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Az arany és az élet.
A dollár felhígítása, a j 

bankóprés megindítása, a i 
legközvetlenebb kérdések közé 
állította az egész világon az 
aranyalap kérdését. Amerika 
azzal indokolja az infláció 
megindítását, hogy az arany
alaptól letért angol font olyan 
versenyt okozott az árupiacon 
a dollárnak, amely katasz
trófával fenyegette Amerika 
ipari termelését, illetve an
nak elhelyezését, Az angol 
áru kiszorította az amerikait, 
mert a felhígított fonttal ol
csóbban tudtak előállítani.

Érdekes megfigyelni, hogy 
az első napok zuhanasa 
után a dollárjegyzés a leg
több helyen megállt, sót 
egyik-máíik piacon még tel 
is javult az árfolyama. 
Mintha ez az utóbbi tény 
mégis csak igazolná azokat, 
akik a bizalmat fontosabbnak 
tartották az arany mennyisé
génél. Ugyanis Amerika az 
utóbbi időben a gyors cse
lekvésnek olyan iskolapéldá
ját mutatja az állampolitiká
ban, ahova a mi nehéz ap
parátusunkkal talán sohasem 
tudunk elérkezni. Barmi is 
történt a most már diktátori 
hatalommal felruházott elnök, 
azonnal megtette az ellenin
tézkedéseket. Olyan az ame
rikai élet most, mint egy 
jól vezetett háború, ahol a 
hadvezér minden mozdulatát 
megfigyeli az ellenségnek s 
azonnal intézkedik ellentáma
dás iránt.

Minket a dollár felhígítása 
kérdéséből a legjobban az 
érdekel, hogy a gyakorlati 
amerikai nem sokat gondol
kodott, amikor fel kellett 
rúgni egy kivénült, haldokló 
elméletet az élet kedvéért. A 
dollár első felhígítása után 
n.ég mindig aránytalanul 
jobb volt az aranyfedezet, 
mint a mienk, mégis pilla
natig sem tétováztak a to
vábbi teendőket illetőleg. 
Látták, hogy a tulmagas ár

folyamú dollár megbénítja a 
munkát s hiába ura az 
egész világnak, hiiba tekin
tenek rá, mint a pé?zek ki
rályára, amely percben az 
életet kezdte fenyegetni, ami
kor bénitólag hatott a terme
lésre, amikor kezdte meg
állítani az üzleti forgalmat, 
abban a percben az életet, 
a forgalmat, az üzletet tar
tottak fontosabbnak minden 
elméletnél. Pedig Amerika 
hitelező állam, amelynek 
számtalan dollárj i van kihe
lyezve a többi államokban s 
a felnigitott dollárban soksal 
kevesebbet fog kapni a ki
hitelezett értéknél, mégis ez
zel sem törődtek, ha a je
lenről, a jövőről van szó.

Hol volt az a nerikai pénz
piac a mieinktől, ahol a pengő 
már a fehér hollónál is rit
kább lesz nemsokára, ahol 
a bankok már majd két év 
óta nem helyeznek ki köl
csönt, ahol bedugult teljesen 
a pénzszerzési forrás s las
san megáll minden munka 
és termelés, de az elmélete
ken nyargaló pénzügyi te
kintélyeink a pengő védelmét 
fontosabbnak tartják magánál 
az életnél.

Nálunk az mondották, 
hogy a gyakorlatban nem 
vihető keresztül egy szabá
lyozott irányú és nagyságú 
infláció, a doll^ék pedig 
most ezzel a határozott terv
vel és céllal indultak meg. 
Mar pedig az ottani pénz
ügyi kapacitások sem jönnek 
hozzánk tanulni közgazda
ságtant. Most is, amikor 
megindult a dollárbankók 
tömege, nem a példát láttak 
benr.e. hanem annak hasznát
számolták. Ezúttal is a csen
des szemlélő szerepét vál
lalják, mint annyiszor, abban 
a reményben, hogy az idő 
nekünk dolgozik. Pedig az 
idő halad, az évek, múlnak 
és itt hiába jön a ragyogó 
tavasz, a termékenyítő nap
sugár, nem indul meg a 

munka, nincs re'de'és, nincs 
forgalom s az inaros, a ke
reskedő a gazdával egvütt 
reménytelenül várja a holna

Fényesen sikerült a Korunk 
Szava sajtódélutánja.

