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Délbaranya álmodik . . .
Az elmúlt napokban na- | nek sem szem számított. És

gyón kedves kis hír jött át 
a trianoni határon. Egy ma
gvar csendőr találkozott a 
határon egy atyafival, aki a 
megszállott területről jött. Az 
atyafi lelkendezve mesélte, 
hogy Délbaranya egész la
kossága a felszabadulásról 
beszél, hogy — mint régen 
nálunk — már dátumok jár
ják a falvakat, már ott is 
látják a magyar lobogót és 
lélegzetvisszafojtva halljak és 
olvassák a békerevizióról 
szóló híreket.

— Siessenek csendőr ura- 
mék — mondotta — a gye
rekek már gyűjtik a kakas- 
tollakat Sok van már nagyon 
és szeretnék atadni . . .

Aki ismeri a magyar csen
dőr falusi helyzetét, az meg
érti ezeket a szavakat. A 
magyar csendőr jelenti a 
magyar államot, jelenti ren
det, a biztonságot, a nyu
galmat s az atyafi ezen sza
vaiban benne volt mindaz a 
fájdalom, amelyet ennek az 
ellenkezője szült a megszál
lott területen s benne volt a 
vágy ezután, amikor ilyen 
szívesen invitálta a csend
őröket.

Délbaranya tehát álmodik. 
Visszaálmodja sorra azokat 
a helyeket, amelyektől elsza
kítottak. A dályoki, izsépi, 
hercegmároki asszonyok már 
a mohácsi szent Antal oltá
ránál képzelik magukat, az 
Antal napi búcsún, a lányok, 
menyecskék a boltokat jár
jak, a férfiak pedig a város 
utcáit tapossák a vásár helyét 
nézik és lelki szemeik előtt 
megjelenik mindaz, amit ne
kik mi jelentettünk.

Emlékezzünk vissza a 
szerb megszállás napjaira és 
akkor beletudjuk élni ma
gunkat ezekbe az álmokba. 
Emlékezzünk vissza azokra 
az álmatlan éjszakákra, ami
kor remegve virrasztottunk 
a bizonytalanságban, hiszen 
a magyar még csak ember- 

| azok az összedugott fejek, 
bizalmas suttogások, az a lelki
állapot, amely minden jóér- 
zésü magyart összehozott a 
másikkal. Haragosok meg- 
békültek, ellenfelek és ellen
ségek talalkoz’ak, ha közös 
magyar érdekről volt szó. 
Ez lehet most Délbaranyaban.

De az álmok átjönnek 
ezen a rozoga trianoni ha
táron és belátogatnak a mi 
hálóhelyünkre és belopóznak 
a mi lelkűnkbe is. Valaho
gyan úgy érezzük, hogy a 
tavasz fordít egyet sorsun
kon és közelebb visz a régi 
Magyarországhoz, Beszélhet
nek Géniben a kisantánték 
amit akarnak, ezek az ösz
tönös megérzések mást mon
danak, de mást mond a 
nagyhatalmak politikája is. 
Jól tudjuk, hogy ez a vál
tozás nem fog máról-holnapra 
bekövetkezni, hiszen a meg
szerzett birtok édes nyugal
mat és boldogságát kellene 
feladni a rablóinknak. Min
den körmüket belevájják a 
megszerzett földbe, nehogy 
visszacsússzon, de ugyérez- 
zük most már hiaba. Valahol 
— csak azért bocsájtunk 
meg Genfnek minden eddig 
elszenvedett bajt — megin
dult az igazság és Rómán 
át Anglia ködén is átfúrta 
magat és jön. Ha lassan is, 
de lépésről-lépésre közelebb 
ér. Paris még kacérkodik, 
még megpróbálja, hogy egy
szerre két szerető felé ked
veskedjen, de nem sokáig 
tart ez sem már . . .
... A békereviziós hírek 

Baranya egére délibábot va
rázsoltak. Olyan délibábot, 
amit a megmaradt és elsza
kított Baranya fiai egyszerre 
látnak s amely ragyogva 
hirdet egy szebb jövőt és 
szebb, mint a rónaság déli
bábja, mert nemcsak nappal, 
hanem éjjel is velünk van. 
Megnyugtatja a lelkünket, 
hogy egyszer minden szebbre 

változik és széttörnek a so
rompók, amelyek testvéreket 
választottak el egymástól s 
pokolba kerül a gyűlölet no-

Utazás a
Róm. Kai. Hitközség 

adója körül.
Nagy vihart keltett a tiszviselök hitközségi adójának felemelése- 
Beszélgetés Schmidt Károly hitközségi elnökkel. A tisztviselők 

értekezletet tartottak az adtügyben.
A mohácsi tisztviselő társada 

lom berkeit az elmúlt héten na
gyon felkavarta a Rcm Kát. Hit
község adókivetése, amely az 
eddigi hitközségi adót jóval fel
emelte. Nagy megbeszélések, ta
nácskozások, felebbezések elő
készítése folyt, amelybe mi nem 
akarunk beleszólni Mindenkinek 
magának fáj a legjobban a saját 
adója. Az igazságot azonban 
meg kell keresni mindenkor s
— jellemző az egészre — egy 
igen higgadtan gondolkodó 
tisztviselő kijelentése, aki

elismerte, hogy a gazdák
hoz, iparosokhoz viszo
nyítva a lisztviselők ed
dig aránytalanul keveset 
fizettek.

Mindenesetre — ezt el kell 
ismerni — rosszkor jött az adó
emelés (Mikor jön jókor? A 
szerk) a sok fizetéscsökkentés 
után, de — mint informátorunk 
mondotta — a tisztviselők hig
gadtabb részének nincs más kí
vánsága, csak arányosítsák adó
jukat más foglalkozási ágakhoz 
s ne legyen az emelés egyszerre 
ily nagy-

Egyébként a másik érdekeltet 
is meghallgatandó, Schmidt Ká 
roly hitközségi elnökhöz fordul
tunk, hogy ebben az ügyben a 
valóságról tájékoztassa a közvé
leményt.

Az első kérhésünk a laptár
sunkban megjelent nyilatkoza
tunkra vonatkozott.

— Vihar egy pohár vízben!
— mondotta Schmidt Károly.

— Ezt nyilatkozat a rosszul 
informált, tájékozatlanságnak is
kolapéldája és rossz szo'gálatot 
tettek a tisztviselőknek azok, 
akik ezt a dolgot favorizáltak. 

litikiii, amelynek nyomán 
nyomor és szenvedés járt s 
szebb jövő hajnala virrad a 
sokat szenvedett magyarra...

Mert mi az ügy lényege? 1930-ig 
a tisztviselők csak párbért fizet
tek, de hitközségi adót nem Két 
éven keresztül a legminmáiisabb 
adóval terhelték meg őket. Most 
pedig amikor nyomorog és ko
pottan ténfereg a kisgazda, pang 
az üzlet, az ipar s aggódva néz 
a súlyos jövő elé az iparos és 
kereskedő, az intelligens osztály 
pedig a gazdasági válság rom
jain fuldoklik, nem merte vál
lalni a hitközség 33" 0 os hitköz
ségi pótadót, elhatározta, hogy 
a tisztviselőket is épugy meg
adóztatja, mint minden más va
lakit, de lecsökkenti a pótadót 
25" 0-ra

— Ml az igazság a tisztviselő 
adó 1 lOOszázalékos emelkedésé
ben.

— A valósággal il'usztrálva: 
1933. évre fizet a tisztviselő:
pengő egy évre

jövedelem fizetett a
után múltban

960-1200 5 P-t 1 P-t
1200-1400 8 „ 1 5 „
1400—1700 H >• 2 „
1700 - 2000 15 „ 2 5 „
2000-2400 20 „ 5 „
2400-2800 26 „ 6 „
2800 -3200 33 8 „
3200- 3600 40 „ 9 „
3600 - 4000 48 „ 10 „
4000-4500 58 „ 12
4500-5000 70 ., 15 5 „
5000—5500 82 „ 185 „
5500-6000 96 „ 215 „
6000 - 7000 120 ,, 24.5 „

Hasonlítsuk össze a kisgaz
dák hitközségi adójával.

