
Mohács, 1933. április 9 Vasárnap. XXIII. évfolyam. 15 szám.

MOHÁCSI HÍRLAP
______________ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP.
r

Bliftcatést Ara: I
Negyedévre 1 pengő 60 fillér. Száma : 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefonsz 67.

A rokkantak.
A háború óta tizennégy 

esztendő múlott el s ennyi 
idő kellett a magyar nem
zetnek, hogy törvényjavaslat 
alakjában kerüljön az or
szággyűlés elé az a javaslat, 
amely a háború rokkantjairól 
gondoskodik. Mennyi más 
javaslat, mennyi törvény 
jarla meg a Ház gyűléseit, 
amelyek bizonyára mind 
szükségesek és fontosak vol
tak. de legalább is ezekkel 
egy rangsorban kellett volna a 
hala törvényét is sorra venni.

A rokkantjavaslatnak csak 
egy hibája van: Nem ho
zott semmi újat. Nem más, 
mint az eddig fennállott tör
vényes erejű rendeletek ösz- 
szefoglalása. Miután azon
ban az eddig is fennállott 
rendeletek nem oldották meg 
ezt a kérdést teljesen s mi
után a törvény sem hoz 
többet, a hadigondozottak 
egyesületei gyűlést gyűlés 
után tartanak, hogy kíván
ságaik még ebbe a törvény
javaslatba kerüljenek, de 
olyan imperativ szövegezés
sel, hogy az életben minden 
esetben feltétlenül a hadi
gondozottak javára kerülje
nek végrehajtásra.

A rokkantak kérései kö
zött csak egy van, amely 
anyagi megterhelést jelent: 
A járadék felemelése. A kor
mány, a legkisebb kategó
riáktól eltekintve, ugyanazon 
járadékösszeget állította be 
a javaslatba, amelyek eddig 
életben voltak, azzal az in
dokolással, hogy az állam 
jelenleg nincsen abban a 
helyzetben, hogy magasabb 
terheket vegyen fel, még ha 
a rokkantakról is van szó. 
Lehetne erről sokat vitatkozni 
sra tudnánk mutant sok olyan 
költségvetési tételre, amely 
kevébé oly fontos, mint az 
utcáról a békés otthonba 
visszavezetni a bénák, vakok, 
nyomorékok seregét, de io- 
gadjuk el egyelőre igy is. A 
többi kívánság azonban mind 

csak jóindulatot vár. Ilyen a 
trafikok, italmérések s más 
állami javadalmak ügye, 
amelyek egyben nagy terhet 
is vennének le anyagilag is, 
mert ha az állam valamely’ 
módon már gondoskodott 
megfelelően a rokkantról, 
természetes lenne, ha a já
radékát megvonná.

Ezt a kérést illetőleg most 
is fennállanak rendeleiek, 
amelyek kötelezőleg Írjak elő 
a rokkantak, hadigondozot
tak igényének elsősorban 
való kielégítését, a gyakorlat 
azonban teljesen mást mutat. 
Az országgyűlésen az egyik 
képviselő egész hosszú so
rát olva-ta íel olyanoknak, 
akik nem rokkantak, akik 
nagyrésze még csak itt sem 
lakik s mégis Budapest leg
nagyobb foryalmu trafikjai
nak tulajdonosai. Egész so
rát láttuk ezek között olya
noknak, akiknek többszáz 
pengő nyugdijukhoz • hozzá
adtak a trafikjogot s ugyan
akkor az országban sorra 
kilincselik a hatóságokat, 
éhes, rongyos hadigondozot
tak, akiknek az igénye stra- 
toszférai magasságban van 
ezek fölött.

A trafikok revíziója folyik 
most az egész országban s 
nem csak a rokkantak 
százezrei, hanem a közvéle
mény is figyelemmel kiséri 
ezeket az elintézéseket. Eré
lyes, csak a nemzet egyete
mét szolgáló intézkedésekre 
van szükség ezzel kapcso
latban, olyanokra, amelyek 
nem az összeköttetéseket ve
szik figyelembe, hanem a 
rokkantellá’ás nemes célját 
s akkor abba belenyugsza
nak az érdekeltek és hálával 
emlékszik meg erről a nem
zet is. Ha azonban ismét a 
kisemberek fognak ezen is 
elhullani, az elégedetlenséget 
fogja szítani tovább is abban 
a táborban, amely a hazáért 
annyit áldozott s oly kevés 
elismerésben részesült ezért.

Hova tűntek el a Mohács- 
Kölkedi Armentesitő 

közgyűlése ellen beadott 
felebbezések?

is

Három darab felebbezest adtak át az Armentesitőnek, amely 
még most sincs az illetékes minisztériumban.

Nincs más ut, mint a kormánybiztos kiküldése, mert végre 
rendet kell teremteni.

A Mohács Kölkedi Armente- 
sitő Társulat ügyeit sajnos nem 
tudjuk levenni a napirendről. Ott 
folyton gondolkodnak, hogy va
lami uj legyen, amely kihívja 
maga ellen a kritikát s ami ál
landóan fcg'alkoztatja az embe
reket.

Az elmúlt héten például szinte 
hihetetlen dolgot hallottunk. Há
rom darab felebbezést keresnek 
a mohácsi gazdák, amely nem 
jutott el az illetékes helyre a 
m. kir. Földmivelési miniszterhez.

Ezek közül az egyik 
jelebhezés a közgyűlés 
azon határozatál tá
madja meg, amely egy
szerűen tudomásul veszi 
a miniszteri biztos jelen
tését, hogy a lopálovics 
féle sikkasz'ás az ellen
őrzés hiánya miatt tör
ténhetett meg, anélkül, 
hogy az ellenőrzést el
mulasztottak ellen bár
minemű intézkedést ja
vasolna a közgyűlés.

Az érdekelt gazdak természe
tesen ebbe nem njugodhattak 
bele mert lehetetlenség, hogy a 
bűnösök ne lakóijának. Megfe- 
lebbezték s ezen kívül még két 
közgyűlési határozat ellen is be 
adták a felebbezést. A felebbe- 
zíseket múlt év dec. 19-én vette 
át dr. Beck Alajos elnök és 
nyugtatta Lingauer László s az 
átvételről hivatali pecséttel ellá
tott elismervényt adott át, amely 
igy szól:

Elismerem, hogy a mai 
napon Schummer József 
és társa 3 drb Jelebbe- 
zését átvettem. Mohács, 
1932. dec. 14 Lingauer 
s. k. Hivatalos pecsét.

A felebbezők ezután várták a 
földmivelési miniszter döntését, 
de az nem jött meg Az egyik 
a’áiró időközben Budapesten 
járt, ahol 

érdeklődésére azt vála
szolták, hogy a felebbe
zések oda nem érkeztek 
meg.

Hazaérkezés után, hogy hiva
talosan is megállapítsák ezt a 
hihetetlenséget, elküldték a fe
lebbezések fogalmazványát Bu
dapestre, ahonnan március 31-iki 
igazolással visszaérkezett mind 
a három, rávezetve, hivatalosan 
elismerve, hogy

a fogalmazványok ere
detije a földmivelési mi
nisztériumba nem érke
zett meg.

h. felebbezések — már mint a 
fogalmazványok — a következő 
kísérőlevéllel érkeztek vissza:
M. Kir. Földmivelési minisztérium. 

1933. márc. 31.

Tekintetes
Varga Pál gazdálkodó urnák,

Mohács.
Folyó évi március 29-én hoz

zám intézett levelére mellékelten 
visszaküldöm a 3 drb felebbe- 
zés fogalmazványt, amelyek mind
egyikén igazolja a földmivelési 
minisztérium vízügyi csoportjá
nak irodavezetője, hogy a szó- 
banforgó felebbezések a földmi
velési minisztériumba be nem 
érkeztek.

A felebbezések átvételére vo
natkozó társulati elismervényt 
szintén csatolom.

Szívélyes üdvözlettel: 

dr. Davida Lajos s. k. 
miniszteri osztályfőnök.