Zsúfolt terem hallgatta végig
Vasárnap délelőtt a magyar 

hajóval érkeztek meg a Korunk 
Szava szerkesztő-ege. Az állomá 
s< n a rendezőség fogadta ven 
dégeket, é én Dr. Afű'/r/fay La 
jós polgármtsterrel, a Credo el 
nőkével és Pásztor Endre hitok
tatóval, a Kát. Legényegylet el 
nőkével. A vendégek a délelőtt 
foyamán látogatásokat tettek 
majd ebédre a Szent Ferencrendi 
zárd-' látta vendégül

Délután négy órakor kezdődött 
a sajtó délután. A katolikusság 
nagyszámban vonult fel és zsu 
tolásig töltötte meg a Kát Le
gényegylet nagytermét. Meleg 
tapssal köszöntötték a vendége 
két, amikor azok a színpadon el 
foglalták helyüket.

A Himnusz hangjai után Pász 
tor Endre a Kát. Legényegylet 
elnöke mondott üdvözlő beszé
det.

Ezután felkérte dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes plébánost 
a megnyitó beszéd elmondására.

— A napokban oldalas hírek kö
zöltek az emberiséggel, hogy 
bátor angol repülők átrepülték a 
Mont Everest közel 9000 méter 
magas csúcsát. Közölték, hogy 
az emberi elme nem ismer ha
lárt A repülők feltörtek oly ma 
gasra, ahol az óriási hótakarta 
csúcs a nap aranyos fénysuga
rában fürdik s nem zavarja semmi 
a magasságok csendes bíródat 
mát Es most feltört ide is az 
en bér. Ma u^y látszik, nincs más 
cél, mint a hihetet en megvalósi 
tása, figyelmen kívül hagyva, hogy 
ez Istennek tetsző e vagy sem, 
hogy a lélek javára van e vagy 
sem. Éppen ezért XI Pius pápa 
az Actió Katholika élén a tudo
mány fejlődésébe katholikus szel
lemet, gondolkodást akar vinni. 
Ezt a célt szolgálja a Korunk 
Szava is s vezérei a katholikus 
gondolkodás kiváló képviselői, 
kik tudnak, mernek és akarnak.

A szép megnyitó után gróf 
Széchényi György a .Korunk 
Szava" vezére emelkedett szó
lásra.

pit s kérőien tekint a jövő 
elé, hogy mit fog hozni en
nek a jobb sorsra érdemes 
nemzetnek ?

a magas nívója előadásokat.
— Évekkel ezelőtt büszkén 

mondották az emberek, hogy 
Amerikában, a gazdagodási lehe
tőségek óriási területén, az ön
cél, az egyéni érvényesülés kor
látlan hónában lehetetlen a nyo- 
morgás s nem vetheti meg lábát 
soha a kommunizmus. S ime az 
az Amerika, amelynek gazdagsága 
szinte felbecsülhetetlen a tönk 
szélén áll.

— A társadalmi rend összeomlá
sa talán csak órák kérdése, mert a 
nagy nyomor a kétségbeesés, a 
szervezetlenség a szélsőséges 
irányzatok felé sodorja a min
denre kész tömeget.

— Hogy Amerika az általá
nos anyagi és szellemi össze
omlásba jutott, nagy szerepe 
volt, hogy egy aranylag kis 
réteg minden felelősség nélkül 
uralkodott az óriási néptömegen 
s hogy a maromon az isteni 
doliái cserbehagyta őket. A 
A dollárt tették meg Istennek s 
nem törődve lelkűk boldogságá
val, egyedül utána loholtak kora 
reggeltől késő napestig. S most 
arany istenüknek, a dollárnak 
csődje a kommunizmusba ker
geti a nagy tömeget. Hogy 
Amerika ide jutott, abban nagy 
része volt annak is, hogy 120 
millió lakosa közül 60 millió 
hitetlen, a többi pedig 150 kü
lönböző szekta híve.

