverkezni, 
mig a másiknak rozsdás 
fegyvereiből nemzetközi bo
nyodalmakat gyártanak. Há
borút von maga után végül, 
ha a békeokmanyokat csak 
egyoldalúan tartják be s ma
guk nem tartatjak meg.

Az utolsó pillanatban jött 
a nagy fontosságú ny ilatkozat 
és nemcsak alegy ózott,igazuk
tól árny iszormegtosztott mm- 
zelek lélegzettekfelerreahang- 
ra, hanem mindazok, akik a 
békét igazán,őszintén akarják.

Az elmúlt hetekben még 
a legkisebb falvakban is a 
háborúról beszéltek az em
berek. Már dátumok kering-

politikája.
tek a levegőben és csopor
tosították a hatalmakat s la
tolgatták az esélyeket ott is, 
ahol külpolitikával sohasem 
foglalkoztak. Ennek a han
gulatnak. ezeknek a hírek
nek és a tényleg fennállott 
lehetőségnek vetett végett a 
bátor hang. Abban a pilla
natban, amikor Angolország 
hivatalosan is Németország 
igaza mellé állott, mintegy egy 
csapasra elvetette a habjru 
rémet s nagyon kockázatos 
lenne ezek után bármely ha
talomnak továbbra is az erő
szak és leigázás politikájával 
a háborús kártyakai Keverni

Mi magyarok csak a leg
nagyobb örömmel fogadhat
tuk ezt a fordulatot. Hiszen 
ezzel a tervezettel és a római 
találkozóval régi álmunk vá
lóvá válása is kezd érni : a 
revízió. Nem lehet Európa 
végleges békéjét biztosítani 
a gyűlölet által alkotott bé
keszerződésekkel, nem lehet, 
hegy az uj világ születésé
nél a régi békeszerződések 
hazugságai ott alljanak. Mi 
nem a régi határokat köve
teljük, csak azért, hogy ez
zel nagyobbak legyünk: mi 
igazságot követelünk s az 
igazság hozza a régi Ma
gyarországot. Mi sohasem 
akartunk más népeket elti
porni, megértésben, békében 
éltünk a nemzetiségekkel s 
ha csak azt kérjük, hogy az 
elszakított magyarjainkat ad
jak vissza, olyan igazunk 
van, amely et elnémítani nem 
lehet akkor, ha ez igazság 
alapján akarnak uj békeok
mányokat és alapokat alkotni.

A ma márciusa nem ma
rad a régiek mögött. Forrorg, 
mozgatja az embereket és 
az egész világon uj élet van 
kialakulóban. Hisszük, hogy 
ebből az uj életből mi is 
kapunk egy kis részt, nekünk 
is adnak egy kis helyet a 
nap alatt, ahol ezeréves tör
ténelmünket a régi keretek 
közö'i folytathatjuk.

A mohácsi fogadalmi templom 
szentélyét építse fel Mohács 

katolikus közönségé.
Összesen 35000 darab tégla és 3000 pengő készpénz kell 
a nyers felépítéshez. — Az adakozók neve aranykönyvben 

lesz megörökítve.
A jövő hét fo'yamán a mo 

hácsi fogada'mi templom kupo
láját befejezik s ezzel a templom 
legnagyobb gondot adó része 
elkészül. A hét végefelé, de leg
később árilis közepére felállítják 
és betonba ágyazzák a kereszt 
hatalmas vasvazát, amelyet 
Hemrich Ottó készít el. A ke
reszt váza több mint két méter
mázsa és hozzá Budapestről 
kellett az előírásos anyagot meg
rendelni, mivel sem Mohácson, 
sem pedig Pécsett nem volt rak
táron.

Ezzel a kupolán a munkálatok 
befejeződnek s mivel annak to
vábbi k képzésére nincsen pénz, 
az állványokat május hó eiején 
kiszedik s a templom építése 
megakad, mert a székesfőváros 
és a pécsi püspök által annak 
idején megajánlott mintegy 24 
ezer pengő még nem érkezett 
meg.

Hogy azonban istentisztelete
ket lehessen a fogadalmi tem
plomban tartani, szűk séges volna 
a szentély nyers felépítése és a 
támpilértket összekötő támasztó 
és összekötő vasak betonba 
burkolása.

Arkay Bertalan műépítész szá
mításai szerint a szeniély felépí
téséhez összesen 35000 darab 
tég'a és mintegy 3000 pengő 
készpénz kellene. Az összekötő 
vasak cementburkolása pedig 
ezer pengőt igényel.

A mohái si fogada'mi templom 
építőbbottsága tehát azzal a ké 
retemmel fordul a város katoli
kus hívőihez, hogy a téglameny- 
nyiség előteremtéséhez és az 
építéshez szükséges összeghez 
adományaikkal járuljanak hozzá.

A Schneider téglagyár máris 
felaján'otta, hogy a fogadalmi 
templom építéséhez szükséges 
tég át ezrenként 30 pengőért j 
bocsátja rendelkezésre, vaiószi- j 
n.ültg ugyanezért az összegért ; 
fogja adni a többi téglagyár is, i 
amelyekkel a tárgyalások eziránt 
folynak. A 30C0 pengő készpénz I 

a munkabérekre és a cementre 
szükséges s az oszlopok vas
anyagára, továbbá a szentély 
tetőjére. Ha lennének, akik in
gyen munkát vállalnának, úgy 
a szükséges összeg természet
szerűiig mndjárt kevesebb lenne. 
Ugyancsak elfogad az ép tési 
bizottság adományokat cementben 
és vasban is.

Mindazoknak nevét, akik a 
szentély fölépítéséhez akár pénz
beli, akár pedig anyagadomány- 
nyal járultak az építési bizottság 
aranykönyvében örökíti meg, 
amelyet a szentélyben elhely- 
zendő és a főváros címerével 
ellátandó alapkőben a főváros 
alapító okmányával egyetemben 
fognak elhelyezni, második pél
dányát pedig a Mohácsi II. Lajos 
Múzeumba letétbe teszik.

Eddig a város közönsége 
vajmi kevéssel járult hozzá a 
fogadalmi templom építéséhez. 
Az építésre pedig az építési br- 
bizottság 1929 ben több mint 
8C0O pengőt fordított, a kupola 
elkészítése több mint 4u ezer 
pengőbe került. Hisszük, hogy a 
város lakossága a speciálisan 
mohácsiak érdekeit vise ő hatal
mas emlékmű költségeiből most 
már ki veszi részét és legalább 
a szentélyt közadakozásból ő 
épiti fel.

Mint lapuuk egyik legutolsó 
számában megírtuk, az első ezer 
tégla adományát özv. Bendeko- 
vics Káiolyné fizette be a foga
dalmi templom alapjába. Ha ő 
aki szerény keresetéből tudott 
ennyit erre a nagy és nemes 
célra adni, úgy hisszük, hogy 
lesznek követői a tehetősek kö
zül is s reméljük, hogy augusz
tus hó 29-ón már a megépült 
szentélyben lehet a szertartást 
megtartani.