Ezek után nyílt kérdés: Hol 
vannak a felebbezések? Utána 
érdeklődtünk, hogy nincs e a 
társulatnak egy közbeeső ható
sága, ahova beterjesztendők 
lennének esetleg a felebbezések, 
azonban megtudtuk, hogy a tár
sulatnak egyébként is a közvet
len felettes hatósága a földmive
lési miniszter.
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A közgyűlési határoza
tok ellen beadott feleb ■ 
be zésekre pedig az alap
szabály világosan úgy 
rendelkezik, hogy azok 
a társulat elnökénél be 
adandók a földmivelési
miniszterhez címezve, va
gyis onnan egyenesen
oda kell felterjeszteni

Az egész társulati kérdésnek
egy elintézése van: Kormány
biztost, aki vizsgálja ki, hogy 
kit terhel a mulasztás az ellen
őrzés hiányossága miatt és a 
kormánybiztos vezetésével uj 
tisztikart választani, mert a jelen
legi nem felel meg hivatásának.

Mohács városának pedig eb
ben az ügyben szintén van egy 
kötelessége: Ne Paschke dr-t 
bízza meg képviseletével, mert 
dr. Paschke dr. Becknek leköte
lezettje az ügyészi választásért s 
úgy szavaz ott, ahogyan Beck 
dr. akarja. Már pedig Mohács 
város, mint erkölcsi testület sem
miféle pártvezéri dikta'urának 
nem vetheti magát alá.

<ZZCZT>aZ>O7)CZZCZZ>CZr)CZ7)<ZZ)aGDCZZ)CZ7)

Az ember elindul tele ambí
cióval, dolgozni és küzdeni aka 
rással és jönnek a férfikor leg
szebb évei, amikor ezt az ambí
ciót valóra váltja. Dolgozik, 
küzd, ott van az elsők között 
mindig, ha a város, ha a haza 
érdekéről van szó. Azután jön
nek az öregebb évek, lassan 
csak a lekszükebb saját hivatás 
és a család maradnak meg. Ez 
volt dióhéjban dr Peder Károly 
ügyvéd élete, akinek élete után 
hirtelen, váratlan pontot tett az 
el nem maradó kérlelhetetlen 
halál.

A legrégibb mohácsi családok 
egyikének sarja. Született Mohá
cson 1861. évben december 
25 én. Iskolai tanulmányait Pé
csett kezdte, ahol a cisztercita 
gimnázium eminens növendéke 
volt végig, majd a budapesti 
jogtudomány egyetemen avatták 
doktorrá s az ügyvédi oklevelet 
is korán már 25 éves korában 
megszerezte. Mohácson telepe
dett le, ahol csakhamar élénk 
részt vett a város, a vármegye 
és a politika életében. Baranya- 
vármegye törvényhatóságának 
tagja volt, alelnöke a független
ségi és 48 as pártnak s mint 
ilyen élénk szerepet vitt a nem
zeti ellenállás idejében. Szónoki 
képességei az egész vármegyé
ben elismertek voltak s amikor 
Apponyi Albert gróf a függet
lenségi párt pécsi országos gyű 
lésére érkezett őt bízták meg 
üdvözlésével. Mohácson is a 
társadalmi életben szép sikerei 
voltak beszédeivel s az 1898. 
március idusán az Iparoskörben 
tartott beszéde sokáig élt a lel
kekben.

A Mohácsi Kölcsönös Segélyző 
Egylet s az abból alakult Mo
hácsi Mezőgazdasági és Iparbank 
agilis s elismert jogi tudásu 
ügyészét gyászolja halálában. 1908 
■óta Baranyavármegye tb. főügyé
sze s 1911 óta a Mohácsi volt 
Úrbéresek Erdőközbirtokossága 
elnöke. I

Az 1905. évben néhai Jagics 
Józseffel alakították meg a Mo
hácsi Sokacok Magyar Olvasó
körét s ennek az egyesületnek 
is elnöke, majd a diszelnöke volt.

Az utóbbi években már inkább 
visszavonultan élt s halála egy 
munkás élet befejezéséül, iróasz 
tatánál érte. Özvegye sz. Auber 
Anna, fia dr. Réder Dezső, leánya 
Czimer Lajosné sz. Réder Margit 
és nagyszámú rokonság gyászolja. 
Temetésén a Társadalom részvéte 
osztatlanul nyert kifejezést és 
nagy tömegben kisérték utolsó 
útjára
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Fényesen sikerült a 
Leánykíub előadása.
A Mohácsi Kis szent Teréz 

Leányclub április 1 én este 9 órai 
kezdettel rendezett jótékonycélu 
műsoros estet. Már az előadás 
előtt sokat beszéltek arról, hogy 
szenzációs műsora lesz az estnek 
s igy érthető volt, hogy a kö
zönség megtöltötte az Iparoskor 
nagytermét.

Pont 9 órakor kezdődött az 
előadás, amikor is Petz Ilonka 
szép beköszöntője után Stad’er 
Mihály pyston szólót adott elő. 
A szólót Mihájlovics Mihály ki
sérte gtiáron. A kiváló együttest 
hosszassan tapsolta a közönség.

Szkladányi László dr. a kitűnő 
szavaló Mécs László verseiből 
szavalt mély átérzéssel, amiért 
sok tapsot kapott.

Ezután Gyula Diák: TAC 
(Tenis Atlétikai Club) nő cimü 
mai időkből vett jelenete került 
színre. írója a mai hóbortos, 
sportrajongó ladyt állítja pel
lengérre a maga gondolkodásá 
val, jel'emével, szemben a házias 
leánnyal, aki anyai örömöt talál 
abban,hogy a házmesteék kisgyer
mekét ringathatja s mosolyogni 
látja valamint a régi, szentimen
tális gondolkodású nagymamával. 
A nagymama szerepét Pazaurek 
Teri alakította szépen, Mária, 
a házias leány szerepében Rubint 
Magda tehetséges játékával nyert 
nagy tetszést, mig a sportbaby 
szerepében Ferenczy Klementin 
tehetséges játékában gyönyörkö- 
a közönség.

Majd pedig pazar rendezésben 
előadásra került Váradi Antal — 
Poldini Ede: < Vadrózsái cimü 
daljátéka. Pompás díszletek, gyö
nyörű ruhák kápráztatták a kö 
zönség kritikus szemét. A her 
cég szerepében Laszák Manci 
csodálatosan lágy,kellemes hangja 
keltett feltűnést. Miként a kis 
falucskában megkonduló esti 
harang tisztán csengő csilinge- 
lese hangzik a távoli völgyben, 
olyan volt vadrózsához intézett 
éneke. Ettől kinyílott és szere
lemre ébredt a vadrózsa. Nick- 
mann Etusról a vadrózsa meg 
testesitőjéről is csak szépet 
lehet mondani. A herceg cso
dás éneke s csókjának hatása 
alatt felébredve úgy énekelt, mi
ként a rózsa énekelhet a maga 
virágnyelvén, akkor amikor a 
nap aranysugarának csókja foly
tán bimbóból rózsává lesz. Bagoly 
szerepében Geringer Manyi hang
jának kellemes huhogása tetézte a 
kísérteties éjszakavarázsát.Aherceg 
kíséretében Schmidt Márta, Tep- 
pert Viki, Tóth Mariska és Tóth