— Egy oly ország, mint 
Oroszország, mely intenzív meg
művelés mellet Európa éléskam
rája lehetne, szintén nyomorog. 
Itt a kommun zmus jóvoltából 
templom nélkül él a nép s nincs 
pap, ki Isten igéjét hirdesse, 
mert a papság börtönökben 
sínylődik. Oroszországban az 
Istengyülölet, megvetés már oda 
fajult, hogy a vezérek önmagu
kat akarják Istenné emelni. Az 
aranyimádás, az önimádással ha
táros de, hogy hova vezet, példa 
rá Amerika és Oroszország.

— Ez az emberiséget lea!ázó 
hitetlenség s modern bálvány
imádás azonban Amerikából és 
Oroszországból átcsap hozzánk 
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is. Már folyik ebben a szellem
ben az aknamunka s már meg
kezdődött nálunk is az emberi- 
lélek megmérgezése. Felrázni az 
emberiséget a hideg közönyös
ségből, dermedt fásultságából 
egyike a legszebb feladatoknak.

— Elől kellene járnia e téren 
az intelligenciának. Sajnos mai 
intelligenciánk csak anyaköny
viig katolikus. Es ha még él 
is benne valami katolikus érze
lem, fél a hitvallástól, mert ab
ban a téves hitben él, hogy a 
vallásosság pórias jelenség. Fe
ledi, hogy a tudás kát. jellem 
és szellem nélkül mit sem ér.

Felelős az intelligencia azért, 
hogy a nép követve öt szintén 
vallástalanná válik s templom 
kerülő lesz, a városok pedig az 
erkölcstelenség posványába sü- 
lyednek.

— A vallásban, a múltban 
gyökerező hit nélkül a haza fo
galmát is a kor divatja szerint 
alakítják, ami szintén nagy sze
rencsétlenség.

— A Korunk Szava dörgedel 
mes hangjával belekurjantott az 
elhagyott nyárfásba s a magyar 
ifjúság elhagyatottságában vezért 
lelt benne. S most a tunya tét
lenség után fiatalos hévvel kezdi 
mulasztását pótolni. A magyar 
ifjúság életforrása az egyetemes 
katholikus eszme és ezeréves vi
tézi múlt. A nyugati kultúra ke
leti úttörője, a magyar lelkében 
már feltámadt s most a tettek 
mezejére lép.

A nagyszámú közönség s 
a beszéd befejezése, után perce
kig lelkesen ünnepelte előadót.

Kápolnay Zsigmond konferáló 
szavai után Pozsonyi László tar 
tott előadást.
X— 1526 bán Mohács a katho 
likus eszme, a tiszta erkölcs te
metője volt. A papság számának 
megcsappanása folytán vezető 
nélkül maradt nem találta 
meg az Istenhez vezető helyes 
utat s hajolt az eretnekség felé. 
Így történt meg azután, hogy 
szinmagyar vidékek váltak el az 
egyháztól.

— A reformáció főként azért 
terjedt el oly rohamosan, mert 
a szószékről a nép nyelvén pré
dikáltak s irodalmuk is népies 
jellegű volt. Ez azonban ellen 
súlyozható lett volna, mert hi
szen ebben a korban kiváló ka
tolikus irók éltek, kik örökbecsű 
irodalmi munkákban hozták nyil
vánosságra az embernek Isten
hez való viszonyáról szóló ta
nulmányukat.

— A mostani nagy zürzava 
ros világban is az irodalom van 
hivatva fáklyát gyújtani s a krisz 
tusi egyházban vezérelni a szen
vedő emberiséget, mely másutt 
már nem talál nyugodalmat lel
kének. És az irodalom kiváló 
művelői át is érzik nagy hiva- 
tottságukat és a nemzeti, faji, 
táji megnyilatkozásokon felül 
katolikus szellemben egyengetik 
a nép széles rétegei számára a 
Krisztushoz vezető göröngyös 
utat. És valóban nincs ma szen- 
tebb hivatás, mint a hitetlenség 
sártengeréből Istenhez emelni az 
emberiséget.