A téglavételnél az építési bi
zottság senkit sem óhajt befolyá
solni abban az irányban, hogy 
hol vásárolja a téglát. Csupán 
be kell jelenteni az építési bizott
ság titkáránál dr. vitéz Horváth 
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Kázmémál az adományozó ne
vét és a téglagyárat, ahol befi
zetés történt magát, a téglát is 
az adakozó vitetheti oda a tem
plom helyére.

A Kát. Legényegylet 
harmadik böjti estje.

Március 19-én, vasárnap este 
tartotta a Kát. Legényegylet har
madik nagybőjti estjet s egyben 
március idusának ünneplését. Az 
est kimagasló része a nagy elő 
adóképességü P. Kiss Szaléz 
pécsi ferencrendi magister hit
tanár mély gondolatokban gaz 
dag beszéde volt

A Legényegyiet tagjai az egy
leti zászló alatt, a közönség pe
dig felállva énekelte a Himnuszt.

Amikor a kiváló szónok meg
jelent a függöny előtt a közön 
ség hosszú tapssal üdvözölte.

— A szeretet üunepe hozott 
össze bennünket — mondotta — 
Március idusa különösen az ifjú
ság iránti szeretet napja. 85 év
vel ezelőtt sok ezer magyar ifjút 
a nyugaton fellobbant forradalmi 
mozgalmak felrázták a hosszú 
évek dermedt fásultságából s a 
szabadság szent eszméjétől át 
hatva lelkében a tettvágy tüze 
nyargalt és úgy érezte, elérkezett 
az idő, hogy a hosszú évszáza 
dók meddő küzdelmeit megva 
lósitsa 1848 március 15 én 12 
pontba foglalta a nemzet kíván
ságát. A vértelen forradalom viv 
mánya azonban nem volt tartós.

— A nyugatról érkező forra
dalmi eszmék nem kristályosod
tak ki, nem tisztultak meg eléggé. 
Ütött az óra és nem volt idő 
habozásra, megfontolásra. Igy az
tán anélkü1, hogy a nyugati libe
ralizmus eszméit a saját lelkén 
át- meg átszűrte volna s csak a 
tiszta eszmékért folytatott volna 
küzdelmet, összeütközésbe ke
rült a nacionalizmussal, és lelki 
megnyilatkozás eme kirívó ellen
tétei nem hoztak áldást, de an
nál több szenvedést.

— Az azóta átélt 85 év alatt 
véres háború, súlyos gazdasági 
válság zúgott el felettünk.

— A magyar ifjúság miként 
a múltban, ma is érzi történelmi 
hivatottságát. De egyedül gyen
gének érzi magát, ezért a nagy 
cél elérése érdekében egyesüle
tekbe tömörül. Legtöbb ifjú a 
Kát. Legényegylet zászlója alá 
sorakozik, melynek patronusa a 
szent család védője Szent József. 
A magyar ifjúságnak örökölnie 
kell Szt. József vonásait.

— Ha Isten végtelen nagy 
kegyelme az emberekben össz
pontosul, ha az ifjúság lelke ön
tudatos lesz, akkor a lelkeken 
Isten arca fog tükröződni.

— Nem szabad hallgatni az 
álprófétákra, kik azt hirdetik, 
hogy hajszolni kell az élet örö
meit s letépni ott, ahol teremnek. 
Meg kell tanulni imádkozni. Kó- 
csagos magyar ifjúságnak büsz 
kén mellét feszítve kell szembe
szállni a kisértéssel, parancsolni 
könnyű vérének s megfogadni, 
hogy tisztalelkü katolikus lesz. 
A lilliom nemcsak virág. A kí
sértéssel vívott öntudatos harc
ban a tiszta lélek szimbóluma. 
Szeretni kell a tisztalelkü feleba

rától Meg kell ismerni a tiszta 
élet örömeit, boldogságát A 
család a legkisebb, de legfonto
sabb életközösség Óvva kell 
ügyelni itt a tiszta életre

— Nekünk magyaroknak kü
lönösen fomos, hogy Istennek 
tetsző tiszta életet éljünk, mert 
különben elveszünk a népek 
millióinak tengerén s csak ezál
tal teljesíthetjük történeti hiva- 
tottságunkat A tiszta élet győz
hetetlenné teszi a • magyart, de 
ehhez élniakarás és törhetetlen 
eiő is kell

A közönség lelkesen ünnepelte 
a szónokot.

Beszéd előtt Marton Kató 
szavalt mély átérzéssel. Majd 
pedig a Legényegylet Leánycso
portja előadta a <Városi kislány, 
fa usi inenjecske* cimü színda
rabot. A kitűnő együttesben 
Marton Kató, Ráriics Mariska, 
Bánó Giziké, Agócs Ilonka, 
Birta'an Rózsi, Lakatos Ilonka 
és Czafik Terez szerepeltek 
M'ndr. i dicséretet megérdemel
nek s a közönség a tapssal nem 
is fukarkodott.

Beszéd után Bálint János sza 
vált kitűnő hangsúlyozással.

Utána az ifjúság <Tavaszi 
felhők* cimü irredenta darabot 
adta elő Szereplők : Egri Károly, 
Detkó Nándor, Szekér Ferenc, 
Bárácz János, Rezsonya Pál, 
Knittl Ferenc, Kindlein János 
voltak.

A böjti est a Hiszekegy hing 
jaival zárult be.

un un un un ur un un un un un un un

Credogyülés.
F. hó 20 án Credogyülés volt 

a Legényegyletben. Mivel ez 
volt az első esti gyűlés, a szó- 
katlanság miatt a tagok kisebb 
létszámban voltak jelen. A gyű
lés előadója Patton János káp
lán volt, aki a spiritizmusról tar
tott hosszú fejtegetést Elmon
dotta először a spiritizmus tör
ténetét, százados fejlődését, majd 
pedig a spiritizmussal rokonje 
lenségekről beszélt, úgymint az 
álomlátásról, rossz elvérzetről, 
távolbalátás és szomnambulis 
musról végül a telepathia, kisér- 
tetjárás stb. jelenségekről. Ezek 
előrebocsájtásával ismertette az
után a spiritizmus mai formáját, 
annak jelenségeit, lényegét, érté
két. Cáfolta a spiritizmusnak, 
mint vallásnak, vagy világnézet 
nek jogosultságát és magyarázta 
a jelentkező szellemek kilétét és 
milyenségét.