Manci parádés középkori francia 
ö'tözetben az udvarhölgyekkel: 
Csikós Eszti, Hahn Manci, Se- 
patz Bözsi, Schlitzer Katóval, 
kik ugyancsak fényes estélyi 
ruhában pompázva, lejtették a 
fejedelmi táncot, hogy méltó 
keretet adjanak vadrózsa és a 
herceg tündéri szerelmének. Sok 
tapsot kaptak Apródok szerepé
ben kedvesek voltak Veszter- 
gombi Kató, Csémi Gizi és 
Földváry Magda akrobatikus 
táncukért és mutatványukért 
viharos tapsot arattak. A jó 

l tündérek : Balázs Ili, Bannoch
Zsuzskó, Csallóközy Baba, Ge
ringer Manyi, Hafner Juci, Mát 
kovics Teri, Rózsa Eszti, Sepatz 
Ne'li, Tasi Margit, Uhl Ili, Vöő 
Janka szép ruhái élénk feltűnést 
keltettek. Kecses mozdulatu tán 
cuk ped'g úgy hatott, mintha 
nem is e földről, hanem a tűn 
dérek paradicsomából jöttek 
volna. Rossz tündér szerepé
ben Faragó lius ismert kellemes 
hangjával hódította meg a kö
zönséget. A daljátékot Bakits 
Mariska, Balázs Mária, Bárácz 
Kató, Kedves Ilonka, Klimó An
nus, M nk Kató, Popovics Manci, 
Rótt Kató, Rózsa Zsófi, Schvel 
ler Manci, Tadics Mariska, Vöő 
Etelka leányklub tagok és Acker- 
mann Ilonka Birtalan Jolán, 
Csiszár Manci, Erdős Ilonka, 
Govmk Ilonka, Hirsch Jolán, 
Hoffecker Herminka, Jakab Etus, 
Kolozsváry Éva, Pakusz Márika, 
Pusiberk Lili, Schapper Kató, 
Valenta Erzsi polg. iskolai nö 
vtn fékekből álló kar kisérte. 
Ferenczy Baba és dr. Margitay 
Iván kisérte zongorán a daljáté
kot precízen.

A közönség csodálkozását 
vívta ki a színpad szép díszítése 
és az előadás káprázatosán pa 
zár rendezése, ami Krosits Ilonka 
polg. isk. tanárnő lelkes, hozzá
értő munkájának tulajdonítható.

A daljáték ének részét Kecskés 
Lajos polg. isk. tanár tanította be.

A két’ színdarab között Vörös 
Imre Jakab Gyula I. és II. tenor, 
Magos Gyula, Kálmán Miklós 
I. és II. basszus adtak elő négy
szólamú énekeket. A Mohácson 
újszerű énekquartet fegyelmezett, 
nagyszerű éneke meleg elisme
résben részesült.

A szombat esti előadáson ki
vül a péntek esti főpróbát az 
ifjúság tekintette meg, mig az 
előadást vasárnap délután meg
ismételték, amikor szintén nagy 
számban jelent meg a város 
lakossága Finoméla.

H búzatermelés 
nemzetközi korlátozása.

Irta: Koszi Ottó, Mohács.
Évről-évre szaporodik a világ

termés buzafeleslege. Az idén 
már elérte a 200 millió méter
mázsát. Dacára annak, hogy je
lenleg még egyik export állam 
sem hajlandó búzaterületeit 
apasztani, — mert nem tudja, 
hogy a búza helyett mi mást 
vessen — előbb utóbb a búza
export államok kénytelenek lesz
nek nemzetközileg megegyezni, 
a búzatermelést illetőleg.

A Népszövetség előtt kb. fél 
év óta egy terv fekszik ennek 

a kérdésnek a megoldására A 
rövid kivonata a következő:

Lévén az önellátás a haladás 
velejárója és a létlehetőségek 
legbiztosabb alapja, a búzaim
port államok a búzával való ön
ellátásuk belső szükségletük 
fedezéséig szabad volna, viszont 
a ouza export részükről tiios 
volna Mivel ezen államok bu- 
zái gyengék, kénytelenek lisztjük 
javítására magas minőségű bu- 
zákat importálni. Tehát vagy 
nem termelnek teljes szükségle
tük kielégítésére való buzameny- 
nyiséget, vagy egy részét takar
mányozásra használnák majd el. 
Ez a belső ügyük volna, melyet 
majd saját belátásuk szerint 
rendeznének. Ezen, a minőségi 
búzák behozatalára utalt államok 
tetszésük szerint szabadon vá
laszthatnák azt az államot vagy 
államokat, melyeknél a következő 
évben — az áliamonkint előre 
megállapítandó mennyiségben — 
fedeznék búzaszükségletüket. 
Ennek alapján minden export 
ál'am e'őre berendezkedhetne a 
következő évi búzatermelésre. 
(Az import államok, persze előny
ben részesítenék azokat az álla
mokat, melyek úgy minőségben, 
mint árban legjobban megfelel
nének. Ebből kialakulna egy 
éles minőségi buzaverseny az 
export államok között. Lásd az 
«Eljárás a buzasikér minőségé 
nek és mennyiségének a foko
zásárai cimü füzetemben: <A 
gazdaközönség figyelmébe.!) Az 

I export államok búzatermelésük 
belső szabályozására buzakatasz- 
tért állítanák fel. A kataszter ég
hajlati részekre, főcsoportokra és 
alcsoportokra volna osztályozva. 
Az éghajlati részben országré
szek átlagos éghajlata, a főcso
portban az általánostól eltérő, 
nagyobb vidékre kiterjedő ég
hajlati, fekvési és talajviszonyok, 
az alcsoportba pedig kisebb 

j helyi határok, illetve azok részei- 
I nek különleges eltérései jutná

nak kifejezésre. (Pid. éghajlati 
országrész a Dunántúl, főcsoport 
a Baranya, alcsoport Mohács 
határa, a sziget.) Minden gazda 
termelhetne annyi búzát, ameny- 
nyit óhajt a terménykereskede
lem, azonban csak annyit ve
hetne át tőle, amennyi megfe
lelne az illető buzakataszteri al
csoport szántóföld egységére 
megállapított mennyiségnek. Mi
nél jobb volna az alcsoport bú
zájának minősége, annál nagyobb 
lenne az arányszám a szántóföld 
és az eladható búza között. 
(Nálunk pld. jelenleg a legna
gyobb arányszám a Tiszavidék 
alcsoportjainak lenne. Minden 
termelő egy arcképes termelői 
igazolványt kapna, melybe a 
telekkönyv hivatalosan bevezetné 
szántó földjének területét. A 
terménykereskedő búzát csak az 
igazolvány alapján vehetne, 
melybe minden alkalomkor be
vezetné az átvett mennyiséget. 
Mihelyt a megengedett arány
szám eléretett, a terménykeres
kedő nem vehetne át több bú
zát. A terménykereskedelem el
lenőrzésére vannak megfelelő 
intézkedések.

Vegyük példának, hogy egy 
mohácsi gazdának 15 kát. hold 
és egy tiszacsegei gazdának 
ugyanannyi szántóföldje van. Ha 
a tiszavidéki gazda búza minő-
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ségi arányszáma a szántóföld 
minden kát. holdja után egy 
métermázsa lenne, tehát az elad
ható búzája összesen 15 méter
mázsa, úgy a gyenge minőségű 
mohácsi búzánál az arányszám 
holdankint 50 kg, illetve össze 
sen 750 kg. lenne.

Ezen, vagy hasonló nemzet
közi megállapodás létrejöttéig 
szerencsére még egy két év el
telik, de ha ölhetett kézzel, nem
törődömséggel azt bevárjuk, úgy 
majd rajtunk múlik, ha a ver
senyben a tengerentúli államok
kal háttérbe szorulunk. Egyelőre 
mégis csak a búza éghajlatunk 
alatt az a termény, mely arány
lag a legbiztosabb. És ha nem
zetközileg rendezve lesz a ter
melése, a mainál jelentősebb, 
jobb árak lesznek elérhetők a 
a kiváló minőségű búzákért.

Jelen cikkem tartalmát már 
kis füzetemben érintettem. Acikket 
azért, írtam hogy rámutassak 
füzetem jelentőségére és hogy 
ezáltal nagyobb érdeklődést éb
resszek iránta. Ne halasszuk el 
a kis füzet beszerzését és szor
galmas tanulmányozását Minél 
gyakrabban olvassa a gazda, 
annál nagyobb hasznot húz 
majd belőle. Buzdítsuk gazda
társainkat a beszerzésre, mert az 
eljárásnak csak akkor lesz gya 
korlati értéke, ha minél gyor
sabban általánosabban elterjed A 
k's füzet jó tanácsadója lesz 
mindig a gazdának, ezért őrizze 
meg, hogy mindenkor kéznél 
legyen.