A katolikus irodalomról szóló 
nagy szakértelemmel felépitett 
előadás nagy tetszést keltett, 

mely után a városunkban jó 
hírnévnek örvendő P. Kiss Sza- 
léz tartott magasszárnya ásu be 
szédet.

— Az élet háborgó tengerén 
ezer balsorssal küzködő magyar 
ifjúság szivébe hatolt XI. Pius 
pápa ama jóslata, mely szerint a 
mai összeomlófé ben levő társa 
dalom romjain keletkező uj erők
nek, uj társadalomnak nem sza
bad egyedül a vér és otthon 
eszméjére támaszkodni, hanem a 
keresztény hit összetartó erejére 
kell felépülnie. Ezért kívánja a 
magyar ifjúság azt, hogy a kát 
papság

a nép szenvedő jajkiál 
tása elöl ne zárkózzon 
el, hanem Isten igéiének 
fáradhatatlan hirdetésé
vel szálljon le a nyomor- 
tanyák sötét zugaiba s 
tanítsa meg alázatos 
hittel viselni a megpró
báltatás keresztjét 

majd ha a kereszt súlya alatt 
megtisztul az emberiség, akkor 
emelje őket Istenhez

— Az isteni gondviselésben 
és igazságban kérő magyar ifjú
ság krisztusi radikalizmusa ered
ményes tesz, mert önmagára éb 
redve szívós akarattal küzdeni 
fog a csonka haza feltámadásáért 
és Isten földi birodalmának újjá
szervezéséért.

Kápolnai Zsigmond dr. szép 
konferálása szerint P. Kiss Sza 
léz éles nyilai által okozott se
bek édesek, mert rajtunk kérész 
tül az emberek leikébe oltotta a 
szebb kirisztusi jövő hitét.

Végül Aradi Zsolt a «Korunk 
Szava* szerkesztője beszélt a 
nagyszámú hallgatóságnak.

— Régi eszmét, évszázados 
hitet seper el az idők vészes 
forgataga Az emberiség érzi, 
hogy valami

gyökeres változás óriási 
erejű szele kavarja a 
mai társadalmat, hogy 
megrostálja azt s a sa
lakot eltemetve az uj 
világrendben az Istenben 
hívők számára békés ott
hont teremtsen.

Az emberiség a nagy bizony
talanságban valahogy önmagába 
tekint s amit már régen tett, lel
kiismeret vizsgálatot tart s igyek
szik rendezni dolgát, hogy bát
ran állhasson az Örökbiró Ítélő 
széke elé.

Ennek tudható be, hogy ma 
már nincs hitközönbösség. Az 
emberek egy része gyűlöli, más 
része szereti Istent, de tudomást 
vesz létezéséről.

— A sötétnek, kegyetlennek 
mondott középkor óta az embe 
riség elszakadva az egyház szi
gorú parancsaitól élte szabad 
életét, de ez egyenlő volt a le
alázó rabszolgasággal. S most, 
az idő borzalmas viharában ma
gához tér évszázados eltévelye 
dettségéből s keresztet vetve 
visszatér Krisztus földi szerve
zetébe, a kát. egyházban,

mert az idő mindent el
seper ami földi, de állni 
fog a kősziklára épített 
egyház s Isten örökéltü 
igéje.

Befejezőül dr. Margitay Lajos 
polgármester mondott köszöne
tét úgy a magas vendégeknek, 
mint a nagyszámú hallgatóság
nak. A magyar faj a < Korunk 

Szava* hangjaira újra erőt vesz 
s a vezérférfiakkal egyetemben 
a hithüség, a jellemerő és a ha 
zaszeretet tevékeny útjára lép s 
hiszi, hogy miként a múltban, 
úgy ma is segedelmére jön a 
hadúr s győzni fog a hitetlen 
ség a hazugság felett Isten igé 
jével és az igazság fegyverével.