Az érdeklődéssel hallgatott 
előadás után névsorolvasás volt 
és az indítványok elhangzása 
után a gyűlés véget ért

A fizetéscsökkentés 
miért nem hozta meg 

a várt javulást?
Már néhány évvel ezelőtt nyil

vánvalóvá vált, hogy a mezőgaz
daság a nyerstermény — és álla
tárak nagy esése folytán válság 
ba jut s magával fogja rántani 
az összes gazdasági tényezőket. 
Ez sajnos, rövid időn belül be 

; is következett.
A mezőgazdaság s a vele kap

csolatos ipar és kereskedelem, va

lamint a többi gazdasági ténye
zők helyzete napról-napra '.rosszab
bodott és érezhető volt, hogy 
ezen tényezők, ha megmentésük
re nem sietnek, a súlyos válság
ban teljesen elmerülnek. Az árak, 
a munka állandó értékcsökkenése 
folytán beállott bevételcsökkenés 
miatt ezen adóalanyok közteher
viselési kötelezettségüknek az el
múlt években csak a legnagyobb 
erömegfeszités, a még meglevő 
áruk értékesítése és kemény ön
megtagadás árán voltak képesek 
eleget tenni De ma, amikor már 
ezen gazdasági tényezőknek sem 
mi értékesíteni valójuk nincs mi
kor még a mindennapi betevő 
falat is hiányzik, adófizetési kö
telezettségüknek a legnagyobb jó 
akarat mellett is képtelenek eleget 
ten ni. Segítséget vártak I Egye 
dűli reménységük az volt, hogy 
a tisztviselők, kiknek fizetése a 
mezőgazdaság ipar — ésa kereske 
delmi kereseti lehetőségeket és 
jövedelmeket jóval túlhaladja, meg 
értéssel lesznek irányukban és 
hivatva fogják érezni magukat 
arra, hogy a közteherviselésből 
részt kérjenek. Mert ha a mező- 
gazd. — ipar — és kereskedelem 
akár csak átmenetileg és csak 
részlenis mentesülnea magas adó 
fizetési kötelezettség alól, megerő
södne s akkor ismét újult erővel 
teljesítené ezen legnagyobb hon-

I polgári kötelességét.
Kezdetben a tisztviselők talán 

megütközéssel fogadták eme kí
vánságot, de az idők vasöklének 
nyomasztó súlya alatt megérle
lődött az a gondolat, hogy igenis 
ők vannak hivatva segíteni már 
csak azért is, mert voltaképpen 
a gazdaságok összesége munka
adójuk Ha a gazdasági tényezők 
tönkremennek, megszűnnek, sa
ját létük sem lesz biztosítva. Igy 
azután amikor megjelent az első 
fizetéscsökkentésről szóló ren
delkezés, a tisztviselők fájó szív 
vei, de némán viselték a meg 
próbáltatást. Szükségletükből a 
csökkentés arányában lefaragtak 
s remélték, hogy a nagy áldozat
nak hamarosan meg lesz a kí
vánt eredménye Azonban az 
általános helyzet nem javult. 
Ezért azután egymást követték 
az újabb és újabb csökkentő 
rendeletek. Végül már egy X. 
fizetési osztályú tisztviselőnél 
levont összeg az eredeti fizetés
nek csaknem egyötöd részét el
érte. De ezáltal a tisztviselő csa
ládok fogyasztóképessége is csök
kent. Minthogy pedig elvitathatat
lan tény.hogyatisztviselői illetmé
nyek az uto'só fillérig a gazda
sági életbe kerülnek s ott szinte 
kézről kézre vándorolnak, az ál
talános fogyasztás is ugyaneb
ben a mértékben csökkent. De 
nemcsak a termelők amugyis 
gyér bevételét, jövedelmét apasz
totta, hanem az állam adóbevé
telét is nagy összegekkel csök
kentette, mert a kincstár jőve 
delme az egyes gazdaságok be 
vételéhez igazodik. Végeredmény
ben tehát a sorozatos fizetés
csökkentéseknek nem volt meg 
a várt hatása, mert sem a köz
gazdaság súlyos helyzetén sem 
segítettek, sem az államháztartás 
milliós deficitjét nem tüntették el.

És amikor a mezőgazdaság, 
ipar és kereskedelem, valamint a 
tisztviselők előtt megdönthetet
len ténykényt beigazolást nyert, 

hogy a fizetéscsökkentés nem
csak, hogy nem lendített a köz
gazdaság kátyúba jutott szekerén, 
de egyenesen ólomsullyal nehe
zedett arra, a kormány ahelyett 
hogy a kérdést boncolta volna’ 
s kereste volna a hibát, a sok
kal egyszerűbb eszközhöz, az 
adópréshez folyamodott s a hor
ribilis emeléssel megadta a ke
gyelemdöfést az ezer sebből 
vérző közgazdaságnak. Minden- 
esetre könnyebb megoldás ez, de 
hogy mihez fog vezetni — bár 
mindannyian tisztán látjuk — 
jobb nem beszé ni.

Ha elfogulatlanul bonckés alá 
vesszük a kérdést és keressük a 
rákfenét, rövid kutatás után 
megállapíthatjuk, hogy a végze 
tes hiba az, hogy a tisztviselők
től megvont milliók egyszers- 
mindenkorra a gazdasági életből 
is ki lettek vonva. Az általános 
pénzszűke előidézésében kétség
kívül nagy szerepe volt a soro
zatos fizetéscsökkentésnek is. A 
gazdasági életnek nagy szüksége 
van azokra a milliókra és mil
liókra, melyek a fizetéscsökken 
tés folytán elkerültek a gazda
sági élet vérkeringéséből. Gon
doskodni kell tehát a kormány
nak arról, hogy ezen milliók 
— ha más uton-módon is — 
de visszatérjenek a gazdasági 
életbe. Módot kell találni arra, 
hogy a kibocsátott s nagyrészt 
mesterségesen visszatartott pénz 
foglalja el helyét a gazdasági 
életben s akkor meg fog indulni 
a termelés és fogyasztás s re
mélni lehet, hogy a mezőgazda
ság, ipar- és kereskedeiem fel
lendül s hálával telt szívvel is
mét vállaira veszi jelenleg a tisz- 
viselőkre kényszeritett köztar
tozást.

A „Korunk szava“ 
mohácsi propaganda 

délutánja.
A <Korunk szava* ebben az 

évben lépett harmadik évfolyamá
ba. Amikor megjelent az uj hang, 
a bátor szókimondás és az igaz
ságok dörgedelme meglepte az 
embereket, de egyszerre a sat- 
nyulni induló társadalom ugy- 
érezte, hogy éppen ez az uj hang 
lesz az, mely visszavezeti az ak
tivitásba, amely harcossá teszi. A 
lap cime alatt ott áll a célja is 
röviden: Aktív katolikus orgánum.

Ezt a célt a lap soha egy pil
lanatra nem veszti el szeme elöl. 
Az ifjúság hatalmas erejével, ten
ni, alkotni akarásával járja az uj 
mesgyét és ma már minden in- 
teliigen s katolikus család aszta
lán ott van alap és mohón szív
ják magukba az aktivitásnak, bá
tor küzdelemnek csatasorbaszó- 
litó szólamait.

Örömmel vettük az értesülést, 
hogy a Korunk szava szerkesz
tősége Mohácsra is ellátogat. Fe
hérvasárnap délután a Katolikus 
Legényegylet termében a betű he
lyett a szó erejével szólnak majd A 
mohácsi katolikussághoz a szer
kesztők: gróf Széchenyi György, 
Aradi Zsolt és Balta Borisz.

Pécsről P. Kiss Szaléz és 
Schmidt Vilmos dr. jönnek el.

Mohács katolikussága örömmel 
fogadja a megtisztelő látogatást s
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érezzük, hogy kirünk az egész 
városban kellemes meglepetést 
kelt s előre is biztosítva látjuk 
a propaganda délután sikerét.

kormány biztost
a ?aohá<*M-lköikcdi
F

Ariiicnícsitő élére!
Mi van Lingauer László érettségi bizonyít
ványával ? — dr. Beck Alajos Kapja szerint 

„arra érdemeseket választottak meg1,
Dr. Beck Alajos politikai sze- | 

replése és városvezetőségi mun
kája az utóbbi időben mindig 
kudarccal végződik. Nem ern'itve 
a kudarcos képviselő választás, 
csak a várospolitikai szereplésre 
gondolunk.