Egy 20 holdas polgár jőve-
delme 3 q búzával számítva hol-
dánként 60 q buza==960 P. Erre
fizetett 41 pengő hitközségi
adót. Hogy aránylik az 1 a 41-
hez a múltban és az 5 a 41-hez
a jelenben ?

Mi a 1lényállás a gyüdi
zarándoklat, a hittan tanítás,
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és a kántori külön jövedelem 
körűi?

— A hitközség előirányzott a 
két zarándok útra 100 pengőt. I 
Ebből fizeti a kocsit, a minis 
trans gyereket, esetleg a kántor 
és a levente zenekar fenntartási 
költségeit. Az, hogy a plébános 
kap belőle valamit is, szemen 
szedett valótlanság

— Ugyanilyen félrevezetés a hit- 
tantanitási dijak emelése, de való a 
belvárosi plébánia évi 600 pen
gővel és a külvárosi plébánia 
évi 400 pengővel, összesen te 
hát 1000 pengő csökkentése. A 
kántor jövedelmét is évi 869 
pengővel redukáltuk.

Mi van azzal a bizonyos 
aránnyal, a hitközségi 
elnök és a 100 P fizetésű 
tisztviselővel ?

Elfogadom a'apul a havi 600 
pengőt (peddig ma jóval keve 
sebb.) Eszerint 6 drb 100 pen 
gős jövedelmű tisztviselő a 
múltban f-zetett összesen 6 pen
gőt, a jelenben 30 pengőt. Én 
pedig fizettem évenkint 226 pengő 
hitközségi adót. Itt az arány 6, 
30 és 226, ami egy kis különb
ség. A tanítók hitközségi adója 
ugyanolyan lett, mint a többi 
tisztviselőkké, tehát ebben sincs 
igaza.

— Az tényleg hiba volt tőlünk, 
hogy’nem kértünk tanácsot a nyi
latkozó úrtól a tanácskozási helyet 
illetőleg, aki ugylátszik teljesen is 
meri a hitközség helyzetét és a 
legnagyobb jóindu!attal kiséri 
annak működését, mondom, 
hogy nem kértünk tanácsot, 
hogy tanácskozzunk. Ö jobb he
lyet talált volna, ahol kényelme- | 
sebben és olcsóbban el lehetne 
helyezni 90 képviselőt. Talán a I 
Belvárosi Kaszinóban? A spriccer 
sajnos luxus cikk egy olyan 
testületnél, amelynek tagjai kö
zül a legtöbben a kisgazdák és 
az iparosok közül kerülnek ki.

Tisztviselők értekezlete.
A tisztviselők értekezletet tar

tottak az egyházi adó feleme 
lése ellen hétfőn délután, a kir. I 
adóhivatal helyiségében.

A gyűlés megnyitása után 
Móser Jenő adóhivatali tiszt fel
olvasta az adóeme'éseket fizetési 
osztályok szerint százalékban ki
fejezve. Ezután a tisztviselők ki
fogásolták az adóemelést, mely 
szerintük súlyosan érinti a több
szöri levonások alatt nyögő tisz 
viselőket. Jogtalalan szerintük az 
egyházi elöljáróság ama eljárása, 
hogy az egyházi adót a tisztvi
selők által élvezett összes illet
mények összege után vetették ki.

Dr. Paschke Ferenc ügyvéd 
felolovsta az egyházközségi alap
szabályokat, melyek szerint az 
egyházi adó a kereseti és a jö
vedelmi adó után vetendő ki. 
Követelték a tisztviselők, hogy 
az egyházi adójukat az általuk 
fizetett kereseti adó után vessék 
ki, mert csak ez a jogos. Az 
adóemelést annál is inkább sé
relmesnek tartották, mert ugyan
akkor az elöljáróság a mezőgaz
dák és iparosok egyházi adóját 
33°.o-ról 25%-ra szállította le s 
az ezzel beállott hiányt egyedül 
a tisztviselő osztályon veszi meg.

Többen kifogásolták az egy
házi költségvetést is, melynek

redukálását kérik. Egyesek pedig 
kifogásolták, hogy az egyházi 
tanítók és egyéb alkalmazottak 
nem fizetnek egyházi adót. Mig 
egy két tisztviselő a hitközség 
autonómiájának fefüggesztését 
és a püspöki biztos kirendelését 
követelte.

Majd pedig egy szükebbkörü 
bizottságot küldöttek ki a költ 
ségvetés megtekintésére és az 
egyes tételek revidiálására

Széky Pál előadása a 
. jamboteeröl.

A Mohácsi Kát Legényegylet 
f. évi március 26 án este fél 9 
órai kezdettel tartotta idei ne
gyedik nagvbőjti estjét.

Bancsu Tivadar szép szavalata 
nyitotta meg az estet. Majd pe
dig Sz'ky Pál pécsi tanitóképez- 
dei tanár a cserkész jamboreeről, 
világi iburozásról tartott szép 
előadóit

— A világ összes cserkészei
nek 4 évenkint megrendezett vi 
lágtáborozását nevezzük jambo- 
reeriek. Az eddig tartott 3 világ
táborozás után az idén hazánk
ban kerül megrendezésre a jam 
boree. Hogy nemzetünket ez a 
megtiszteltetés érte, egyedül a 
magyar cserkész a múlt jam 
boreeken elért kiváló eredmé
nyeinek tulajdonítható Az ed
digi jamboreeken a látogatókö
zönség legnagyobb Tetszését a 
magyar cserkésztábor: vívta ki 
olyannyira, hogy az idegenek 
meleg szeretettel vették körül 
az árva'ányhajas daliás magyar 
fiukat.

— A magyar jamboreet Gö 
döllőn rendezik. A cserkészek 
között lázasan folyik a készülő 
dés, a munka, hogy az eddigi 
külföldi sikerek után az idén 
itthon csak öregbítsék azt. Min 
dent elkövetnek, hogy meggyőz 
zék az idegeneket a magyar if 
juság élniakarásáró! és tudásáról, 
hogy megmutassák, hogy a ma 
gyár leigázva, megcsonkítva, de 
törhetetlen akarattal dolgozik a 
szebb jövő megvalósításán. Ép
pen ezért a táborozás nemcsak 
a cserkészek feladata, de feladata 
az egész magyar nemzetnek is, 
mert az edd'gi rendezésektől el- 
térőleg az idegen cserkészek 
nemcsak az állandó táborhelyet 
fogják megismerni, de megakar
ják ismertetni velük az egész 
országot. És ez a nehezebb 
rész! A világtáborozáson 53 
nemzet képviseletében mintegy 
30.000 cserkésznek kell bemu
tatni hazánkat leplezetlenül a 
maga valóságában. Hazánk tehát 
olyan lesz mint egy nagy kira
kat, melyet fiatalos, kritikus szem
mel 30 000 cserkész fog bírálni. 
Tehát elsőrangú nemzeti érdek, 
hogy a kirakat, az ország az 
igényeket kielégítse

— Terv szerint ez a munka 
már a határállomásokon fog 
megkezdődni, mert az idegene
ket már itt magyar cserkészek 
fogják fogadni s kalauzolni. így 
a Dunán felfelé érkező cserké
szeket a mohácsi <Tomori Pál» 
cserkészcsapat lesz hivatva fo
gadni.

— A jamboree megrendezése 
nemzetközi feladat. A Cserké

szek Nemzetközi Szövetségének 
megbízásából a Magyar Cser
kész Szövetség fogja rendezni. 
A jamboree költségei mintegy 
2.5 millió P be kerül Ez az ősz- 
szeg azonban kizárólag csak az 
élelmezés költségeit fedezi. En
nek fedezésére minden magyar 
cserkész naponként 2 P-t, az 
idegen cserkészek napi 4—5 Pt 
fizetnek. A táborozás előkészíté
sének munkáit a magyar cserké 
szék végzik A szükséges anya
gokat pedig a közönség lelkes 
áldozatkészségéből gyűjtik össze 
vagy pedig kölcsön utján szer
zik meg. Lesz a táborban viz

■ vezeték, villanyvilágítás, te'efón- 
hálózat stb Az ehhez szükséges 
felszere'éseket szintén az egyes 
vállalatok, az állam és egyének 
bocsátották a cserkészek rendel
kezésére.