A sikerült délutánt közös va-

Milyen lesz a mohácsi 
fogadalmi templom?

Az első templom Magyarországon, amelyben egyes oltárok 
magyar szentek tiszteletére lesznek rendelve

A templom beosztása a szentély, a torony, a bejárat, a kórus 
a legmodernebb lesz.

Sokan akik jönnek, jobbára 
igazán földhözragadt szegény 
emberek, hogy adományaikat 
felajánlják a szentély felépítésére, 
mindannyian kérdik, milyen is 
lesz hát a templom, amelynek 
gyönyörű és impozáns kupolája 
már Dunaszekcső tájékáról be 
fedi és megkoszorúzza az egész 
várost ?

Mindenki tudja már, hogy az 
építési bizottság azt a tervet, 
amelyet annak idején Árkay 
Aladár készített és amellyel a 
pályadijat elnyerte, Frey János 
apátplébános javaslatára elvetette 
és az úgynevezett 6 számú 
tervet fogadta el kivitelezésre. 
1929 ben ennek a 6. tervnek 
alapjait rakták le és ennek a ha 
tód k tervnek a kupolája áll 
most a Széchenyi téren. Ennek 
a tervnek koncepciója és kiala
kítása már úgyszólván teljesen 

, Árkay Aladár fiáé, Árkay Berta 
lané. Egészen izzig vérig modern 
és úgyszólván forradalmi. A ke
leties stilusu első terv után, 
amelyet Zsolnay csempékkel 
szándékozott Árkai Aladár di- 
sziteni, amelyet a magyar korona 
stilizált kompozíciója fedett volna 
ragyogó keleti színekkel és ku
polás tornyok, kerek oszlopok, 
tetején szobrokkal díszítettek 
volna, széles falterületek léptek, 
sima felületekkel, gigantikus osz
lopokkal, egy ötvenhat méter 
magas sima és modern torony
nyal, amelyből a báni hegyek 
taraján is túl láthat majd az em- 
ember. Magát a kupolát is teljes 
egyszerűség jellemzi, de oldalain 
8 méteres ablakok ál'anak, ame
lyeken keresztül maga a temp
lom belseje a nap minden sza 
kában kapja a napot s igy zugai 
misztikus fénysávokkal lesznek 
tarkák egész napon át.

Aki a kupolát most látja, mind 
abban a hiszemben van, hogy 
a templom kicsiny lesz. Az 
eredeti terv tényleg kétszer ek 
korára tervezte a fogadalmi temp
lomot, azonban igy is 2000 em
ber fog elférni benne kényelme
sen. Csak a kupolának átmérője 
kétszer akkora, mint a pécsi 
belvárosi templom, amihez még 
a nyitott oldalkápolnák járulnak, 
úgyhogy csaknem akkora befo
gadó képessége lesz, mint a 
pécsi székesegyháznak.

A bejárat a Király ut felől két 
hatalmas, csaknem 18 méter 
magas sima, oszlopszerü torony

csora követte. A vacsorán Schmidt 
Károly, Dr. Schmidt Miklós p 
Kiss Szaléz, gróf ‘
György, Pozsonyi László L 
Aradi Zsolt mondottak felk-A 
szöntőt.

A kitűnő halpaprikás és 
nagyszerű bor mellett a vendé- 
gek a késő esti órákig együtt 
maradtak. 1

között beállított vestibül köze
pén nyílik a templomba s a 
kapuhoz 12 lépcső vezet fel 
amelyek éles szögben végződ
nek. A kapu felett a karzatot 
három hatalmas ablak világítja 
meg és a kapubejárat jobb és 
bal o’dalán óriási mozaikok 
vannak tervezve.