Az eljárás még az idén is al
kalmazható, mert lóbab az eljá
rás szerint még április első fe
lében is vethető.

XXXXXXXXXXXX

— Elutaztak Frigyes főher
ceg és vendégei. Megírtuk, 
hogy Frigyes főherceg előkelő 
vendégek kíséretében szalonka- 
vadaszaton van uradalmában. A 
szalonkavadászat pénteken ért 
veget s az előkelőségek szomba
ton elutaztak. Mint értesülünk a 
vadászat eredménye 87 szalonka 
volt.

— Elismerő oklevél a téli 
gazdasági iskolának. vitéz 
Horváth Iván és Orosz Gyula a 
mohácsi gazdasági iskola farad
hatatlan igazgatója és tanara a 
mezőgazdasági kiállításra vitte fel 
növendékei es az iskola termel 
vényéit. A földmivelési miniszte 
rium kiküldöttei és a kial itás 
vezetősége a legnagyobb elisme
réssel adóztak az iskola kiallitasá 
nak s elismerő oklevéllel tüntet
ték ki.

— Halálozás. F. hó 4-én 
Budapesten váratlanul elhunyt 
Bezugh István gazdasági főtaná
csig, jcszagkorinanyzó. Temetése 
csütörtökön délelőtt volt Buda
pesten. Az elhunytban Bezugh 
Lajos, a püspökpusztai bergaz- 
dasag igazgatója édesatyjat gyá
szolja.

— Lelkigyakorlatok a zárda
templomban. Szent Ferenc har
madik rendje és a magyar hívek 
részére is vasarnap délutántól 

szerda reggelig a zárdatemplom- j 
bán lelkigyakorlatok lesznek. A 
szent beszédei reggel 6 órakor I 
es este 5 órakor vannak. Az ' 
esti beszedek után keresztüli aj 
tatosság.

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte Láng Álad ír lisztkereskedőt 
és nejét. A csalad reménysége, a 
kis Ilike folyó hó 3-an reggel, 
életének hatodik eveten elhunyt. 
A bánatos szülők iránt mély rész
vét nyilvánult meg. A kis halót: 
temetene szerdán délután volt

— A credlstákat kéri az el
nökség, hogy a belvárosi temp
lomban szombaton es’e 6 órakor 
kezdődő lelkigyakorlatokon ve 
gyer ek részt. Nagyszerdán d. u. 
b órakor gyóntatás, Nagycsütör
tökön reggel pedig közös credista 
szent áldozás.

— A Kát. Legényegylet 
böjti estje. Vasarnap tartóba 
ötödik böjti estjét a Kát. Legény- 
egylet, amelyen (jyőrky József 
pécsi leány gimnaziu ni igazgató 
tartott értékes előad ist az ember- 
tarsi szeretetről. Kitünően felepi 
tett előadásában történelmi visz- 
szapidantest vetett ebben a kér
désben s nagy tudassál, nagy
érzékkel boncolgatta a szép té
mát. Beszede után Simon Dezső 
szavait, majd egy kis színdarab 
következett, amelyet Egti Karoly, 
Szekér Ferenc, Dettkó Nándor 
vittek sikerre.

— Iskola látogatás. Oéher 
Lajos országos szakfelügyelő 
Szegedről, meglátogatta a mo
hácsi gazdasági továbbképző is
kolákat. A fegyülelő a faiskolában 
is volt a latogitasa befejezése
kor megelegedesit fejezte ki a 
látottak fölött.

— Kereszt a fogadalmi temp 
lom kupoláján. A mohácsi fo 
gadalmi templom kupolájára fel
helyeztek az apostoli kettős ke
resztet. A kettős Kereszt messze 
latjatoan emelkedik a kupolán s 
hirdeti egy varos, egy nemzet élni 
akarasat, amely megtörtén, főiig 
elbukva is istennek hazat építi 
ezekben a nehéz időkben. A ke
reszt hitet önt a lelkűkbe s biza
kodást nyújt, hogy lesz meg fel
támadás, ha a nemzet erős lesz.

— Lelkigyakorlat. A belvárosi 
templomban az idei evben dr. 
Kápolnai Zsigmond esp plébá
nos fogja a lelkigyakorlatokat 
tartani Ezért felhívja a Misszó 
Társulat, a Mar.a Kongregáció es 
a Leanyklub tagjait, hogy a 
folyó ho 8-an, szombat este 6 
órakor kezdődő és a szerdáig 
minden este t> órakor tartandó 
lelkigyakorlatos szent beszedeken 
jelenjenek meg. Az utolsó szent 
beszed Nagy csütörtökön d e. 
szent mise e.ött.

— a mohácsi ref. egyház 
gondnoki hivatala értesíti az egy 
hazközseg tagjait, hogy 1933. évi 
adókivetés elkészült s az folyó 
ho 9-töl 25 ig, 14 napi közszem
lére a gondnoksági hiva.alban 
van kiteve d. e 9 tői 12 óráig, 
amikor azt az érdekeltek megte- 

i kinthetik. Mindenki sajat érdeke 
ben nézze meg, meri a 14 nap 
lejárta után kiigazításokat nem 

i eszközölnek, továbbá felkérik ez 
utón is minden egyes adófizetőt, 
hogy 1933 évben az első ne 

' gyed adójukat fizessek be ezen
14 nap alatt, mert az egyház 
kötelezettségeit másképén teljesí
teni nem tudja s amennyiben 

ezt önként be nem fizetnék, úgy 
kénytelen azt végrehajtás utján 
szorgalmazni.

— Változás a Dunavidék 
szerkesztőségében. A Dunavi- 
dek szerkesztését a folyó héttől 
kezdve Dr. Ihrig Ákos vette át, 
mint felelős szerkesztő. Dr. Ihrig 
Ákos eddigi mohácsi működése 
alatt szimpátiát és megbecsülést 
szerzett s érdeklődve varjuk uj 
hivatasaban kifej’endő munkás
ságát.

— „Korunk Szava* szerkesz
tőségének katolikus napja 
Mohácson. Három evvel ezelőtt 
indult meg országszerte az a 
mozgalom Széchenyi György ve 
zetese alatt a katolikus világban, 
amely céljául tűzte ki az egye
temes katolikus generacót, az 
aktív katolicizmust. A mozgalom 
rohamosan terjedt és lassan meg
hódította csaknem az egesz ka
tolikus fiatalabb generációt a ma
gyar glóbuson. Fiatal papok, pub
licisták, szepirók gyülekeztek a 
zászló ala s igazságaikat szét
szórtak a katolikus világban. Ra 
dkaiisabb szociális politikát, a 
le.kék megújhodásává kato ikus- 
sag egyete nesseget hirdettek s 
bátor hangjukkal gyakran nagy
erővel leptek szembe a régies- 
kedö és minden modernségtől 
visszariadó idősebb generációtól, 
amely a háború előtti menta.Has
ban elve, minden szociálisabb 
mozgalomban forradalmár es bol- 
sevizmust látott. Ma mar szavuk 
a legmagasabb fórumokig elhang
zik es hatalmas katolikus törne 
gek halljak meg szavukat az 
egész országban. Orgánumuk a 
„Korunk Szava*, amely ma mar 
több tízezer példányban jelenik 
meg es hirdeti igazságaikat. En
nek az aktív katolikus orgánum
nak a szerkesztősége erkeziK 
Mohácsra április 23 an, hogy 
programmját ismertesse a szo
ciális es katolikus terem Katolikus 
m-pot fognak tartani s en ek ke 
reteben a Katolikus Legényegy
letben ismertető előadást Buda
pestről Széchenyi György gróf, 
Alszeghy Zsolt es Pozsonyi Jó
zsef érkeznek ezen a naron Mo
hácsra. Pécsről ped g Kiss Sza- 
léz ferencrendi atya, a mozgalom 
ottani vezeregyenisege. Az aktív 
katolikusok napjat Mohácson egy 
szüzebb körű bizotisag rendezi, 
amelynek elnöke Margitay Lajos 
dr. polgármester es Pásztor 
Endre es tagjai az összes katoli
kus érdekességek elnökei és a 
„Korunk Szava* mohácsi előfize
tői. A vendegek hajóval érkeznek, 
ünnepélyesen lesznek fogadtatva. 
A programmot most állítják össze.