— A jamboreen 30 000 ide 
gén cserkész, 10 000 látogató és 
20 000 magyar cserkész, össze
sen tehát 60 000 legváltozatosabb 
szinü és szokásu egyén lesz 
együtt. Az eltérő igényeket szo
kásokat a legnagyobb előzékeny
séggel kell majd kielégíteni. így 
p’d. a mohamedán vallásu cser
készek azt a kérelmet terjesztet
ték e'ő a rendezőséghez, hogy 
táborukat lehetőleg viz mellé 
heyezzék e', hogy vallásuk pa 
rancsát a reggeli mosakodást 
és imádxO’ást elvégezhessék.

— A tábor egyébként 10 al 
táborra lesz osztva. A 6 ik al- 
táborban lesznek elhelyezve a 
baranyai, a somogyi, a tolnai 
cserkészek, valamint angolok és 
csehek A jamboree augusztus 
2 — 17 ig fog tartani. Tervbe van 
véve, hogy az idegen cserkésze
ket még Szent István napjára is 
itt fogjak tartani, hogy lássák, 
miként adózik a nemzet első 
szent királya emlékének s ezer 
éves múltjának. A táborban lesz 
mintegy 5.000 nézőt befogadó 
színház Lesz ovoda a tábort 
látogató szülők gyermekeinek 
elhelyezése céljából A netán 
megbetegedő cserkészeket kór
házakban fogják elhelyezni s 
hogy a messze idegenből ide 
cseppent kis cserkész távol ha
zájától ne érezze magát elha
gyatottnak, előkelő urinők vál
lalták a pótmama szerepét s 
igyekezni fognak szeretetük min
den melegével a távoli szülőket 
helyettesíteni. Lesz e/enkivül az 
elveszett gyermekek részére me
nedékház, hol a gyermekeket 
fogják összegyűjteni s a szülők 
is megtalálhatják apróságaikat.

— A jamboree azonban fő
ként nemzeti célokat fog szol
gálni. Hazánk megcsonkításában, 
elnyomásában nagy szerepe van 
annak, hogy nem ismerik né
pünket, országunkat az idegenek. 
Sok helyen csak mint a csikó
sok, gulyások és a paprikás ha
záját ismerik. Ezért a jamboree 
legfőbb célja az ország megis
mertetése lesz. Az idegenek be 
fogják utazni az egész országot 
s igy módjukban lesz azt alapo 
san megismerni. Megfogjuk mu
tatni a Hortobágyon a csikóst, 
a gulyást s főzni fognak papri
kást is, de megmutatják, hogy 
van az övékkel vetekedő kultú
ránk is. Megmutatják, hogy To 
kajon a magyar könnyek változ j 
nak át nedűvé. Eivisszük őket 
Pécsre s elmondjuk, hogy ez a 

l város létezett már akkor, amikor 
az ő országuknak, népüknek 
még hire hamva sem volt El. 
hozzák őket Mohácsra s me? 
magyarázzuk, hogy 25000 el 
szánt magyar vitéz itt feszítette 
mellét s szembeszállt a roDDant 
török haddal csak azért, hogy 
őseik ott nyugaton vígan pmf/. 
hassanak. S ha ezek a fiatal 
cserkészek megismerik a magyar 

' népet, országot, akkor más 
szemmel fognak ítélkezni s nem 
fognak felülni egyes tévtanoknak.

— A jamboree óriási jelentő 
sége, csak akkor jut majd kife
jezésre, ha az idegen cserkészek, 
kik hazánkat megismerték tövi’- 
röl-hegyire otthon megváltozott 
véleménnyel fognak a magyar 
népről beszélni s majdan ezek
ből államférfiak nőnek ki s a 
zöld asztal mellett tanácskozásra 
fognak összeü'ni a magyar ál
lamférfiakkal, akkor mint akik 
személyes tapasztalatból ismerik 
Magyarországot, másként fognak 
ítélkezni fölötte.

A szép beszédet a közönség 
lelkes tapssal köszönte meg

Kovácsics Ágnes szép szava
lata után a Legényegylet Leány
csoportja előadta a <Szerenád> 
című színdarabot, Szereplők vol
tak : Agócs Ilonka, Bannó Giziké, 
Birtalan Rózsi, Czafik Teri, Mar- 

j tón Kató, Ránics Annuska és 
I Mariska. A színdarabot a tőlük 

mar megszokott szép játékkal 
adták elő.

A Mohácsi Torna Egylet 
közgyűlése.

A Mohácsi Torna Egylet f. 
hó 26 án d. e. fél 11 órakor 
tartotta évi rendes tisztújító köz
gyűlését.

A gyűlés megnyitása után 
Puppi József számolt be az 
egyesület mu't évi működéséről, 
mely szerint az egyesület a 
sporttelep befejezetlen állapota 
miatt még csak a fulballsportot 
űzhette, egyúttal azonban kije
lentette, hogy a felállított atléti
kai szakosztály is megkezdi mű
ködését, amint a sportelep épí
tése befejezést nyer.

Múlt évben az I. csapat ját
szott 22 mérkőzést, 5-öt nyert, 
2 döntetlen maradt és 15 mér
kőzést vesztett. A II csapat 4 
játék közül 2 nyert és 2 pedig 
döntetlenül végződött. A rossz 
statisztika ellenére sikereket is 
elkönyvelhetünk, ilyen a Bajai 
Turul és a Bácska, a bajai alosz- 
I. és II. helyezettjének legyőzése, 
valamint az őszi mérkőzések ele
jén a PSC megverése Pécsett.

Csapatunk gyenge szereplésé
nek oka, hogy nem tudunk lé
pést tartani a vállalati és bánya- 
csapatok munkát és állást nyújtó 
haladásával. így aztán a fegyel
mezés is lazább lesz. Csapatunk 
nem lett rosszabb, hanem a cég 
csapatok hagyták el fejlődésben. 
Végül köszönetét fejezi ki a vá
rosnak azért, hogy az egyesület
nek mindenkor segítségére sie
tett és megfelelő sporttelepet 
bocsátott rendelkezésre. A ter
jedelmes beszámoló után Orkiti 
Ferenc pénztári jelentést adta elő, 
mely szerint a 3067.57 P bevé
tellel szemben 3067.54 P kiadás
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áll fenn, a maradvány tehát 3 
fillér.

Ezután ejtették meg a tiszt- 
újítást Németh István korelnök 
vezetésével, a szavazatok össze- 
számlá'ása után az alábbi tiszti
kart választották meg: Elnök: 
dr. Margitay Lajos, ü. v. alelnök: 
v. Kürtössy Mátyás, alelnök: 
v Szőnyi Alajos, Petrovics Ká 
roly, ügyész: dr. Schmidt Mik 
lós, orvos: Berger J. László. I 
jegyző: Ránics István, II. jegyző: 
Weintraudt Bálint, I pénztáros: 
Pazaurek Győző, II pénztáros: 
Perényi László, ellenőr: ifj. Nagy 
Árpád, intéző: Puppi József, 
szertáros: Török Vince.