Ha templomba belépünk, az 
első ami szemünkbe ötlik a ka
puval szemben levő szentély, 
amelyhez magas lépcsősor vezet 
fel és a szentély közepén nyolc 
karcsú oszlop közölt áll a fő
oltár, amelyen Magyarország 
Védőasszonya «Patrona Hun
gária* szobra tekint szelíden a 
belépő felé Öt ablak ontja feléje 
a fénysugarakat és ezek fényé 
ben a nyolc oszlop úgy áll, 
mint hatalmas őrök, kik király
néjuk feje fölött a gyönyörűen 
díszített menyezetet tartják. Ez a 

i nyolc oszlop az, amelyre gyűjt 
az építési bizottság most. Egy- 
egy ilyen oszlop felépítése száz 
pengőbe kerül és aki a száz 
pengőt adja, az az o szlop aljába 
alapitó ievePt helyez el, hogy 
késő utódok is tudják, hogy ki 
állíttatta az oszlopot A család 
erről oklevelet kap. A templom 
belsejét 14 méter magas oszlop 
futja körül. Ezeket látjuk most. 
Ezek azok amelyek a kupolát 
tartják. Az impozánsan emel
kedő oszlopok minden oldalról 
áttörik a templomot s úgy hat 
nak majd, mint egy csodás 
oszlopcsarnok, mely a hívőket 
az oltár ihletébe vonja Maga a 
kupola a maga tervezett színei
vel és a magasság homályába 
vesző végtelenségével úgy kapja 
majd meg a lelket, mint a régi 
nagy dómok imaihlető hajója, 
vagy a menny végtelensége. Es 
ezek közül az oszlopsorok kö
zül itt is, ott is kitekint egy egy 
magyar szent oltára.

A jobb oldalon, a polgári is
kola felöl nyílik az oldalkapu, 
amelyhez szintén lépcsők vezet 
nek fel. Vele szemben Szent 
István oltára fog állani. Ez lesz 
a legnagyobb mellékoltár. Tőle 
jobbra Szent László király oltá
rát tervezik, balra pedig Szent 
Imre oltára hívja és vonza ma
gához a hivő lelkeket,

A mellékkapu jobb oldalán 
áll Szent Erzsébet oltára, ahova 
a magyar asszonyok járnak 
majd imára az ország minden 
részéből, bal oldalon pedig
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Boldog Margit oltára, a magyar 
lányok védőszentje.

Á mohácsi csata emlékére kü 
lön kis kápolna lesz a főbejá
rattól balra. Itt Szent Gellért 
vértanú tiszteletére szándékoz
nak oltárt emelni és itt nyernek 
elhelyezést azoknak a szobrai is, 
— püspökök és hadvezérek — 
akik 1526 bán vértanuságot szen
vedtek a törökkel vivőit harc
ban Mohács mezején.

A szentély oltárától végig
nézve a templomon a hatalmas 
karzat tetőzi be a lelketenelő 
látványt, Magyarország egyik 
legnagyobb és leghatalmasabb 
orgonájával, amelynek hangjai 
betöltik a remek templomot és 
alkalmas lesz fenséges orgona 
hangversenyek rendezésére.

Olyanra tervezte Arkay Berta
lan a templomot, hogy aki egy
szer látta soha sem felejti el.

Ha megépül olyan is lesz, 
hogy senki sem felejti el.

Ennek a templomnak meg
építésére, de nem is az egész 
temploméra, csak a szentélyre 
kér az építési bizottság Mohács 
város népétől adományokat És 
mennyit kér? Még 2000 ezer 
pengőt. Ha volna e város kato 
likus lakosságában, azokban, 
akiknek van még jövedelmük, 
csak egy kis érzék a város jö 
vője, ha volna egy kis akarat a 
a nagy alkotások iránt, ennek 
az összegnek az első nap együtt 
kellett volna lennie. De éppen 
azok, akik tehetnék, akiknek 
van zárkóznak el legjobban. So
kan mondják, hogy az idők ne
hezek. Elismerjük, hogy nehezek. 
De éppen az a nagyság titka, 
ha a súlyos viszonyok között 
tudunk nagyot alkotni. A régiek 
egy-egy templom építésénél oda
hozták aranygyűrűiket, fülbeva
lóikat, drágaságaikat ajánlottak 
fel a mű létrehozására. Itt csak 
fillérekről van szó. 20 emberről, 
aki 100 pengőt tud felajánlani, 
vagy 200 emberről, aki tiz pen
gőt adjon. Ahhoz a 40 ember
hez, aki eddig adott, csak akad 
még 100 ember, aki bir adni 
ezer téglát ebben a városban 
Isten dicsőségére és családja 
késői emlékezetére? Vagy nin
csen ?