— Nyugdíjasok figyelmébe. 
Az egyház községi adónak he
lyes és pontos kivetése céljából 
felkérem az összes nyugdíjaso
kat, hogy 1933. évi március hó 
1 tói jaró havi járandóságaikat 
nevezetesen nyugdijukat, családi 
pótlék és lakbérükat a róm. kát. 
egyház község pénztáránál 8 nap 
alatt a hivatalos órak alatt dél
előtt 9—12 óráig jelentsék be. 
Ellenkező esetben kénytelen lesz 
az egyházközség adókivető bi
zottsága a kivetést magán utón 
szerzett adatok alapján eszkö
zölni, ami természetesen pontos
ság kárára menne

Dr Kápolnai Zsigmond.
— A Mohácsi Kát. Legény 

egylet elnöksége ezután kéri 

tagjait, hogy pálmavasárnap reg 
gél 6 órától a húsvéti szentgyó- 
násukat és áldozásukat a belvá
rosi templomban elvegezni szives 
kedjenek

IGYUNK
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gyomorerositö likőrt.

— Vallásos est A Mohácsi 
Kát. Legényegylet ma, pálmává- 
sarnap este fel 9 ó ai kezde.tel 
tartja az idei utolso böjti össze- 
jöveteiét, melyen a műsornak ki
emelkedő szama lesz D.-. Farkas 
József pécsi püspöki titkárnak, 
illusztris előadónak beszéde „Az 
1900 eves katolikus Egyház* 
címmel. Műsor: 1. Szavalat: 
Szabó Maria. 2. Bzszed: Dr. Far
kas József. 3. Szavalat: Huth 
Árpád 4 Színdarab 2 felvoms- 
ban Szereplők: Ran.cj Annuska 
es Ránics Mancika, Bánó G.zike, 
Agócs Ilonka, Lakatos Ilonka, 
Czafik 'Ferike, Marton Kató, Bub
reg Annus, Tóth Ágica, Antoni 
lionka, Detko Etuska. Az elő
adáson belépődíj nincsen, de 
szives adományok hálásán fogad
tat:. a«.

— Szülői értekezlet a polgári 
iskolaoan. Vasarnap délelőtt 
sz.üioi értekezlet volt a polgári 
.skoiaban, amelyen a szülők nagy
számban jelentek meg. Mayer 
Ferenc igazgató megnyitója uian 
Dr. Szabó Károlyné tanárnő tar
tott eiüadast a sportról, annak 
nevelő hátasáról A mindvégig él
vezetes eloadas nagy tetszést 
aratott. Befejezésül Mayer igaz
gató a cserkesz vnagjamboreere 
hívta lel a szülök ügyeimet.

— A varost adóhivatal 
nyomatékosan felhívja a laKDeriő- 
két, hogy a haztuiajdoaosok adó- 
hatraleKa javara letiltott lakbérei
ket a varos pénztárába naladekta- 
lanui fizessek be, mert a városi 
adóhivatalnak a jövőben mar 
nem all módjában eltekinteni, a 
kesedelemesen fizető vagy az 
egyaltdiaban nem fizetők elien 
megindítandó bírói eljárástól. Te
kintettel pedig, hogy a bírói pe
res eljárás mindenkor tetemes 
költségét is jelent, ezért az adó
hivatal felhívja az összes berhat- 
ralekban levő lakokat, hogy sa
jat jól felfogott erdekükoen a le
tiltott berhatraiékaiaal haladékta
lanul fizessek be a varos pénz
tárába.
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— A város polgármestere 
felhívja a közönség figyelmét arra, 
hogy a nagy anyagi áldozatokkal 
megkezdett fásítás a varos egész 
területén befejeződött. Azonban 
sajnálattal kellett tapasztalni, 
hogy a közönség egyrésze, de 
főkepen a gyermekek a fiatal fa
csemeték iránt nem viseltetnek 
kellő szeretettel és megértéssel, 
ezért a facsemeték fejlődése ér
dekében kéri a polgármester a 
közönség támogatását azokkal 
szemben, akik meggondolatlanul 
a fákat megrongáljak avagy, azo
kat teljesen tönkre teszik. Éppen 
ezért, eddig szerzett tapasztalatok 
alapján a város polgármestere 
közhírré teszi, hogy a Deák-tér
nek befásitott részén (a Horthy 
Miklós ut felé eső részén, vala
mint a vámőrlaktanya előtti téren) 
a gyermekek tartózkodását a jö
vőben eltiltja és helyette játszó 
térül a régi futball pálya területet, 
valamint a laktanya és a teli 
gazdasági iskola közötti területet 
jelöli ki.

— Az orvhalászat vége. 
ivancsics János mohácsi szigeti la
kos, Cserháty Sándor halászbérlő 
felesküdött halőre csütörtökön a 
kora délutáni órákban az Auber 
présház irányában orvhalaszra 
bukkant. A halőr felszólította, 
hogy igazolja magát, amit azon
ban ez megtagadott, sőt a halőr 
további felszólítására, hogy kö
vesse valami lakott helyre, ahol 
igazoltathassa, felkapott egy karót 
és azzal a halőr felé sújtott. Az 
ütés nem talált, mire még egyszer 
felé akart ütni, a halőr azonban 
önvédelemből levette válláról fegy
verét és az orvhalász combjába 
lőtt. A mentők vitték a László 
kórházba, ahol 17 db. sörétet szed
tek ki a lábából. Megállapítottak, 
hogy Mogyorósi Sándor cseledo 
bokái lakós. Az eljárás megindult.

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egylet nemet kurzusának be
fejezése. A Kát. Legényegylet
ben Afűjer Ferenc poigari isko 
lai igazgató öt hónapon keresztül 
heti két órával vezetett német 
kurzust közel 50 tag számára. A 
tanfolyamon résztvevők kb. 300 
német szót sajátítottak el ezen 
átlag rövid idő alatt és egyszerű 
mondatokban nagyszerűen alkal
mazzák azokat. Mayer igazgató 
fáradságot nem ismerő munkáját 
az ifjúság csütörtökön este, az 
utolsó összejövetelen hálásán 
megköszönte.

— Pécsre szállították a szi
geti gyilkosokat. A nyomozás 
befejeztével Maikó Istvánt és fiát 
a pécsi ügyészségnek adták át. 
Mindkettő ottis oly cinikusan vi
selkedett, hogy megütközést kel
tett. A fiú nyugodt hangon mon
dotta, hogy az apa bujtotta fel 
s azt is mondta, hogy legfeljebb 
4 és fél évet kaphat. A börtönben 
majd megtanítják valami iparra, 
aztán biztos kenyere lesz. Az apa 
meg, amikor kérdezték, hogy 
miért bujtotta fel emberölésre a 
fiát, igy felelt: Hát, agyonütötte a 
kacsámat. Úgy mondta ezt, mint 
a legtermészetesebb dolgot. Az 
Ügyészség az apát gyilkosságra 
való felbujtásért, a fiút pedig 
gyilkosság büntette miatt helyezte 
vád alá.