Választmányi rendes tágok: 
Bánovits Sándor, Ehrenfeld Géza, 
Heinrich József, Grósz Aladár, 
dr. Pap Ferenc, dr. Oyarmathy 
Imre, Schmidt Károly. Schmidt 
Lajos, Fridrich Oszkár, Rosenthal 
Ernő, Weiller Zoltán, Szmerkács 
Dezső, Szász István, Szeidl 
László. Vindt Ferenc, Schleicher 
János, Lehmann Károly, Orkits 
Ferenc, Ehmann Lajos, Reiner 
Ferenc. Póttagok : Zsuzsits Ist
ván, Eizenschenk Rudolf, Hem- 
rich Ottó, Bárácz István.

vitéz Kürtössy Mátyás ü. v. 
alelnök az újonnan megválasz
tott tisztikar nevében megköszöni 
a közgyűlésnek a beléjük vetett 
bizalmat és Szmerkács Dezső 
indítványára elhatározza a köz 
gyűlés, hogy a tisztikart levél- ' 
ben értesítik a megválasztásukról, 
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A Mohácsi volt Úrbé
resek Erdőbirtokossá- 

gának közgyűlése.
Vasárnap délután fél 4 órai 

kezdettel tartotta a Mohácsi Úr
béresek Erdőbirtokossága saját 
hivatalos helyiségében évi ren
des közgyűlését.

Dr. Réder Károly a közgyü- 
és megnyitása után üdvözölte 
a nagy számban megjelent ta
gokat, majd pedig elrendelte a 
személyesen és meghatalmazottak 
utján megjelentek szavazatainak 
összeszámlálását és jegyzőkönybe 
való foglalását. Eredményként 
megállapítást nyert, hogy 15 568 
47 55 szavazatot képviselő bir
tokos van jelen s igy az egybe
hívott közgyűlés határozatképes

Csupics Lukács jegyző ezután 
felolvasta jelentését Jelentésében 
ismertette hogy az ősz folyamán 
az üzemterves erdőben fizetett 
munkásokkal 15.400 gyökeres 
fűz csemetét, valamint 3 000 fűz
dugványt ültettek el. Nevezete 
sebb esemény a székház meg 
vétele volt, melyben elhelyezést 
nyert az iroda, míg más helyi 
ségeket bérbe adtak, miáltal a 
ház Illő P évi jövedelmet hoz.

Az 1932. évi tiszta jövedelem 
bői az őszi közgyűlés határozata 
alapján 1,286.680 arányrész után 
aranyrészenkint 1.5 fillérrel szá
mítva 19.285 P 20 fill. felosztá
sát határozta el. Egyébként az 
összes bevétel 78.814 P. 85 fill 
volt, ezzel szemben az összes 
kiadás 37.671 P 92 fillériel sze
repel, úgyhogy a tiszta bevétel 
41.142 P 93 fill. A közgyűlés a 
jelentést tudomásul vette s azt 
egyhangúlag elfogadta.

A kandai legelő bérletének 

összeget a válsztmány határo 
zata értelmében — az azelőtt 57 
szarvasmarha után fizetett évi 
25JP bérletösszeget — a megválto
zol' gazdaság viszonyokra és a 
tej aiának esésére való tekintet
tel, 20 P re szállította le akként, 
hogy ezentúl 60 drb. legeltető 
sét engedélyezte. Az eddig 184 
drb sertés részére engedélyezett 
legelő legeltetési dijat az eddigi 
3 P ről 2 P re való leszállítását 
határozta el azzal, hogy ezentúl 
300 drb sertés legeltetését enge 
délyezi. A közgyűlés a határo
zatokat egyhangú ag elfogadta. 
Ezután az elnök köszönetét 
mondott a megjelenteknek s a 
közgyűlést berekesztette.

A belügyminiszter v g- 
legesitelte a László köz órh ú. 
gondnokát. A ni. kir be'ügy- 
mitrs U r Bognár Antalt, -i : j 
bácsi „László* közko ház górd 
rol^t a képeiitt's alól f lmert.tte 
s 1924 évi januir hó 1-től szá
mítódó joghatállyal állasában vég- 
lecc-ret c. Ugyanezen leiratával 
Bognárt 1930 év jruir 1 tol 
kezdi d lég a X fizetési osztály 
1. fokozatába sorozta be Bognár 
Antal mÚÁodc-e a t n nd n 
tekintetben kitűnő ti-ztv.s-. ón : 
bizonyult, aki a órhuat minta
szerű rendben es go dózisban 
latja el kin vezése óta s igy a 
belügyminisz er elhatározása min
dé í eki itetben arra érd mes 
tisztvls lót ért

— Halálozás. Fájdalmas, szo
morú a halál mindig a család 
bán, de mélyebben szánt a bá
nat, dúsabb a könnyáradat, ha a 
család reménységét éri a kérlel
hetetlen nagy kaszás. Nagy szo
morúságot és sok síró szemet 
hagyott maga után Szösztke, 
Huth Dezső és neje sz. Nagy 
Ilonka három éves kis fiacskája, 
aki pénteken délelőtt 11 órakor 
hagyta itt szerető szüleit és szál 
lőtt vissza az egekbe. Temetése 
vasárnap délután 4 órakor lesz 
a Rókus kápolnából. A gyászba- 
borult család iránt városszerte 
mély részvét nyilvánult meg.

— Misció gjüies A Szociális 
' Missio ntoh-.csi szervezet-: április 

hó 5 én a iüzoltóiakmnya tanács
termében tarja rendes gyűlést, 
amelyre a tagokat ezúton meghívja 
a vezetőség.

— Alelnök választás az Ipar- 
tesíületen. A Mohácsi Általános 
Jpar.estüietet kedden tartott elül- 
jarósagi ülésén egyhangú ag al- 
elnökké valasztoita Rubint Józse
fet. Rubint József most mar ma 
sodszor került a kitüntető tiszt
ségre s a mellette jelentkezett 
közhangulatra jellemző, hogy a 
megjelent tagok a titkos szavazás 
elvetésével egyhangúlag közfelki 
altassál választottak meg A biza
lom mindenesetre az iparosság 
arra érdemes tágját erte.

— Kőibe Minály festőmű
vész sikere. Mohtcs varos fes
tője Kőibe Mihály az elmúlt he- 

, ten resztvett a Szinyei Merse 
társaság áltál a Szalonban rende

zett kiállításon három nagyszabá
sú kepével A képeknek nagy sike
rük volt. Közülök az egyik: az 
Ekesités című megnyerte az első 
dijat és festőjük elvitte vele a 
Nemes Marcell fele utazási ösz
töndíjat. ami ezer pengő. A szép 
sikerhez gratulálunk

— Leányklub műsoros estje. 
A Mohácsi Kis Szent Teréz 
Leány klub folyó évi április hó 
1-én az Iparosok Olvasókörében 
jótékonycelu műsoros-estet rendez. 
Kezdődik pon'osan 9 órakor 
Fenntartott hely 1.50 F, ülőhely 
1 P, állóhely 50 f A műsort 
április hó 2 an de után 5 órakor 
megismételik. Mű-or: 1. Beköszön 
töt E mondta Petz Ilonka. 2 
Pyston szóló. E őadja S ad er 
Mihály. Gitáron kiséri Mihálovics. 
3 Mécs László verseiből nd elő 
dr Sz.k’ada :yi Laszl >. 4 Négy
szólamú ének. 1 —11 tenor: V s 
mre, J.ik^b Gyű' . I —11 Ivs-us 

Maeos Gtua, K Untán Miklós 
5. (J\ula diák; Tac nő. Jelenet 
a nthi idők- I, szereplők: Pazau 
rek Terez, Rubint Makd , Fe-.'cy 
Klementin. 5 Varadi Antal — 
Poldim Ele: Vadrózsa. Dalj ték. 
Szereplők: Nckniann E’us, L • 
szak Manci, Rótt Marci, G rirger 
Manyi, tíalazs lii, B nnoch Z uzs- 
kó, Csallóköz} Baba, G' ringer 
Manyi, Hafner Juci, Ma! vics 
Teri, Rózsa Es.t-, Sepatz Nelli, 
Tasi Margit, U ti I i, Varga 11', 
Voő Janka, Faragó 1 us, Schmidt 
Marta, T pp. rt Viki, Tóth Maris!- a, 
Tóth Marci, Csikós E ti. Hiht 
Manci, Se,a'z B zsi, Schii er 
Kató, Vesztergombi Ka'ó, Csémi 
Gizi, Földvary Magda, B-.k s 
Mariska, Baiazs Marii, B;r ez 
Kató, Kedves Ilonka, Klimó An
nus, Mink Kató, Fopovics Mirci, 
Rőt: Kató, Rózsa Zsófi Se we.ler 
Manci, Tadics M iriska, V ő 
Etelka, Ackerntann Ilonka, Bírta 
ián Jolán, Css-sr Minci, Erd »s 
Ilonka, Govnik Ilonka, Hirsch 
Julin, Htffeck .'r Herminka, J tkab 
E us, Kolozsvár’,- É'-i, Pakusz 
Marika, Pusiberk Lili, S.'hopper 
Kató, Walenta Erzsi polg. iskolai 
növendékek. Zongorán kíséri : 
Ferenczy Baba es dr. Margitay 
Iván