Érdekes lesz azonban kissé 
visszapillantani egyéb működé
sére is A városházán az utóbbi 
éhekben két olyan elhelyezkedés
ről tudunk, akik az ő exoonalt 
emberei voltak s aránylag igen 
rövid szolgalat után már fegyelmi 
indult meg ellenük.

A kölkedi ármentesitő sikkasz
tása még mind'g él a köztudat
ban, hiszen az érdekelt gazdák 
még ma is félnek, hogy nekik 
kell megfizetni ennek a kárát s 
ha az állam nem segített volna, 
igy is lenne.

Ebből az alkalomból egy 
cikkben rámutatunk arra, 
hogy az ellenőrzésre az 
elnök, dr. Beck Alajos 
volt hivatva és érdeklőd 
tünk, hogy mennyiben 
és hogyan történt ez az 
ellenőrzés s hogy tör- 
ténhetet meg mégis a 
nagyarányú sikkasztás? 
Erre cikkünkre az egyéb
ként nagyon érztkeny dr. 
Beck nem válaszolt.

Annak idején hangot adtunk 
a varos közönsége hangulatának, 
hogy az uj választás megdob 
bentette a közvéleményt.

Diplomás, állásnélküli 
fiatalemberek egész sorát 
mellőzték, hogy dr. Beck 
Alajos saját ügyvédi 
irodája alkalmazottait <1- 
helyezze.

Erre dr. Beck Alajos lapja azt 
válaszolta, hogy a választás 
tarra érdemes embereket* tett 
az állásokba. Az igazság azon 
bán, ha ólomlábon is jár, ha 
késik is, de sohasem marad el
temetve egészen. így történt 
most is. Egy szalmaszálon, kis 
hiúsági kérdésen múlott és ki
pattant valami.

Ugyanis az egyik pécsi lap a 
választással kapcsolatban meg 
jegyezte, hogy érettségis, diplo
más embereket melőztek, hogy 
négy középiskolás, állással és

XXXXXXXXXX X X X X X xxxxxxxxxx

— Március 15 ike Sombere
kén. Szépén sikerült ünnepéllyel 
ünnepeit3 meg Somberek község 
n arcius 15-ét. Az iskola udvarán 
felállított színpad eié vonult ün
nepi szent mise útin a község 
lakossága, ahol násfélórás műsor 
fogadta a szép számban megje
lent hallgatóságot. Az iskolatcrem 
szűknek bizonyult volna a meg

A délután közelebbi programm 
járói annak idején bővebben fo 
gunk beszámolni.

mellékfoglalkozással biró embe 
reket elhelyezzenek. Pár napra rá 
helyreigazítás érkezett a laphoz, 
amelyban kérik annak megái api 
tását, hogy Lingauer Lászlónak 
igenis érettségije van.

Ez volt aztan a szalma 
szál, amelyen elcsúszott 
az ügy. Mohácson ugyan
is úgy tudták az embe 
rek, hogy Ltngauernek 
nincs érettségije s az 
egyik kibukott pályázó 
nak feltűnt ez a helyre
igazítás és nyomozni 

ezdett.
A magánnyomjz^s^ak a vége 

rendőrségi feljelentés lett, ahol 
Lingauer igen furcsa védekezést 
adott elő.

Azt állította, hogy ó 
igenis egy négyhetes elő 
készítő kurzust végzett, 
majd egy bizottság előtt 
érettségit tett és 15 mil
lió koronát Jizetett le. 

A rendőrség felhívására az 
eredeti érettségit nem tudta tlő 
keríteni, a másolatban pedig — 
a magánnyomozó feljelentő meg 
állapítása szerint — olyan taná
rok nevei szerepelnek, akik a 
bizonyítvány állítólagos kiállítá
sakor már vagy nem éltek, vagy 
máshol voltak, vagy magasabb 
állásokba kerültek.

A nyomozás folyik tovább. 
Egyelőre tény az, hogy kéthetes 
nyomozás aiatt Lingauer nem 
tudta igazolni azt, hogy érettsé 
git tett, miért is a rendőrség az 
iratokat áttette az ügyészségre.

Az ügyészség lesz hivatva a 
továbbiakban dönteni, rri csak 
annyit állapítunk meg egyelőie, 
hogy dr. Becknek ezúttal sem 
volt szerencséje emberei kiváló 
gatásaban, ami a legfőbb bizo
nyítéka, az eddigi kudarcot is 
számítva, hogy nem va'ó ilyen 
testület élére, miért is ismételten 
hangsúlyozzuk, hogy

a Mohács Kölkedi Ár- 
rnentesitö élére kormány
biztost kell állítani, 

aki az egész ügyeket, visszárué 
nöleg is vizsgálja meg és ezt a 
fontos intézményt egy olyan ve
zetőségnek adja majd at, amely 
hivatása te jes magaslatán áll.

jelentek befogadásai a. A műsor 
kiemelkedő szamai a .Magyar 
tavasz" és .Kassai rózsák" című 
irredenta színdarabok, amelyet a 
németajkú gyermekek nagy lelke
sedéssel és precíz magyar kiej
téssel adtak elő. A színdarabok 
es az egesz mű->or sikere fő- épen 
Bédics Miklós ig. tanító es IVFzsz 
Vencel kantortaniló erderue.

Eljárás a buzasikér 
mennyiségének és mi
nőségének fokozására.

Ezen cim alatt megjelent egy 
kis füzet a következő mottóval: 
• Búzánk kelendősége fölött őrt 
álljon utolérhetetlen minősége » 
Kiragadunk a füzet tartalmából 
egy pár helyet. Az előszóból: 
«A füzetta rtalmazza mindazt, amit 
a s aksajtóban mar írtam, meg
felelően hozzáidomitva gazda
közönségünk minden, de kü ö- 
nősen kisgazdáink legszélesebb 
rétegének a megértéséhez. Egy 
szerű magyarázatok révén igye 
keztem a tudomány iránti érdek
lődést kisgazdáinkban felébresz
tem, kiindulva abból az elgon
dolásból, hogy a haladásnak 
ily módon alkalmas közkatonák 
az idősebb korosztályokból is 
toborozhatok, nem ped g, hogy 
a múlt bűnei miatt a haladástól 
elmaradt es ezért jelenleg a xal- 
mattan teherként a ha adasra 
reanehezedő felnőtt generációkat 
fel ked áldozni, aho y azt né
mely aihmfcifiu e^eiullietetien 
ne* farija > Ezután togióikoziK a 
tu. erme v ssel e- arra megállapí
tásra jut, hogyha e kenui yen 
gazd. közösségre épünk is más 
alhmckr.ai, azok jogosan lógnak 
e n azzal a kikötéssel, hogy 
búzánkat csak akkor részesítik 
előnyben, ha árban es minőség
ben kial ja a versenyt. Búzánk 
minőséget tehat olyan magasra 
keli eme.ni, hogy a külföldnek 
megkívánt csemege legyen. Ezt 
elérhetjük, ha a gazdatársadalom 
érdeklődik az újítások iránt es 
legalább azokat használja, me 
lyek nem kerülnek penzbe. Ilyen 
a fentemlitett eljárás A tüzet 
könnyen érthető áltaanos ok
tató része a gazda látókörét 
szélesbiti, tudásai emeli. A sok 
«miért»-re fe.eletet talál benne a 
gazda.