— A pénz és a kötény. Az 
erdőbirtokosság irodájában pénz
osztás van. Így kell venni szó- 
szerint, mert igy veszik az érde

keltek is. Ugyanis oly’ erővel 
rohantak neki az irodának, hogy 
élénken mutatják be milyen csoda 
volna, ha úgy egyszer az utcán 
kezdenének pénzt osztogatni. 
Olyan tumultus van, hogy élet
veszélyes. A pénz közelsége, 
szaga megvaditja az embereket s 
igy történhetett meg, hogy az 
egyik menyecske a nagy tolako- 
kodásban elvesztette a — köté
nyét . . . Amikor aztán végre az 
Íróasztalhoz érkezett és mások 
észrevették a „toilette hibát" volt 

. nagy pironkodas, zavar, szemek 
lesütése, de mar akkor megtör
tént a baj . . . Hiába a pénz nem 
kíméli még a kötényt sem I

— A városi mázsa. A követ- 
j kezö panaszt kaptuk : A városi 

mázsák közelében zárt, akolszerü 
hely et szoktak mindenhol keríteni, 
ahova az allat beterelhető a má- 
zsalas elerkeztéig. Ugyanis a ke
reskedő majd mindig több gaz
datói vásárol és egyszerre akarja 
leméretni, tehat összevárja az 
egesz megvásárolt állatállományt. 
Aki azonban először érkezik vár
hat sokáig és vigyázhat az állat
jaira, ha bir. Így jártam én is a 
napokban s az történt, hogy köz
ben az állataim szétmentek, mász
kálták, veszítettek a súlyúkból s 
kart is okoztak. Kit ek keli ezt 
most megfizetni ? Ha a város 
egy ilyen zárt helyet létesített 
volna, akkor ez nem történik meg, 
én tehat nem vagyok hajlandó a 
kart megtéríteni, ellenben kérem, 
a többi cazdak nevében is a vá
rost, hogy más varosok mintájára 
csináltassa meg azt az akolt. 
Aláírás.

— A rendkívüli ideiglenes 
házadómentességi kedveznie 
nyék k terjesztése. A pénzügy 
miniszter az eddigi ideiglenes 
hazadómentességi lehetősegeket, 
illetőleg az átalakítások utáni há- 

J zadó kedvezményeket kibővítette 
I azzal, hogy kedvezményt biztosit 

azon haztulajdonsoknak akik há- 
znkat a magyar szén használatá
ra alkalmas központi fűtőberende
zéssel szerelik fel, vogy a már 
meglevőt magyar szén használa
tára alakítják at. Továbbá, hazadó 
kedvezményt nyújt a rendelet 
olyan átalakítások után is ame
lyeknél a költségek az épület 
belső köbtartalmához viszonyítva 
köbméterenkint az 5 P.-t elérik. 
Ha viszont csak egyes — bérbe
adás utján hasznosított — bérle
mények lesznek átalakítva, akkor 
a kedvezmény megjár abban az 
esetben is ha az összes költségek 
köbméterenkint a 2.50 P.-t elérik. 
A kedvezmény lényege pedig ab
ból áll, hogy a szabályszerűen 
igazolt költségek 66 %-a az áta 
lakitási munkálatok befejezést 
követő évtől 6 éven át az adójá
ból levonásba kerül olymódon, 
hogy az első 5 évben 12%, a 
6. évben pedig 6%t fognak le
vonásba hozni. Ezen kedvezmény
re mindazok igényt tarthatnak, 
akik 1933. évi február hó 1-e 
óta teljesítettek munkálatokat, 
akik pedig ezen bejelentésüket 
eddig elmulasztották, azok még 
április hó 14-ig igény üket pótló
lag érvényesíthetik.

— A kenyér és a hús. Egy 
I kiló kenyér 44 fillér, egy kiló 

marha hús 60 fillér, de pár hét
tel előbb 50 fillér volt, vagyis 

i majdnem elérte — persze lefelé 
| — a kenyér árát. A mindig visz- 

szasirt jó béke években egy har
mada volt a kenyér ár a hús 
árnak s most, amikor a búza 
sokkal olcsóbb majdnem eléri. 
Ha ezt valaki megérti akkor 
zseni, ha ennek valaki okát meg
találja, azt hisszük megtalálna a 
gazdasági válság megoldását is. 
De hogy az lehetetlen politika, 
amely az olcsó búzára annvi 
salangot rak, hogy elérje a hús 
arát az abból sütött kenyér, az 
is bizonyos.

— Sakkverseny eredmény. A 
Kát Legényegylet február hó 
elsejétől végéig heti több össze
jövetelen nagyszabású sakkver
senyt rendezett, melyben 20 tag 
vett részt. A verseny győztesei
nek múlt csütörtökön este Pász
tor Endre elnök hatásos beszéd 
keretében adta at a versenydija- 
jakat nagyszámú ifjúság jelenlé
teben. Győztesek: 1rókay Adam 
(< ándorserlcg és cigaretta tarca), 
Haasz Lőrinc (zsebóra), Lőrinc 
Lajos (sakktábla), Csanady Károly 
(okieve)), Predács Ferenc (oklevél), 
Nagy János (oklevél.) Az értékes 
dijak megszerzéséhez hozzájárul
ták Bognár Antal 3 P, Láng Ala
dár, dr. László Marton, Miholek 
József, Pásztor Endre, Pap József, 
Pelrovics Dezső, Reichardt György, 
Uhl Ferenc 2—2 P, Czigler Jó
zsef, Gelencsér fiuk es vitéz 
Tolnay György 1 — 1 P.

— Közismert az Aspirin- 
Tabietták fájdalomcsillapító ha- 
tasa minden meghűléses megbe- 
tegedésnél, de nem mindenki 
tudja, hogy hamisítványok is 
vannak forgalomban és gyakran 
pótszereket is kínálnak megvé
telre. Hogy magunkat káros utó
hatásoktól megóvjuk, ügyeljünk 
Aspirin tabletták vásárlásánál min
dig az eredeti „Bayer" csomago
lásra (a zöid szalaggal), mert csak 
ebben kerülnek forgalomba az 
eredeti tabletták.

— Félmillió métermázsa mi
nőségi búzát keresett nálunk 
Németország. Az egyik fővárosi 
napilap múlt szombati szama 
közgazdasagi rovatában olvasható, 
hogy egy németországi gabonacég 
az idei termésből félmillió métermá
zsa minőségi búzát akart vásá
rolni. Az üzlet azért nem jött 

i létre, mert a német „minőségi 
búzát garanciával" keresett ná
lunk és a Külkereskedelmi Hiva
tal azt mondotta, hogy azt nem 
tudunk adni. Kétségkívül nálunk 
is terem minőségi búza, de nem 
olyan, amilyent a német kívánt, 
olyan magas sikér mennyiséggel 
és minőséggel, hogy a gyenge 
német búzához való keverésnél 
az eszencia szerepét játszaná, 
melyből már kevés is elégséges 
ahhoz, hogy a keverésnél nagy 
javítási hatasa legyen. A néme
téknél (és minden import állam
nál) az a törekvés nyilvánul meg, 
hogy minden, tehát ebből az im
port cikkből is a lehető legkeve
sebb legyen a behozatal. Erre 
figyelmezteti Koszi az „Eljárás a 
buzasikértartaloin mennyisegének 
és minőségének a fokozására" 
cimü füzeteben a gazdatarsadal- 
mát. Mint a fenti esetből latjuk, 
nagyon helyesen. Különben a 
mai számban közölt Koszi cikkére 
utalunk.

— Nyári egyenruhát kap
nak a rendőrök. Annyi bizo
nyos, hogy még a jó vastag 
bundában sem valami kellemes ,

foglalkozás télen őrt állani a 
rendőrnek, de azt hisszük, hogy 
ezt mégis szívesebben viselik el 
az őrszemek, mint nyáron fekete 
ruhában kánikulai hőségben tel
jesíteni szolgalatot. Ugylátszik az 
allamrendőrség legmagasabb pa- 
rancsnokságánál is belátták, hogy 
ezen könnyű segíteni: nyári ruha 
beszerzésével. Mint a fővárosi 
lapok írjak ezen a nyáron a ren
dőrök mar meg is kapjak a nyári 
ruhát. Egyelőre meg azon folyik 
a vita, hogy álló vagy lehajtott 
gallérral készüljön e az uj ruha 
de remélhetőleg ezen is hamaro
san túl esnek. Úgy képzeljük 
ugyan is, hogy ha a szépre, 
kifogástalanságra sokat adó ka
tonatisztek végig mehetnek az 
utcán nyáron lehajtott, kényelmes 
gallérral, a rendőr is megteheti s 
mégis könnyebben fogja ezzel is 
elviselni a kánikulát.