— Misszió Püspökpuiztán. 
Lélekemelő ünnepségben volt re 
<sze múlt héten a püspökpusztai 
és mohácsszigeti lakosságnak. Püs
pökpuszta plébánosa Balogh Jó
zsef esperes, nagy áldozatkészség
gel és magas kora daerra farad
ságot nem ismeive, missziót tar
tatott Felkérésére vitéz. Ma'rray 
Lajos pápai kamaras, tolnai plé
bános es Kalauz Elemér ny. tá
bori esperes vállalták a misszó 
nehéz munkáját. Fáradságukat 
nagy eredmény jutalmazta. A szor
gos munka idő es a szigeti járha
tatlan utak dacara ‘tömegesen jöt 
tek hívek a szentmisékre és a 
gyönyörű prédikációkra Az ura 
dalom munkaszünettel tette lehe
tővé az alkalmazottak teljes szám 
bán való részvéteiét. A szent ál
dozáshoz min egy 500 an jaru ak.

— llletményrendezést Ker
nek a Mohács—pécsi vas ita- 
sok. A mohácsi—pécs vasutasok 
memorandumot juttattak el kor
mányhoz, amelyben arra kérik, 
hogy járjon el illetményeik ren
dezése ügyében. Ugyanis a fenn
álló kormányrendelet ertelmeben 
a közforgalmú vasutasoknak ugya- 

j nazok az illetmények fizetendők,

- IGYUNK
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gyomorerösitö likőrt.

mint az állami vasutak alkalma
zottainak. Ennek ellenére azonban 
az igazgatóság, a kereskedelmi 
miniszter hozzájárulás nélkül, 
csökkentett illetményeket folyósí
tott. Reméljük, hogy a kormány 
érvényt szerez a memorandumban 
foglalt kérésnek

— A Mohácsi Kát Legényegy
let ötödik nagyböjti estje. A Mo
hácsi Kát. Legényegyleti ma, va
sárnap fél 9 órai kezdettel tartja 
az idei ötödik nagybőjti össze
jövetelét, melynek fénypontja 
lesz Györkös József leánygimná
ziumi igazgató előadása. Műsor: 
1. Szavalat: Herger Anci. 2. Be
széd : Györkös iJózsef igazgató, 
szentszéki biró. 3. Szavalat: Si
mon Dezső 4. Színdarab. Belé
pődíj nincs

— Lelkigyakorlatok A mohácsi 
állami polgári fiú és leányisko
lák növendékei számára április 
hó 6 án és 7-én lelkigyakorlatot 
fiit dr. Kápolnai Zsigmond es
peres plébános. — A Kát Le
gényegylet tagjai részére április 
hó 7 én és 8 an este pontosan 
fél 9 órai kezdettel lelkigyakor
latot vezet Pásztor Endre elnök. 
Pálmavasárnap reggel 6 órától 
végzik a tagok húsvéti szent 
gyónásukat a belvárosi temp
lomban

— A Mohácsi Kát. Legényegy
let Leánycsoportja ma, vasárnap 
délután pontosan 4 órai kezdet 
tel a belvárosi rk. elemi népis
kolában rendes gyűlést tart. A 
tagoknak teljes számban való 
megjelenését kéri a vezetőség.

— Választmányi ülés. Az 1. 
Mohácsi Katona Hadastyan egylet 
vezetősége f. hó 2-án, vasarnap 
délután 2 rakor a Scháffer szál
lodában levő külön egyleti helyi
ségében választmányi ülést tart.

— Fö drepedés Bátaszék mel
lett. A Bitaszékhez tartozó Laj- 
vér pusztán 100 meterhosszusag- 
ban megrepedt a hegyoldal és 
azon 10—15 cm.-es nyilas ’.amadt. 
Több pince beszakadt, az iskola
tetejét pedig elnyomta helyéről a 
földtömeg. A földtani Intézet ki
küldött szakembere megállapította, 
hogy a földmozgást a túlságos 
sok pince okozta.

— Tavaszi divatlapok megér
keztek es kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- és papirkereske- 
desében, Mohács 
--------------------------------------------------j

mindig magán viseli 
a gyártó vadjegyét.
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Meghűlés első jeleinél és fájdal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK
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— Kifogott hulla. Hétfőn este 
egy negvven év körüli férfihullát 
fogtak ki a Dunából. A rendőr
ségnek a személyazonosságot nem 
sikerült megállapítani, az a gyaru 
ja azonban, hogy egy Paksról 
eltűnt férfivel azonos, miért is ily 
irányban megkereste a paksi ren
dőrséget. — Lapzártakor érte 
sülünk, hogy a hulla tényleg 
Nemes Ferenc peksi lakossal 
azonos, aki még decemberben , 
csónakázás közben a Dunába 
fűlt.

— A Mohácsi volt Urb. Er- 
döKöibirtokossága az 1932. 
évi tiszta jövedelme felosztását a 
tagok közt arányrészük arányá
ban f. évi április 3-án kezdti 
meg. A tagok az osztalékot csak 
személyesen, vagy a feleség a 
férjéét, illetve férj a feleségéit 
veheti fel, más osztalékát — ha 
arra 2 tanúval ellátott meghatal 
mazás nincs — senkinek a bi
zottság kifizetni nem fogja. Osz
talék kifizetése Mohácson, Ka
zinczy u. 14. sz. alatt az Erdő- 
birtokosság irodájában vásár- es 
ünnepnap kivételével naponként 
d. e. fél 8 órától déli 12 óráig tart.

— Gyümölcsfatulajdonosok 
értekezlete Március 30-án csü
törtökön délután a gyümölcsfa
tulajdonosok a városháza tanács
termében értekezletet tartottak, 
melyen a város részéről dr. Mar- 
gitay Lajos polgármester és Éva 
László tanácsnok vettek reszt. 
Margitay polgármester előad'a, 
hogy az egyes gyümölcsfák ke
zelési dija nem 30—40 f, hanem , 
csupán 23 f. Elmondotta s meg
győzni igyekezett a jelenlevőket 
a gyümölcsfakezelés nagy jelentő
ségéről, mert a gyümölcsfák szak
szerű kezelése szerinte annal is 
fontosabb, mert elsőrangú nemzet
gazdasági kérdés. Elmondotta, 
hogy a kormány nagy gondot 
fordít a gyümölcstermelés fokozá 
Sára, mert a csődbejutott gazda 
Ságon már csak a gyümöcsterme- 
lésre való áttérés segíthet. Ezután 
a tulajdonosok sok panaszt tettek 
a gyümölcsfákat kezelő munkások 
ellen, mert szerintük sok esetben 
nemcsak, hogy nem használt a 
kezelés, de a hozzánemértő ke 
zelés folytán egyenesen káros volt. 
Sokan azért helytelenítettek a 
gyümölcsfapermetezést, mert a 
permetezés folytan a fák körül 
levő fü, mely pedig igen sok eset
ben fontosabb jelentőseggel birt, 
mint maga a fa, hasznalhatatlanná 
vált. Ezenkívül kifogásolták, hogy 
az eljáró közegek a teljesen hasz
navehetetlen, kiszáradt es a még 
egészen fiatalfakat is lajstromoztak 
ami tetemes túlterhelést jelent. A 
polgármester meggyőzte őket, 
hogy a fiatal fákból — igy a 
szilvafából is — hármat számítot
ták egynek. A termelést nagyon 
akadályozza a tulajdonosok alma 
cselekedete, hogy az öreg, hasz
navehetetlen fakat nem vágják ki 
és újakat ültetnének, hanem meg
tartják azokat. Az értekezleten 
senki sem jelentkezett fáinak 'ke
zeltetésére.
L — Lehetséges. Hallottad, hogy 
Bátaszéken megrepedt a föld s a 
szakemberek szerint a túlságosan 
sok pince okozta ?