A füzet olcsó ára tehetővé 
teszi minden gazdanak a meg
szerzését. Kapható Fridrich 0>z 
kai könyvkeresnedéseben, Mohács 
es a Bán tőzsdében, Mohács. 
Ara 24 fillér.

Az eljárás minél gyorsabb el
terjedése és helyes alkalmazasa 
úgy a gazda, mint a malomipar 
és termenykereskedeiem érdeke. 
Az a gazda marad el aJ öntelt 
segében úgy véli, hogy mindent 
a legjobban tud, halad ellenben 
az, aki mindig tanulni akar.

—^Adomány. A Sopronban el- 
u yt Scharmár Jánosáé ravata

lára, koszorumegváltas címen 
Üdéin Tilda 2 pengőt ju íratott el 
a Missziónak, amely adományért 
ezúton is halas köszönetét mond 
a vezeti seg

— Halálozás Folyó hó 21 én, 
életinek 23 ik évében meghalt 
BerkiLászlóné sz. Lauly Piroska. 
A fiataionelhunytasszony családja 
iránt mély részvét nyilvánult 
meg Halálát a Berki, Lau'y, 
Treuer és Faragó családok gyá 
szoljak. Temetése csütütökön 
délután 3 órakor volt.

IGYUNK
ZWACK-UN1GUN
gyomorerösitő likőrt

A Mohácsi Első Temetke
zési Egylet elnöksége értesíti 
a tagokat, hogy a műit vasárnapra 
összehívott,de határozatképtelen- 
seg ío ytan f. hó 2ő-ara maradt 
közgyűlést közbejött okok miatt 
rövid időre elhalasztja. A köz
gyűlés napjáról minden tag 
szabályszerű meghívóval újból 
értesítést fog kapni. Az elhalasz
tás okai a közgyűlésen ismer
tetve lesznek.

— Eüsine.ö oklevél egy autó
busz soffőrneK. A Kr Magyar 
Automobil C.ud Vézán Szilárd, 
a Mohics-pécsi autobuszvallalat 
sofi-rjencx ötéves egyhelyben 
tollúit huseges szolgálata elisme
résem ezüstérmet es díszoklevelet 
adott s egyben megendedte a 
KMAC vezető cím hasznalatat.

— A jarAs közegészségügyi 
vizsgálata. E. hó21-en Mohácsra 
érkezett dr. Vida.no vich Lajos 
• armegyei tiszti főorvos, aki dr. 
Vida Lajos varmegyei tb. íoorvos 
kiseie eb^n a járás községéit járta 
végig xözegcszsegügyi szempon
tokból vizsgalatot vegezve. A var
megyei tiszti tőorvos meg aznap 
visszautazott Becsre.

a püspöatemplomban 
szombaton es vasárnapon a 9 
órai szentmisek elmaradnak.

— A Kai. Legenyegylet böjti 
estje. A Mohácsi Katolikus Le
gény egylet ma, vasarnap este pon
tosan tel 9 órai kezdettel tartja 
az idei negyejia váltásos össze
jövetelei. Az est szónoka vitéz 
Szeky Eai pécsi ta inokepezdei 
lanur [esz, kit kitűnő előadasaro! 
es nagy s^erü témáiról közönségünk 
mar e.unyusen ismer. Műsor: 1. 
Szavalat : BiiicjU Tivadar, 2. Be
szed : vitéz Bal, 3. szava
lat : Kuvacsics Ágnes. Színdarab: 
Szereplők: Agocs Lonka, Bánó 
Giziké, Brtaian Kozsika, Czatik 
Tériké, Marton Kató, Kamcs An
nusáé es Mar.sxa. Az eioadasra 
belépődíj nincs, de szives |adoma- 
nyox halas köszönettel fogadtat
nak.

— Havazas. Az előző heti pár 
szép tavaszi nap után a heten 
hidegre változott az idő s csütör
tökön délután havazni kezdett. 
Estere ismét teherre változta* a 
háztetők s hirdetik, hogy a tavasz 
meg n.nc-> itt, az a por szop nap 
csaa elurcnuidött üzenete von.

is magukon vi
selik valódisá
guk jelét: ai 
ismert Bayát
keresztel.

Meghűlés első 
jeleinél és fájdalmaknál 
ASPIRIN-TABLETJÁMf

a
valódiság 

jele van bevésve. -»
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— A mohácsi Kis Szent Te
réz Leányklub árprilis 1-én, 
szombaton 9 órai kezdettel az 
Iparoskörben nagy műsoros-estet 
rendes. Előadásra kerülnek zene 
és énekszámok, színdarabok. Az 
est kiemelkedő pontja Poldini: 
Vadrózsa c. daljátéka. A rende
zőség mindent elkövet, hogy a 
műsorral egy kellemes, élvezetes 
estét nyújtson Mohács város kö
zönségének. Részletes műsor a 
következő számban lesz.

— Az OMKE értekezlete Az 
OMKE vasárnap délután fél 6 
órakor értekezletet tartott a ke
reskedelmet érintő fontos kérdé
sek megvitatására. Megnyitás 
után dr. Popper Manó a szövet
kezetek állami támogatásának 
megszüntetése és az Országos 
Társadalom Biztositó Intézet auto
nómiájának visszaállitása iránti 
határozati javaslatot tett. Majd 
Kramer Manó a kirakodó vásá
rok leépítését kérte. Megokolása 
szerint a vásárok elvesztették 
történeti jelentőségüket s kuitura 
terjesztő szerepüket. Freund Imre 
a Nemzetközi vásár egyes kinö
véseinek kiköszörüléséről beszelt. 
Ezután Nádor Jenő az OMKE 
központi titkára emeikedett szó
lásra s aktuális közgazdasagi 
kérdésekről beszelt. Ismertette az 
OMKE fontos szerepet. Majd a 
közgazdaság jövő helyzetéről be
szélt. A nagy előadóképességü 
szónok humoros részekkel fűsze
rezett előadását élvezettel hallgatta 
a nagyszámú közönség.

— Hlrlapárverés az Iparos
körben. F. hó 26-án, vasárnap a 
Mohácsi Iparosok Olvasóköre dé
lután 3 órakor tertja szokásos uj- 
ságárveresét, amelyen összes lap
jait eladja másodolvasásra.

— A mezőgazdasági bizott
ság ülése. Vasárnap délelőtt fél 
11 órakor a városházán tartotta 
ülését a helyi mezőgadasági bi
zottság Schmidt Lajos elnöklete 
alatt. Napirend előtt Matkovics 
Mátyás szólalt fel s kifogásolta, 
hogy a város a gazdák pénzéből 
fentartott mezőrendőrséget a fo
gyasztási adó ellenőrzésere hasz
nálja fel s ugyanakkor a mezőn 
nincs elegendő rendőr. A bizottság 
átir a város polgármesteréhez en
nek megszüntetese érdekében. 
Ugyancsak Matkovics Mátyás fel
szólalására felírnak a vármegyé
hez, hogy tekintettel a nagy alom 
hiányra engedjék meg a kukori
caszárnak erre a célra való fel
használását. Sillay Gyula gazda
sági felügyelő .ismertette a kor
mány uj akcióját tenyészállatok 
beszerzésére. A kormány 18 havi 
Hitelt nyújt a gazdáknak tenyész
állat beszerzésére, azonban ebből 
is a gazda csak a hatvan száza
lékot fizeti le, negyven százalékot 
az állam térit meg.