— Itt a sör I Ezzel a felirattal 
a képek egész sorát látni, amint 
az amerikaiak üdvözlik az első 

| sörös hordókat a szesztilalom 
részleges felfüggesztése után. El
hisszük, hogy a száraz Amerika 
ilyen nagy örömmel fogadja az 
árpalét, hiszen eleget szomjaztak 
szegények. Valahogyan azonban 
az az érzésünk, hogy ezeknek a 
képeknek a t áta mögött, a mi 

i tisztelt sörgyárosaink is szerepel
nek, mert hogy az utóbbi időben 
a magas sörarak miatt igen, hogy 
megcsappant a sörivók szama 
s valami biztatás kell a hűtlenek
nek. Ra kell mutatni például arra, 
hogy milyen boldogság a sör ott, 
ahol nem volt eddig, hátha igy 
visszatérnek a söriváshoz. Azt 
hisszük azonban kissé nehezen 
fog meni ez, mert eddig sem volt 
a sör ellen kifogas, hanem az 
ara ellen, amely a habbal együtt 
növekedett . . .

— Húszezer hold telepítésre. 
Kálay Miklós fc|dmivelésügyi mi
niszter kijelentette, hogy bizonyos 
elvitt kerdesek eldöntése után 
húszezer kát, hold föld fog a kor
mány rendelkezésére allami telepí
tési célook.ra A kormány a telepíté
sek ügyén állandóan dolgozik s 
az hamarosan megvalósulásra 
fog kerülni.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi március hó 
31-től 1933. április hó 7-ig. 
Születések : Szabó György, Li- 
kár Terézia, Rideg Erzsébet, Jak- 
sics György, Gyurosovics János, 
Szekeres Etelka, Küllős Maria 
Erzsébet. Házasságkötés; nem 
volt. Halálozások: Huth Dezső 
3 éves, Jaksics György 2 napos, 
Vaskovics János 79 éves, Gold- 
bach Arisztid 1 éves, Láng Ilona 
5 éves, Petre Istvánná 37 éves, 
özv. Lőrincz Sandorné 77 éves, 
dr. Reder Károly 71 éves, özv. 
Németh Imréné 69 éves, Schmall 
László 16 hónapos, Eperjesi Má
tyás 64 éves, özv. Fekete Má- 

' tyásné 93 éves.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

I gazdasági isleola metec- 
i rológiai állomása Jelenti 1 

1933. március 31-től április 7-ig

Mohácson 
a hőmérsékleti maximum + 19 Cú 
a hőmérsékleti minimum -j- 1 C° 

csapadék 8? mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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A mohács-külvárosi 
plébánia feltámadási 

körmenete.
A külvárosi plébánia hivatal 

mindazoknak, akiket illet ezennel 
a következő püspöki leiratot tu 
domására hozza; Nagyontiszte- 
lendő Adminisztrátor Ur!

Folyó évi március hó 6 án 
kelt felierjesztése kapcsán érte
sítem, hogy a mohács külvárosi 
magyar és sokac ajkú hívek által 
e'ém terjesztett kérelmeket bizo- 
n>os istentiszteleti ténykedések 
njelve ügyében, alaposan kivizs
gáltam és ennek eredményeképen 
a következőket közlöm Nagyon- 
tisztelendőségeddel.

A külvárosi plébánia úgyneve
zett püspöktemplomában a fel
támadási körmenet sokac nyel
vének megváltoztatását nem tar
tom indokoltnak A magyar 
ajkú híveknek módjukban van a 
belvárosi körmeneten részt venni, 
ahol magyar nyelven folyik az 
istentisztelet, viszont méltányos, 
hogy a másik plébániatemplom 
bán a nagyszámú híveknek is 
legyen anyanyelvükön körmene
tük Az a tény, hogy a zárda 
templomban is tartanak körme 
netet ezt a kérdést nem érinti, 
mert az nem is volt meg mindig 
és annak engedélyezése a szt. 
ferencrendi tartomanyfőnökség 
hatáskörébe tartozix, amibe nem 
kívánok beleavatkozni.

Ezzel szemben méltányosnak 
tartom és a jövőre nézve el is 
rendelem, hogy a böjti vasár és 
ünnepnapokon apüspöktemplom- 
ban a magyar ajkú hívek részére 
mindig legyen magyar nyelvű 
litánia, mert erre az istentiszte
letre nem mehetnek a belvárosba 
a kicsisége miatt. A sokac ajkú 
híveket sem éri ezzel semmi 
sérelem, mert ezáltal nem foszt
ják meg őket semmiféle joguktól.

Ezen intézkedésemben kizáró
lag csak a halhatatlan lelkek 
üdvének gondo'ata vezetett és 
meg vagyok győződve arról, hogy 
mohácsi híveimtől is távol áll az 
a szándék, hogy az Isten házá
ba politikát akarjanak vinni.

Mindannyiunknak — magyarés 
sokac ajkuaknak egyaránt — 
szent kötelességünk, hogy agyon
gyötört szegény hazánknak jó 
polgárai legyünk és mindent 
megtegyünk annak fölvirágozta- 
tására, de a hazának is nagyon 
rossz szolgálatot tenne az, aki a 
különböző nyelvet beszélő ma
gyar katolikus hivek békéjét 
ilyen törekvésekkel meg akarná 
borítani.

Felhívom Nagyontisztelendő- 
ségedet, hogy jelen rendelkezé
semet az érdekelteknek alkalmas 
módon közölni szíveskedjék.

Egyébként buzgó imáiba aján
lottan vagyok

Pécs, 1933. március hó 31.
Nagyontisztelendőségednek

Krisztusban testvére 

Ferenc
püspök.

— Lopás Villányon. Sákics 
Gábor villányi mészáros nyitott 
szobájába ismeretlen tettes beha
tolt es 300 P értékű ékszert lo
pott el. A csendőrség a nyomo
zást megindította.

SPORT.
DVAC (Pécs) - Mohácsi TE. 

4:0 (2:0) 
Pécs. Bajnoki. Bíró: Csík.
A LVSK elleni szép játék után 

hideg tussként hatott a DVAC-tól 
elszenvedőt vereség. A játékosok 
indiszponaltan játszották, mintha 
nem is volna fontos az eredtneny. 
Az egesz csapatra alig lehetett 
ráismerni, olyan léleknéiküli játé
kot produkálták, melynek oka 
— néhány játékosnál — az ön- 
fegyelmezés hiányával magvarAz 
ható — de nem menthető. Az 
MTE csapatában üdítően hatott 
Mózer es Karácsonyi, de főleg 
Baracz jó játéka, ok a mérkőzés 
azon hősei, akik sok játékos he
lyett harcoltak. Az első félidőben 
az MTE egyenrangú fel, erélye
sebb csatársorral 2—3 gólt is 
szerezhetett volna. Szünet után 
v/sszaestek és a DVAC még két 
g< Hal toldotta meg az I- felidei 
eredményt.

DVAC tAmadas ve :cti be a já
tékot, de az MTE is felnyomul. 
A 1. p ben egv váratlin DVAC 
támadás az MTE 16-ra hozza a 
labdát. A szélső laposan bead, 
Gasteiger csak éppen, hogy el
éri s a labda a lécét érintve a 
vonalról nehezen bedöcög 1 : 0. 
MTE tamadas a válasz, de csa
táraink lövését nem kiséri szeren
cse. Mezőnyjáték közben a 33. 
p-ben Milkovics fejelni akar, nem 
sikerül, labára esik a labda es 
onnan kerül a hálóba a mélázó 
kapus mellett 2 : 0.