— Ez lehetséges Magam is 
tapasztaltam, hogy túlságosan sok 
pircézés után megmozdult a föld 
alattam. ..

Borzalmas kegyetlenségíi 
gyilkosság a szigeten.

Félig agyonverve -otthagytak az áldozatot s visszamentek a 
baltáért. — 16 darabban hullott szét az áldozat koponyája

Borzalmas gyilkosság tartja 
izgalomban hétfő óta, különö
sen a szigeti lakosságot. A szi
geten vérbevagyva holtan talál
ták meg Biró Horváth János mo
hácsi szigeti gazdálkodót.

A gyilkosság előzményei a 
következők. Horváth János ré 
gebb idő óta haragban volt 
Matkó István szigeti gazdával, 
akivel több kisebb nagyobb pe
rük volt s állandó veszekedés 
folyt köziük.

Az első per 1931 ben volt, 
amelyben Matkóéknak 140 P 
perköltségük volt, amiért bősz 
szut forraltak Horváth ellen.

F. évi március hó 18 án Mát 
kóék 2 drb kacsája átment Hor- 
váthék kertjébe, amit az agyon
ütött. Ezért

Matkó és fia baltával 
rontottak neki Horváti
nak, aki alig birt elme
nekülni a biztos halál 
elől.

Matkóék — az apa és a fiú 
Írástudatlan, vallásta'ai. juhá 
szók — ekkor elhatározták, hogy 
agyonverik a szomszédot. Va 
sárnap délután lesni kezdték s 
s 5 óra tájban meglátták, hogy 
Horváth földje felé megy.

//;7z Matkó ekkor kiug
rott a bokor melói és 
juhászbotjá val fej bevágta 
Horváthot, mire az ősz- 
szeesett. Még több ütést 
mért rá s ekkor még 
élve otthagyta eszmélet
len állapotban áldozatát.

Visszament a szállásra, ahon

— Zajos kirakodás a MFTR. 
állomáson. A következő levelet 
kaptuk: Igen tisztelt Szerkesztő 
Url Szombatról vasárnapra virradó 
ejjel a MFPR. hajóállomáson áru- 
kirakodás volt. Szerencsétlen
ségemre a köze ben lakom s igy 
ejjel álmaimban is meg kellett 
tudnom e^t, mert ez a kirakodás 
olyan zajjal ment, hogy mindun
talan felijedtem s ez mindaddig 
ment igy, mig a végen teljesen ki
ment az alom a szememből. Mar 
pedig én Szerkesztő Ur a mun
kámból élek s másnap kialudva 
frissen kellett volna munkámra 
menni, pedig minden voltam csati 
nem friss a reggeli felkeléskor. 
Nem tudom miért kell ezt pont 
éjjel végezni, de ha olyan halaszt- 
hataianul sürgős volt, akkor leg
alább kisebb zajjal végezték volna. 
Aláírás.

— Rendelet a kukoricaszár
ról. A varos polgármestere hir
detményben közli az alispán ren
deletét, amely szerint az előző évi 
termésből szármázó kukorica
szárat, csumat és csutkát, vala
mint a kukoricaszárnak földben 
maradt részét, továbbá az esetleg 
megszáritva eltett csalamádét, ' 
valamint a oirokszárat és cirok- 
szakait április hó 12 ig kell vagy 
felhasznain, vagy előirt módon I

nan atyjával id. Afa/M István 
nal visszamentek a tett színhe
lyére. Most

baltát hoztak magukkal 
és a baltával és a bot
tal ismét ütlegelni kezd
ték az eszméletlen Hor
váthot. Horváth fejen — 
mint később megállapí
tották — 8 életveszé
lyes sebesülés volt, 
a feje 16 darabban 
hullott szét és bal
karja két helyen, ke- 
zefeje és eg\ ébb test
részei vadáHatias ke
gyetlenséggel össze
törve marad'ak.

A két Matkó erre teljes nyu
galommal visszement a szállásra, 
mintha semmi sem történt. Más
nap Matkóék egy mezőrendőr
nél jelentkeztek, akivel a mohá
csi csendőrségre jöttek, ahol

a legnagyobb nyugalom
mal, mosoly ogva mon
dották el, hogy Biró 
Horváth Jánost 
agyonverték.

A mohácsi csendőrség a szi
geti őrsnek adta át a nyomozást. 
A tetlesekkel a helyszínére men
tek, ahol több napos nyomozás
sal 25 tanút hallgattak kis a gyil
kosságot minden részletében ki
derítették. A csendőrségnek si
került teljes tárgyi bizonyítékot 
is találni s igy a kegyetlen gyil 
kosok elveszik méltó büntetesü 
két. A gyilkosokat átadlak a 
bíróságnak.

elraktározni, vagy pedig megsem
misíteni. Ugyanez a rendelet 
közli, hogy mindazon gazdak, 
akik táblákban, eladás céljából 
cirokot termelnek, ezt a terület 
megjeiölesevel legkésőbb folyó 
évi junius hó lő ig a közigazga 
tasi ügyosztályban jelentsek be

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi március hó 
24 tői 1933. március hó 31-ig. 
Születések : Auth János, Sieiner 
József, Makai Simon, Mojzes 
Peter. Házasságkötés; nem volt 
Halálozások: Bubreg Miklós 88 
eves, Nagy János 10 eves, Kos- 
tarczi Milósné 38 eves, Pap Sán
dor 50 eves, özv. Baracz András- 
ne 58 éves, Morschauser József 
4 hónapos, Horváth János 44 eves, 
Nemes Ferenc 23 eves, Pavaovics 
Lukácsné 76 evas, Aladics Ro
zália 1 éves.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

Kíizdasá^i iskola inetec- 
rológiai állomása jelenti i 
1933. március 24 tői március 31 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -J-18C0 
a hőmérsékleti minimum — 1 Cu 

csapadék nem volt.
IGAZGATÓSÁG

Hétről-hétre . . .
1848 bán Ludovico Rocco a 

következő jövendöléséket mon
dotta. (a Grácban megjelenő 
<Freiheit> cimü folyóirat 1869- 
ben azt irta ezekről a jövendö
lésekről <ez nem más, mint a 
földies észjárásnak és a mennyei 
butaságnak jámbor csalása! Az 
a jámoor Barát t. i. Ludovico 
Rocco inkább többet evett — 
de kevesebbet hazudott volna!> 

Íme néhány mondat a jöven
dölésből: «Kb 14 millió embert 
fognak a világháborúban meg
gyilkolni . . . Oroszország a leg
nagyobb gaztetteknek színhelye 
tesz. Sok falu és kastély elpusz- 
lul, a cári családot és a nemes
ségnek, valamint a papságnak 
egy részét legyilkolják . . . Szt.- 
pétervárott és Moszkvában a 
hullák hetekig az utcán fognak 

' temetetlenül heverni . . . Len- 
i gyelország önálló lesz és Európa 
: egyik nagyhatalmává válik . .