— Tolvajkörözés. Folyó hó 
15-én Kecel községben Tóth Já
nos keceli lakos zaratlan istálló
jából 1 drb. fekete bársony barna 
kockásbélésü nagykabatjat 32 
pengő értékben Lakos Imre csa
vargó ellopta. Lakos Imre 1902. 
évben Kiskunhalason született. 
Különös ismertetőjele: A gyom
rába illesztett csövön keresztül 
táplálkozik. A közönséget felkérik, 
hogyha netán valaki felismerné, 
úgy a legközelebbi csendőrséget 
vagy község elöljáróságot érte- 
atae.

■6/suhanó álmok.
Jrta/i TOXOXy J£O JfX,X-

Elsuhanó álmok . . . haldokló vágyak, 
gfi ti muzsikátok már nem érdekel, 
Jőevelek, * képek, 7 színes hazugságok, 
jG múlt emlékét is vigyétek csak el. 
Jfem járok többé vidám társaságba, 
Bántja leltemet a léha kacaj, 
Jnkább kóborlók sötét éjszakába, 
jfihova nem jut el semmiféle zaj. 
Jóéi kém bánata ^nem való közétek, 
J/em érti meg- senki annak panaszát, 
J/em kell tinéknek könnyező, bús ének, 
Szivetek szomjazza a dsessz muzsikát!

Jitek^t nem bánt soha az élet, 
J/em is tudjátok mi a gond, a bú, 
JSágy kar ölel át, csókzenében éltek, 
S Rágjátok azt aki szomorú. 
£ábbal tiporjátok a szent szerelmet, 
J/em ragyog felétek glóriás fénye, 
J/em ismeritek még az égő könnyet, 
J/lert nem csillog az a léhák szemébe! 
S'atok elmenni! J/e keressetek, 

élni megyek tiérletek is, 
Váltamra veszem a nehéz kere^ztet, 
Jfa vérző sebeket mar, — még akkor is!
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— A szölőtulsjdonosok múlt 
hét vasárnapján értekezletet tartot
tak, mely alkalommal a város
háza nagytermét az érdeklődők 
nagy száma majdnem teljesen 
megtöltötte. Az értekezlet az 1933. 
évre a munkabéreket a követke
zőkben állapította meg: Metszés, 
permetezés 1.50 P (a múlt évben 
1 8) P.) Minden egyéb munka 
1.20 P (1.50 P.) Forgatás 12
fillér (14) napszámban 1.20 P 
(1.50 P ) Zöldoltas 2 fillér, tisz
títással 4 fillér, napszámban 1.20 
P (1 50 P) Fasoltás 3 fillér,^tisz
títva 5 fillér, napszámban 1.50 P 
(2 P.) Rőzse, bor, lakás megálla
podás szerint. Az átalány kiadá
sánál 1200 □ öl után 85 P (ki
vételt képezne* a még 1932 év 
végén megkötött megállapodások), 
melyben a következő munkaiatok 
foglaltatnak: 3 kapálás, 3 sarabo- 
las, 3 permetezés vizhordással. 
Porozás, karózás, kacsózás, kö
tözés szükség szerint. Hordók, 
utak, épületek rendbentartása.

— A korház forgalma. A 
mohácsi „ László* közkorház most 
állította össze múlt évi forgalmá
ról szóló kimutatását. Eszerint az 
elmúlt évben összesen 1393 be
teget vettek fel, akiknek ápolási 
napja 28.004 volt. A felvett be
tegek közül 795 volt mohácsi és 
593 volt vidékről. A felvett bete
gek közül sebészeti beteg volt 
541, belgyógyászati 523, szülé
szeti és nőbeteg 324. Az elmúlt 
évben 455 műtétet végeztek. Az 
összes bevétel 121.303 P. volt, 
kiadás 120.431 P. — A közölt 
számok mutatják a legjobban, 
hogy közegészségügyünknek |mily 
fontos szerve a ^László* közkór
ház. Különösen a sebészeti osztály 
fejlődése örvendetes, mert sok 
már nem szállítható beteg nyert 
gyógyulást a helyben levő kórház
ban.

— Találtatott f. hó 20 án egy 
féfirköppeny. Igazolt tulajdonosa 
a kapitányságon átveheti.

— Zárt lelkigyakorlat Buda
pesten. Április hó 8-tól 12-ig 
óvónők, tanítónők és tanárnők ré
szére zárt lelkigyakorlatot rendez 
a Katolikus Tanítónők es Tanár
nők Országos Egyesülete. (Buda
pest, IV., Veres Palné u. 9. I. 
emelet 2) Részvételi dij lakással 
és ellátással a jelzett időre 13 P. 
A résztvenni óhajtók március hó 
30-ig jelentkezhetnek, jelentkezés
kor a fenti összegből 2 P kül
dendő be a főtitkár címére.

— Állatvásári kimutatás. 
Az 1933. évi március hó 20-an 
tartott országos állat vásárról. Fel- 
haj'atott szarvasmarha 1036 drb., 
ló és csikó 4865 drb., sertés es 
malac 1415 drb., összesen 7316 
drb. Eladatott szarvasmarha 397 
drb., ló es csikó 158 drb., sértés 
es malac 638 drb., összesen 
1193 drb.

— Az Iparoskor és vendégei. 
Érdekes s a mai időkre sokban 
jellemző esetről beszélgettek Mo 
hács egyik legnagyobb társadalmi 
egyesülete, az Iparoskor vezető
sége között. Eszerint újabb időben 
divat lett a körben, hogy egysze
rűen nem iratkoznak be tagnak s 
mégis majdnem naponta látogat
ják az egyesületet. Az ajtón ott 
díszeleg a célzatos felírás, hogy 
„Bejárat csak tagok részére*, a 
másik ajtórészen pedig, hogy 
„Nem tagoknak tilos a bemenet*, 
de mindezeket nem veszik és re 
a „vendégek* s túlteszik magu
kat rajta. A Kör vezetősége, regi 
szokáshoz híven, először csak 
gyengéd figyelmeztetést szo-iott 
tenni az ilyeneknek, de itt ez nem 
hasznait. Később már felszólítot
ták először szóval, majd írásban, 
hogy iratkozzanak be tagnak, de 
mindannyiszor süket fülekre ta
láltak. Végül a kiutasítás ígéretét 
sem sajnáltak s mindez nem hasz. 
nált. Mar most vannak ezek kö
zött fiatalok, akik lehet, hogy nem 
rendelkeznek az évi hat pengővel, 
de vannak, akik hetenkint úgy a 

mennyit elköltenek ott, csakan 
tagsági dijat sajnálják az egyesü
lettől. Mint értesülünk legközelebb 
kiutasítják ezeket a nem tagokat 
pedig ez nem lesz valami kelle
mes dolog.