Szünet után az MTE erejéből 
még telik lő percre, de ekkor 
korner után Gasteger elesen lő, a 
a labda lécről pont a vonalra 
pattan (|ól látni a helyét), a biroi 
nyomás most is itel 3 : 0. Ettől 
kezdve az MTE még néhányszor 
ellátogat a DVAC kapu ele, de 
hiba, mig Milkovics „rendes" 
gólja állítja be a végeredményt.

•
Vasárnap Pécsett Szent Korona 

Kupamérkőzés lesz Délnyugat es 
Közép csapatai között melyre 
Hebrony István szöv. kapitány 
az alábbi csapatot jelölte ki : 
Simon—Veréb Loos—Krivitz Krus- 
kovits Kajtor—Pozsgai Horváth 
II, Bedekovics Sonkó Csasz.

•
Az MTE április 23-án barátsá

gos mérkőzést játszik a DVAC 
jóképességü csapatával.

A szövetség május 25 éré tűzte 
ki az MTE —PEAC mérkőzést és 
junius 11-éré pedig az MTE—FSC 
játékára kerül a sor.

•
Az MTE fölhívja a játékosokat, 

hogy fölszerelésüket szolgáltas
sak be.

Szerkesztői üzenetek.
Füzessy Margit. A választott név 

szép, a vers.rossz,i», de azért szívesen 
bíráljuk el máskor, különösen, ha ennél 
szebbet küld.

Felelős szerlcesBtö : 
BÁN ANDRÁS. 

Laptala|deaos ás kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

NYILTTÉ R
A' ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesitőseg )

Búcsúszó.
Mohácsról való távozásom al

kalmával mindazoknak, akiktől 
személyesen búcsút nem vehet
tem, ezúton mondok Isten hoz- 
zádot és kérem tartsanak meg 
jóemlékezetükben

Mohács, 1933 április hó 7 én.
ÖZV. NAGY GYÖRGYNÉ

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen 

egyetlen drága gyermekünk

liuth Szöszike
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, virág küldésével, vagy a 
temetésen való megjelenésükkel 
enyhíteni igyekeztek, fogadják 
ezúton is a leghalásabb köszöne- 
tünket

Mohács, 1933 április hó 6.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen 

drága szép

ILIKÉNK
elhunyta alkalmából részvét ki
fejezésükkel, virágok küldésével, 
vagy a temetésen való meg
jelenésükkel mérhetetlen nagy 
fájdalmunkat ezúton igyekeztek 
enyhíteni, fogadják leghálásabb 
köszönetiinket

Mohács, 1933 április hó 6

Láng Aladár és családja.

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

- . aga- ----------- .----------------------------- —■

Tisztelettel értesítem Mohács és vidéke nagyérdemű közönségét, hogy a 
csizmadia iparom hanyatlása arra kényszeritett, hogy a

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

Kiváló tisztelettel

Gulyás Ferenc 
cipész és csizmadia mester. 

Jókai Mór ucca IS. sz.

» w ■ » ■ ■ . ........ w V > ■

Piaci áraki
Bűzt 76-os 14.— P
Zab — — 7 50 P
Rozs — — 8.— P
Árpa — 8 25 P
Tengeri morzs. 5.50 P
Bab — — 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 éb teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Külföldi
= bélyegek
nagy választék j
bán kaphatók ;

Fridrich Oszkár
könyvkereskedésében.

Eladó
egy ebédlő, egy ebédlőcsillár 

és több ingóságok
Jókai Mór ucca 19. sz.

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban.
Játékkártya 

legelőnyösebb 
beszerzési 

forrása:
FRIDRICH OSZKÁR

könyv- és papirkereskedése



6 MOHÁCS HÍRLAP 1933. április 9.

MEGHÍVÓ.
A Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank Részvénytársaság

1933. évi április hó 23-án délután 2 órakor és amennyiben a közgyűlésen e napon határozat
képes nem lenne, úgy 1933. évi április hó 30-án délután 2 órakor Mohácson, saját házában tartja

XXXV. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. részvényeseket — figyelmeztetéssel az alapszabályok 21. §-ára — tisztelettel meghívja. 

Mohács, 1933. évi március hó 31-én.

ss:s s i Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank R. T.
: Sassá'!?-' Igazgatósága.

~ TÁRGYSOROZAT:
1. Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása és a jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság jelentése, az 1932. évi mérleg-veszteség-nyereség számlák előterjesztése, a tiszta nyereség megálla

pítása és ennek felosztására vonatkozó javaslat tárgyalása és a fölmentvény megadása.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.

>

I

vagyon Mérleg-számla.__________________ teher

FIGYELMEZTETÉS: Az alapszabályok 21. §-a érte’ircben csak azon részvényes gyakorolhat szavazati jogot, ki részvényét három hónappal előbb az intézetnél nevére 
íratta és azokat szelvényeivel együtt legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt — legkésőbb április hó 20-án délelőtt 11 óráig — intézet 
pénztáránál letette.

P f p f
—------------------

p f p f

253 Készpénz — — — — 751874 197 Részvénytőke — — — 100000-
279 Magyar Nemzeti Bank — 14043 233 Tőketartalék — — — 25000 -
279 M. kir. Postatakarékpénztár 1406 262 Tartalékalap — — — 26743 86
279 Pénzintézeteknél elhelyezve 1166214 1181663 Betétek:
214 Értékpapír — — — — 6092 50 270 Takarékbetétek — 25138092
272 Váltótárca: 254 Hetibetétek — — 42745 — 294125 92

Jelzáloggal biztosítva 631965 278 Pénzintézetek követelései — 8169698
Személyi hitelű váltók 315681 947646 — 275 Viszontleszámitolt váltók — 509670-

279 Folyószámla adósok — — 26291 80 273 Fel nem vett osztalék — 1 17271
252 Kötelezvény — — — 2198 — 184 Előre bevett kamat — — 9615-
271 Jelzálog kölcsön — — — 19038 — Tiszta nyereség — — — 489720
149 Berendezés — — — 100 — X.
171 Intézeti ház — — — 30000 —
264 Pénzintézeti Közp. Üzletrész 1520-
246 „Tébe“Orsz. Nyugdíj Pénztára 700 -

| 1052921 67 105292167
i i i n i —

VESZTESÉG __________ NYERESÉG

p I f

Veszteség-nvereség-számla

265—8
227
238*

p f p f |

255 Adó — — — — — 6232 49
260 Személyzet fizetés — — 13335 —
218 Személyzet lakbér — — 727 —
174 Személyzet nyugdíjilletmény 1938 64
259 Takarékbetét kamat — — 17764 47
227 Takarékbetétkamat adó — 1005 30
257 Költség — — — — 7103 57
258 Viszontleszámitolt váltó kamat 38579 98

Tiszta nyereség — — — 4897 20
91583 65

....... .. 1 1

p f

Kamatok —
Értékpapírkamat 
Házbérjövedelem

9096294
30071
320 —

I

I
I

9158365
I

Mohács, 1932. évi december hó 31-én.
Bánovits József Leovits János Szieberth Ferenc vitéz

pénztáros. vezérigazgató. elnök.
Briglovics Imre Csupits Lukács Erős József Fridrich Oszkár

»g- tag. ig- tag. ig- tag. ig- tag.
Kiss Ferenc Menczinger József Pap József Dr. Réder Károly

ig. tag. ig- tag. ig. tag. ig. tag.
Dr. Schmidt Miklós id. Szabiár András ifj. Szabiár András Tertinszky Gyula

ig- tag. ig- tag. ig- tag. ig- tag.
Jelen mérleg-, veszteség-nyereség számlát megvizsgáltuk, azt a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és 

levőnek találtuk.
Mohács, 1932 évi december hó 31-én.
FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG:

Kiirtösy Mátyás 
könyvvezető.

Harczi Sándor
ig. tag.

Simon Gyula
ig- tag.

Tonheiser Antal 
ig- tag. 

minden tek ntetben rendben

Dr, Margitay Lajos 
f. b. elnök.

Ugrósdy Béla Bauer Károly
f. b. alelnök. f. b. tag.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Szekeres Sándor 
f. b. tag.