Egy régi, dicső monarchia (Ma
gyarország-Ausztria) hosszú, vé
res küzdelmek után szétesik és 
minden nemesség megszűnik... 
A szlávok egyesülnek majd, 
hogy egy nyugati szláv birodal
mat alkossanak . . . Ausztriának 
német tartományai Németország
hoz fognak csatlakozni és erősen 
összetartanak. A királyságok és 
fejedelemségek megszűnnek majd 
Németországban és nem lesz 
más csak egységes Németország, 
a királyok és fejedelmek lemon
danak majd, és a porosz király
nak sok szenvedése lesz. Ang
lia ez a kalmárállam, amely nye
reségvágyból minden jogtalan
ságok támogatni fog, legréme
sebb dolgok színhelye lesz . . . 
Betegségek, háborúk, éhség fogja 
az egész emberi nemet kínozni 
és ijeszteni stb.»

Ma ezeket a jövendöléseket 
egészen máskép fogadjuk,,min- 
1848 bán es mintha a nagy 
hangú «Freiheit» tévedett volnál 
— Sajnos!

Verdier bíboros, párisi érsek, 
két év előtt kimondotta, hogy 
60 uj templomot szándékozik 
építeni a külvárosokban Temp- 
tomépitő-kölcsön kibocsátását ha
tározták el. A katolikus hívek 
bámulatos gyorsan feleltek fő
pásztoruk szózatára: 20 milliós 
kölcsön jegyzése mindössze 4 
és féi órát vett igénybe. A temp- 
lomépitő munka nagy segítség 
a mostani nyomorúságos idők
ben. Azért a kormány milliókra 
menő összegeket ad, mint ka- 
kamatmentes kölcsönt, Páris vá
rosa pedig ingyen telkeket ad 
az uj templomoknak. Lázasan 
folyik a munka.

Ugylátszik mégse mindenki 
istentelen a liberális Galliában? 
Mi magyarok pedig jámbor ka
tolikusok vagyunk és van egy 
épülő «Fogadalmi templomunk* 
— csak el ne feledkezzünk róla!

»
Muszkva kedden ünnepelt.. • 

50 éve, hogy meghalt Marx. <A 
világ legnagyobb fia volt Ő, 
Lenin ezt a nagyságot átvette 
tőle . . .» mondja a Szovjet rá
dióbemondója. Csakhogy nagy 
embereknek nagy alkotásaik is 
szoktak ienni! Hol vannak? 
Oroszország, épő parlamentek, 
Biatorbágy . . . ezek azok!



MOHÁCS! HÍRLAP
1933 április 2.

Adományok a 
fogadalmi templomra.

Lapunk vasárnapi szóméban 
jelent meg a felhívás Mohács 
varos katolikus közönségéhez, 
járuljon hozzá a fogadalmi tem
plom szentélyének felépítéséhez.

A fe hívás városszerte r.agy 
érdeklődést keltett s a cikk meg
jelenése utAn azonnal megjelent 
vitéz dr. Horváth Kazmérnal az 
építési bizottság titkárnál az első 
adakozó

Jahoda^Ede s a gyűjtés 
megkezdésére 100 pengő 
készpénzt és 1000 téglát 
ajánlott jel és kötelezte 
magát, hogy a téglát a 
helyszínére szállítja.

Rajta kívül meg számosán 
érdeklődtek a teglarerdeles mó
dozatai iránt a titkárságnál s a 
következők jelentkeztek eddig: 

Langer Alajos 1000 drb, 
Pásztor Endre hitoktató 
1000 drb, dr. Paschke 
Ferenc 1000 drb, Pakusz 
Károly 1000 db, Fridrich 
Oszkárné 1000 darab. 
A gyűjtés négy napi 
eredménye tehát 100 P 
készpénz és 6000 darab 
tégla Bendekovics Ká
rolyné azer téglájával 
együtt 7000 drb tégla.

Az épitesi bizottság termeszet- 
szerüleg el fogad kisebb ajánlá
sukat is. E fogadnak 500, 200 és 
löO tégláról szoló adományokat 
is, ebben az esetben azonban az 
adakozókat kérjük, hogy a pénzt 
a fogadalmi templom aLpjaba 
fizessek be.

Az építési bizottság meg
fontolás tárgyává teszi, 
hogy ne adjon- e ki tégla 
és építési jegyeket, úgy 
hogy mindenki kivegye, 
illetve kivehesse részét a 
fogadalmi templom szen
télyének megépítéséből.

XXXXXXXXXXKX

SPORT.
Pécsi VSK—Mohácsi TE

3 : 0 (0 : 0)
Pécs. Bajnoki.

Biró: Világosi.
Meg nem érdemelt vere

ség. 60 percig 0:0!
Az MTE otthonában kereste 

el Délnyugat többszörös bajno
kát, a PVSK-t, hogy összemérje 
vele erejét. Sima pécsi győzelmet 
— nagy gólaránnyal — vártak 
sokan, ezek csalódtak, mert a 
játék nem volt olyan, melyben a 
prímet mindig csak a PVSK vitte 
volna. Győzelmük sem születhe
tett volna meg, ha a biró 2 perc 
alatt meg nem ad 2 erősen vi
tatható 11-est és egy kiáltóan 
szabálytalan gólt. így is az MTE 
a mérkőzés hőse.

A csapat minden tudását, egész 
szivét, nagy.akarasét vitte a küz
delembe es ezzel ellensúlyozta a 
pécsiek nagyobb technikai tudá
sát es igy válhatott csak lehetővé, 
hogy; az MTE az 1. félidőben 
többet támadott ellenfelénél és 
szünet után sem adta meg ma
gát. Küzdött a PVSK és különö

sen a bíró ellen, még a 11-esek 
sem törték meg erejét. Igazi fut 
ballt, szép és élvezetes küzde met 
láthatott a nagyszámú nézősereg, 
mely nem fukarkodott az elisme
réssel es a vendégcsapatot is 
megtapsolta, ha alkalom nyílt ra
— az pedig volt bőven.

A 11 mohácsi vörösinges fiú 
Úgy küzdött, úgy harcolt, akkora 
akarattal játszott, hogy a pécsi
— különben igen sovén — kö
zönség a felidőben es a játék 
végén is elismerését fejezte ki a 
szép és fair játékért. Vedelem és 
a halfsor minden tagja jól dolgo
zott, a csatársor is kezd mar 
egésszé válni, összeszokni. Egy
bevéve mindent, senkit sem aka
runk külön külön megdicsérni, 
mindenki küzd tt tőle telhetőieg 
a legjobban és ez a csapat lég 
nagyobb dicsérete.

A pécsiek fölényeskedve indultak 
és ez majdnem megbosszultamagat 
Egynéhány játékosuk durva .fa
vágó/ Szerencséjük volt, hogy 
olyan „jó" biró vezette a játékot.

Világosi bíróról csak annyit, 
hogy ő volt a mezőny leggyen
gébb embere

MTE kezdés rögtön pec^i 
taccsot eredményez. Egy ideig 
még a középén folyik a játék, 
majd a 4. p ben hirtelen pécsi 
tAmadas, Pozsgai bead, Bedeko- 
vics váratlanul lő es Nemetvarga 
még váratlanabbul védi a nagy lö
vést. Első elismerés Mohácsnak.

Újra mezőnyben folyik a játék, 
A 9. p-bén egy szép mohácsi 
támadás közelről kapu föle kerül. 
A 10. perctől eseménytelen játék 
közben a mohácsiak mindjobban 
belejönnek a játékba, sőt 
a 24 es 35. percben sarok 
ruqást érnek el. Most a pécsi 
kapus erős munkában van, de 
gól nincs. 39. p. már veszélyes 
pécsi támadást jelez, de baj nincs, 
Németvarga és a kapufa közös- 
sen h rit. A közönség egy részé 
türelmetlen és gólt, pécsi gólt 
var (mi nem) Mohácsi tamadas 
fut mikor vége a felidőnek.