— Tavaszi divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
désében. Mohács.

— A belvárosi elemi Iskola 
fái. A belvárosi elemi iskolában 
nagyon kedves megemlékezést ad
tak az iskola barátainak. A tanu
lók jelenlétében, pár közvetlen 
szóval elmondva a jelentőséget, 
elültettek öt fát. A facsemetéken 
felirat jelzi, hogy kinek emlékére 
ültették. így megemlékezest kap
tak s hosszú évtizedekre szólóan 
ott lesz emlékük : Keserics Ferenc, 
dr. Frey János elhunyt plébáno
sainknak, Prakatur Tamásnak, 
Egerszeghy Árpádnak és Erős 
Józsefnek. A gondolat nagyon 
szép s mindig alkalmas lesz a 
gyermeki hálás megemlékezés 
ápolására.

— Már a tavasz is csal I Annyi 
minden Ígéret hangzott el az 
utóbbi években, hónapokban, helyi 
országos és világpolitikában, amely 
a végén nem valtótodott be, hogy 
ott mar megszoktuk a jó öreg be
csapásokat De, hogy már a ta
vasz ígérete, sőt hivatalos, naptar 
szerinti beállta is becsapjon ben
nünket, az már kissé rosszul esett. 
A héten volt március 21 ike, ami
kor hivatalosan be kell a tavasz
nak állítani. Előbb pár nappal 
tényleg igen kellemes enyhe na
pok jártak, pontosan a napján 
azonban egyszerre ismét olyan 
hideg lett, hogy a szegre akasz
tott télikabáiokat ismét elő kellett 
venni. A hidegen kívül fagyos 
szél kerekedett, amely nagyon 
sok helyen viharrá fokozódott .és 
nagy károkat okozott. Nálunk is 
délfelá havazni kezdett, de az or
szág egyes helyein valóságos íté
let idő volt. Sok fát kitördelt ez 
a furcsa tavaszi hideg szél és a 
Dunán csónakokat tépett ki kikö
tőjükből s ragadott tova Hat igy 
higyjen az ember már a tavasz-

■ nak is?
— 651 ezer pengő adó folyt 

be februárban a vármegyében. 
Baranyavármegye közigazgatási 
bizottságának ülésén Halász 
Antal penzügyigazgató ismertette 
a vármegye adózását. Eszerint 
február hónapban egyenesadóból 
305 ezer, alkalmazottak külön adó
jából 7701, mezőgazdaság megse
gítésére szolgáló alapból 60.808 
forgalmi adóból 41.232, illetékek
ből 109459, fogyasztási adóból 
9664, vamilietékekből 88, dohány- 
eladásból 83.161, vagyon vált- 
sagból 5694, késedelmi kamatból 
1975 pengő folyt be. A februári 
hónapban összesen 651. 168 pen
gő adófolyt be. A február vegén 
esedékessé vált hátralék 2 millió 
539. 240 pengő volt.

I DÓ JÁRÁS
A mohácsi m. Icir. téli 

gazdasági istcola meteo
rológiai állomása jelenti i 
1933. március 17 tői március 24 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f-16 C° 
a hőmérsékleti minimum — 1 C° 

csapadék 18 1 volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Mi történt a kishajóval a 
sierb megszállás alatt? Bor- 
sódi Gáspárról irt közleményünk
ben a kapott információ alapján — 
azt irtuk, hogy az ő érdeme, hogy 
a kishajót nem vitték el, mert el
ásta az olajat, /ankovics bácsi a 
nyugalomba vonult hajóvezető 
erre b jött szerkesztőségünkbe s 
kerte ennek helyreigazítását, mert 
annak idején a felsőbb hatóság 
u'asi'ására dugták el az olajat s 
ő mint felelős vezető vállalta az 
ügyet. — Mi nein akartuk senki 
erdemeit nagyobbitani, sem kiseb
bíteni, a nircsteler segben élő 
szegény emberen akartunk segíteni 
aki persze igy is megérdemli, hogy 
gondoskodjanak róla.

— Szekta alapítás izgatással 
Dunaszekcsőn A csendőrség egy 
uj vallási szekta szervezkedését 
leplezte le Duuaszekcsőn, ifjú 
Csányi Farenc volt az alapitója 
az uj szektának, amelyet „isteni 
hitvallásnak*' nevezett el, Bódis 
István dunaszekcső-szigeti lakós 
házában jöttek össze a szekta 
hívei, akiknek száma már a 28-at 
érte el. A csendőrség az uj val
lásalapi tónál egy irkát talált. Eb
ben voltak a helyesírás szabályait 
felrugó tudással a vallásalapi tó 
elménckedései beírva. Kihallga
tásakor elismerte, hogy uj szek
tát alapított és büszkén mondotta, 
hogy az uj vallás tiszta magyar 
vallás, mert magyar nóták dal 
lamára éneklik dicsőítő vallási 
énekeiket. A csendőrség a szek- 
taalapitót azonban azzal is vádol
ja, h >gy más vallások és a pa
pok és az uriosztály ellen is iz
gatott, amit azonban Csányi ta
gadott. A tényállás kiderítésére 
az ügyészség elrendelte a gyüle
kezet tagjainak kihallgatását.

— Miért vágják ki a fákat ? 
A heten kedden és szerdán való
saggal egymásnak adták a kilin
cset szerkesztőségünkben felhábo
rodott emberek akik a Király utón 
kivágott fák miatt panaszkodtak. 
A Király u'on ugyanis munkások 
jelentek meg, aki egyik regi fát a 
másik után vágtak ki s egyben 
uj gödröket ásták, hogy azokban 
uj fakat ültessenek el. Senki sem 
tudja megérteni, hogy miért volt 
erre szükség A kivágott fák tisz
tes távolságban állottak a villany
vezetéktől, abban semmi kárt 
r.em okoztak Szépészeti szempon
tok sem diktálták ezt a fakivágást 
mert mind rendes, szép koroná- 
zatu, legszebb korukban levő fák, 
amelyeket nem fog pótolni a cse- 
nevesz csemete. A felháborodott 
tatogatók tiltakoztak ez ellen, mert 
lehetnek olyan városszépészeti el
vek, hogy szebbek városokban a 
gömbakácok, de vannak más szé
pészeti eiveket vallók is és ha 
egy ilyen nagyfontosságu intézke
désről van szó, mint a milyen év
tizedekkel előbültetett egész sor 
fa kivágása, akkor másokat is 
kellene megkérdezni. Úgy tudjuk 
van is egyilyen bizottsága a vá
rosnak, de nem hisszük, hogy en
nek határozata folytán történt ez. 
Fakat nevelni évtizedek kellenek, 
kivágni csak egy-két nap. de előbb 
alaposanjmeg kell fontolni ezt az 
intézkedést. Egyébként a panasz- 
kodók felhívják a város vezetősége 
figyelmét arra a rendszertelen
ségre, hogy állandóan vannak 
fák részére kiásott gödrök, ame
lyekbe csemeték kerülnek, ame

lyek olyan időben lettek ültetve, 
hogy elhalnak, akkor aztán újra 
kezdődik az egész. Az uj göd
rökből árkokban láttunk egynéhá 
nyat s most már azt várjuk, 
hogy az aszfalt közepére is ke
rüljön a rosszul sikerült fásítási 
akcióból valami