II. félidő: 2 perc alatt 2 11-es,
1 szabálytalan gól és a biró!

Berta lefutásával kezdődik a 
II. felidő, lövés, alig mellé, de 
mellé. A 3. p-ben azonban mar 
Puszpán bombáz, de csak a külső 
hálóra. A 9. és 12. p pécsi, de 
eredménytelen sarokrúgásokat hoz. 
Még mindig 0:01 Most jön a 
biró! II A 14. p ben Pécs tá
mad, a labda Dichter kezére pat
tan, nem szándékos, a biró fuj, 
11-es! Puszpan all neki és 1 : 0. 
Kezdés után újra a mohácsi 
16-oson a labda. Mutschler Pusz
pán párharc, elesnek es a biró 
Ítél: 11 esi Újra Puszpán es
2 : 0. (15. p.)

A mohácsi csapat tovább küzd, 
taniad is, de a pécsi védelem — 
nem egy esetben — tu'ereiyesen 
szereli. A biró most már nem 
ura saját magának, össze-vissza, 
ítél, a közönség gúnyolja PVSK t, 
de a biró nem hagyja magat es 
a 2 tizenegyesre felteszi a koro
nát, amikor a 37. p-ban Pozsgai 
beadásara Jankovits ugr.k, nem 
éri el, rákapaszkodik Mutschlerra
— szabálytalan — tőlük Pusz
pán elé pattan a bőr és 3 : 0. 
A birógólt ad. Még egy mohácsi 
támadás és vége a játéknak.

•

Vasárnap (2 án) DVAC—MTE 
bajnoki találkozás lesz Pécsujhe- 
lyen, melyre az MTE ugyanazzal 
a csapattal áll ki, mint a PVSK 
ellen és ha a lelkesedésben es 
akarasban nem lesz hiány — jó 
biro esetén — akkor reméljük, 
hogy nem lesz b.ij.

•

Az MTE II. c^apa'a vasárnap 
delu'an 4 órakor edzőmerk zéat 
játszik a .Tömöri* csapatával.

Felelős szerKesztö :
BÁN ANDRÁS 

Laptulaldom-. se kiadó 
FRIDRICH OSZKÁR

Eladó
egy ebédlő, egy ebédlöcsillár 

és több ingóságok
Jókai Mór ucca 19- sz.
A mohácsi kir járásbíróság mint telek

könyvi hatóságtól.

14041 1932. tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r t végrehajtatnak 
Merling Ádám és neje Lengi 
Teréz végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé 
ben a tkvi hatóság a végrehajtási 
árverést 1300 P tőkekövetelés 
és jár behajtása végett a mohá
csi kir. járásbíróság területén levő 
Somberek községben fekvő s a 
sombereki 247. sz. tkvi betétben 
A. I 1-4,6-7,10-11,14-22, 
24—25. sorsz. 503. és 504 hrsz. 
a. felvett ház és beltelki szántóra 
1381 50 P, 1746 hrsz alatt fel . 
vett szántóra 327 P, 1857. hrsz 
alatt felvett szántóra 322 P, 2527- 
hrsz alatt felvett szántóra 190 P 
50 f, 2903 hrsz alatt felvett 
szántóra 220 P, 3427 hrsz. alatt 
felvett szántóra 141 P 50 f 3692 
hrsz. alatt felvett szántóra 354 P 
50 f , 4412 hrsz. alatt felvett 
szántóra 188 P, 4590 hrsz. alatt 
felvett szántóra 212 P 50 f, 
4787. hrsz. alatt felvett rét 124 P 
50 f, 5071 1. hrsz. alatt felvett 
rét 82 P, 5071 2 hrsz. alatt fel
vett szántó 35 P, 5071 3 hrsz. 
alatt felvett szántó 45 P, 5075. 
hrsz alatt felvett szántó 281 P 
50 f, 5347 hrsz alatt felvett 
rét 224 P, 5685 hrsz. alatt fel
vett szántó 281 P 6250 hrsz 
alatt felvett szántó 71 P, 6251 
hrsz. alatt felvett szőlő 215 P 
kikiáltási árban,— de özv. Lengi 
Józsefné lakás életjáradék, kiköt- 
ményből álló szolgalmi jogával 
terhelten.

A Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank r. t. és Dragodán Oyu a 
legkisebb vételár nélicül árverez
het, dr. Prakatur Tamásnéval 
szemben 4000 pengőben állapítja 
meg a legkisebb vételárat.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Somberek községházá
nál megtartására:
1933. évi április hó 29. nap
jának délelőtt 9 óráját tűzi ki, 
és az árverési feltételeket az 
1881 : LX t.-c. 150. §a alapján 
a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingat
lant a kikiáltási ár kétharmadánál 

__________________________ 6

alacsonyabb áron eladni nem 
lehet — (1908: XLI. t. c. 26 §) 
ahol legkisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó.

2 Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 ,,-át készpénzben, vagy az 
1881: LX t. c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881 : LX. t. c. 147 150. 
170 §§ 1908: XLI t c. 21 §.)

Az, aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb Ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyombana kikiáltási 
ár rt 0 a szerint megállapított bá
natpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi 0 o áig kiegészíteni (1908 : 
XLI t c 25. §.)

Mohács, 1932 évi december 
hó 17 napján.

Dr. Hadler s. k. kir járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC 
kiadó.

1933 vh. 92. sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Német Kálmán ügyvéd 
által képviselt Mandics Szvetisz- 
láv végrehajtató javára végrehaj
tást szenvedett sombereki lakos 
ellen 1100 pengő tőke és 
járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1932. P 1784 
számú végzésével elrendelt kielé
gítési végrehajtás folytán végrehaj
tást szenvedőnél 1933. évi 
január hó 23-án le, illetve 
felüifoglalt és a vht. 92 1933. sz. 
foglalási jegyzőkönyvben 1 — 17. 
tétel alatt összeirt 1241 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság P. 1784,1932. 
sz. végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI t e. 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 szenvedő lakásán, 
Somberekén 100. szám alatt 
leendő megtartására 1933. évi 
április hó 7. napjának dél
után 4 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútor, tehenek, 
boriu, sertés, tengeri, vetőgép, 
hordók, bor stb. s egyéb ingóságo
kat 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 becsérté*e 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10IJ,0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi március hó 
13 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.
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Veszek kényszerkölcsöntI
Cim: BÁN hiteliroda.

Bükkönyös zabszéna 
príma minőségű, ca 25 méter
mázsa Hercegszabaron 

eladó. Érdeklődni lehet a 
hercegszabari községi 

nagyvendéglősnél.

Tisztelettel értesítem Mohács e'« vidéke nagyérdemű közönségét, hogy a 
csizmadia iparom hanya tlása arra kényszeritett, hogy a

cipész ipart
elsajátítsam, és ez időszerint meg van a hosszú évi gyakorlatom arra, hogy 
úgy a férfi, mint női munkát elfogadni bátorkodom. Fötörekvésem odairányuí, 
hogy pontosan, jól és olcsón szolgáljam ki úgy a készcipő vevőimet, mint a 
rendelő közönséget Kérem a Mohács és vidéke közönségének szives pártfogását.

Kiváló tisztelettel

araki
76-os 14.— p

7 50 P
8.- P
8.25 P
5.50 P
8.- P

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel. 

Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Gulyás Ferenc
cipész és csizmadia mester.

□■■■su

Slingsby faáruk!
Létrák Hordagyak Targoncák

W”F

EH

Piaci
Búza
Zab
Rozs
Árpa
Tengeri morzs. 
Bab — —

!! Olcsóbb mint a fa !! 
száraz tengeri csutka 

kapható

FUTURA Vörösmarthy u. 6.si.
Telefón: 8.

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

következő címre:
H. C. Slingsby, 97 Kingsway, 

London, W. C. 2. England.

Eladó
Mohácson, a varog 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jő forgalmú 

kocsma 
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cím a kiadóhivatalban.
Külföldi
eeee bélyegek 
nagy választék
ban kaphatók | 

Fiidrich Oszkár 
könyv kereskedésében.

1
1 deci tejföl
1
1
1 kg. túró
Teavaj O-

liter tej
• •

kg. I. Trappista sajt
kg. II. Trappista sajt

• •

16 fillér
08

p1 60
P1 20 fillér

30
2.80 pengő

i 
( (

fillér
fillér

fillér

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács