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933 évi március hó 
17 tői 1933. március hó 24 ig. 
Születések : Simity Ilona, Molnár 
Maria Gizella, Szebeni Erzsébet 
Szalai Maria. Házasságkötések; 
Heffner József es Heréb Erzsébet, 
Mihálovics György és Mihálovics 
Juha, Mülleriei Béla es Földvári 
Ilona. Halálozások: Szádoczki 
József 67 eves, Fisztrovics István 
56 éves, Stein József 75 éves, 
özv. Kantor Sándorné 63 éves, 
Vidák József 76 éves, Csikovics 
Jánosné 35 éves, Kovács (Szil
vás) Ignác 71 éves, Scháffer 
Henrik 29 eves, Szalai Maria 1 
napos, Berki Lászlóné 22 éves

SPORT.
Az első és az utolsó helyezett 

találkozása lesz vasárnap Pécsett 
a PVSK—MTE bajnoki mérkő
zésen. A helyezéseket illetőleg 
igen nagy a külömbség a két 
együttes között, mégis a játék 
nem lesz ilyen egyhangú. Emlé
kezzünk csak vissza az őszi mér
kőzésre. A PVSK, mint nagy fa
vorit jött, játéka csalódást keltett. 
A győzelméhez Mózer kiállása és 
egy öngól segítette s még emel
lett is igen szép volt a közde
lem. 0 : 6 és o : 4 után rend
szerint elparentálják a csapatokat 
— a fölényeskedők, pedig az 
ilyen eredmények a játékosokban 
valami erős elszántságot, dacot 
szülnek s fogcsikorgatva, „csak 
azért is“, hogy ők és a csapat 
mégsem tűnhet el a feledés ho 
mályába. Megmutatják, ha kell 
a .nagy** PVSK-nak, hogy az 
MTE ellen nem lehet épenséggel 
könnyű babért aratni. Megmu
tatják azt a játszani, — de leg
főképpen küzdeniakarást, mely 
még a közelmúltban is veszélyes 
ellenféllé tette a mohácsi csapatot. 
Meg kell, hogy mutassuk már 
azért is, hogy a kicsinyhitüeket 
meggyőzzék hiedelmük téves vol
táról — mely néha sértő birál- 
gatásokban és lekicsinylésekben 
jutott kifejezésre. Végül megmu
tatják azért is, 1 ogy az MTE nek 
kissé megingott hírnevét helyre
állítsák és ha nem is egyszere, 
de hssan-lassan ismét régi hírne
véhez vezessék. Jóslásokba — 
már ami az eredményt illeti — 
nem akarunk bocsátkozni, mert 
a futball elsősorban szerencsejá
ték, de reméljük és hisszük, hogy 
csapatunk szivvel-lélekkel benne 
lesz a küdelemben és a játékával 
pedig — még a győzelem elma
radása esetén is — kielégíti a 
szakértőket. A valószínű össze
állítás az alábbi:

Németvarga 
Mucaler Juhász (Mózer) 
Hafner Dichter Bárácz 

Varga Kovácaovits Berta 
Tóth F. Rínic* n-

Felelői azerkesitó :
BÁN ANDRÁS.

Uptntal dwM ás tetadá i
FRIDRICH OSZKÁR.

Veszek kényszerkölcsönt!
Cim: BÁN hiteliroda.

Bükkönyös zabszéna 
príma minőségű, ca 25 méter
mázsa Hercegszabaron 

eladó. Érdeklődni lehet a 
hercegszabari községi 

nagyvendéglősnél.

Tehermentes főidre 
kát. holdanként 100 pengőt 
bekebelezés mellett folyósít

Bán András
hitelirodája.

'W ,,IW I

1933 vh. _218 sz.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Schmidt Miklós ügyvéd 
által képviselt Hahner Magdolna 
lippói lakos végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedett villányi 
lakósok ellen 400 pengő tőke 
és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1932. Pk. 4848. 
számú végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőknél 1932. évi 
november hó 5 én le, illetve 
felülfoglalt és a vht. 1030 1932. sz. 
foglalási jegyzőkönyvben 1—20. 
tétel alatt összeirt 1389 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság Pk. 104/1933. 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedők lakásán, üzle
tében Villányon, 252. szám alatt 
leendő megtartására 1933. évi 
április hó 1. napjának dél
után 4 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútor, tehenek, 
borjú, 1 ökör, sertések,bor,hordók, 
tengeri stb. s egyéb ingóságokat a 
legtöbbet ígérőnek készpénz
fizetés ellenében eladom. Az 
árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10°, 0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi március hó 
8 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött

Zefir kályha 
eladó* 

Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Eladó
Báró Eötvös ucca 25. számú 

ház.
Bővebbet ugyanott.

A mohácsi kir járáibiróiág mint telek
könyvi hatótág

1311 1933. SZ.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Dr. Schmidt Miklós ügyvéd 

által képviselt Mohácsi Mezőgaz
dasági és Iparbank r. t. végrehaj- 
tatónak Schultz Henrik és neje 
Szeipl Anna végrehajtást szen
vedők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 700 pengő 
tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett a mohácsi kir járás
bíróság területén levő, Illocska 
községben fekvő s az illocskai 
170. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. 
sorsz. 20/1. hrsz. és 21/1.5hrsz. 
alatt felvett kertre, a házra 1084 
pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi április 
hó 5. napján délután 4 órakor 
Illocska községházánál fogják 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron nem adható el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX t-c 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bá
natpénznek előleges birói 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 igéretet| 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. 25. §)

Mohács, 1933. évi február hó 
3. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

Bartók
kiadó.
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Eladó 3

Mohácson, a Budapesti or
szágút és a Duna n ellett 5 

katasztráiis hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban. I

Hordagyak
Baranyában összeköttetéssel biró 
megbízottat keresünk, aki gyárakban, 
lerakatokban és kereskedésekben el
jár és közvetít. Jelentkezők ajánlatai
kat és tervbevett ügynökösködési 
területük vázlatos térképét küldjék a 

kővetkező címre:

Piaci áraki b»tl piac.
Búza 76-os !4.— p
Zab — — 7 50 P
Rozs — — 8.50 P
Árpa — 8.25 P
Tengeri morxs. 5.80 P
Bab — — 8.- p

4 polgárit végzett
leány, irodai, vagy üzleti al

kalmazást keres 
Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása: I

i

H. C. Slingsby, 97 Kingsway, I
I W r O 11London, W. C. 2. England.

Eladó
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt

Cím a kiadóhivatalban.

16 fillér1
deci tejföl1 08 fillér

p11 60 fillér
P1 201 fillér

301 kg. túró

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

kg. II. Trappista sajt

liter tej
J

&

• •

kg. I. Trappista sajt

• •

• a f •

bélyegek 
nagy választék
ban kaphatók 

Fiidrich Oszkár 
köny v kereskedésében.

20 FILLÉRES REGÉNYEK
I egész sorozata
| Kapna tó

I FRIDRICH OSZKÁR
| könyv- és pspirkereskedésében, Mohács-

Teavaj

Fridrich Oszkár könyvnyomdája. Mohács.

fillér
2.80 pengő