Úgy ne várjuk, hogy ennek 
a városnak szépítésére és eme
lésére más városok és az ország 
adjon!

dr. vitéz Horváth Kázmér.

A mohácsi II. Lajos dalkör 
dalosversenyre készül.
A II. Lajos Dalkör már bősz- 

szabb idő óta szorgalmasan 
dolgozik. Az eddigi helyi sze
replés után, ahol a mohácsiak 
kritikáját mégis valami hazai 
szemüveg csiszolgatta, most 
idegen közönség előtt, sőt ver
senyegyesületek előtt kell szere
pelni és felvenni a küzdelmet 
régi dalkörökkel.

Pécsett ugyanis május hó 
14 én dalosverseny lesz, amelyre 
a 11. Lajos Dalkör is benevezett. 
Az egyesület egy részére kisor 
solt és egy szabadon választott 
dallal fog szerepelni. Minkét 
dallal mar elkészült s kedden t

este dr. Schmidt Miklós elnök I 
és a sajtó képviselőinek kívánta 
bemutatni.

így kerültünk aztán a polgári 
iskola énektermébe, ahol a pró 
bák folynak.

Üdvözlés után a dalárda 
több éneket adott elő, majd pe
dig Adler Sándor karnagy a 
dalárda megérkező elnökét, dr. 
Schmidt Miklós orsz. gyűl, kép 
viselőt üdvözölte keresetlen, 
szívből fakadó beszéddel. Han 
goztatta, hogy a dalkör minden 
igyekezete oda irányul, hogyha 
fárasztó, göröngyös utón is, de 
emelje Mohács város zenei kul
túráját.

Dr Schmidt Miklós válaszá
ban kifejtette, hogy erre tényleg 
szükség van s reméli, hogy a 
karnagy fáradhatatlan munkás
sága és a tagok igyekezete meg 
fogja törni a zene iránti közö 
nyösség jégpáncélját.

Vakmerő betörők napokon át 
tanyáztak dr. Szücsy fogorvos lakásán 
Megettek és megittak minden ételt és italt. — Szekrény- 

feszegetés részeg fejjel. — A kár mintegy ezer pengő.
Furcsa betörés tartja izgalom 

bán a város lakosságát vasárnap 
óta

Egy betörőbanda napokon 
át tanyázott dr Szücsy Fe
renc fogorvos lakáján s vé ül 
több kárt okozva, mint érté
ket ellopva hagyták ott a 
lakást.

A betörés részleteiről a kö
vetkezőkben számol be tudó
sítónk.

Kellemetlen 
meglepetés . . .

Vasárnap, f hó 23-án este tiz 
napos távoliét után a Horthy 
Miklós úti házába hazatérő dr. 
Szűcsit a belépéskor várat an 
meglepetés érte.

Megrongált bútorok szana
szét heverő fehérneműk, 
ágyneműk és különféle be
rendezési tárgyak, továbbá 
megdézsmált jogorvosi ren
delő és üres, édességeket 
tartalmazott üvegek 

fogadták a hazatérő házigazdát.

Uj háziurak-
Ugylátszik néhány siheder 

megszimatolta a Szücsy család 
huzamos ideig tartó távollétét s 
valamely utszeli fapadon tervezte 
meg a betörést. A távollétet nem 
volt nehéz különben sem meg
tudni, mert dr. Szücsy páciensei 
részére egy figyelmeztetést tett 
ki a rendelő előszobája utcai 
ajtajára, amelyen pontosan jelezte, 
hogy meddig marad el.

A betörőknek még csak azt 
kellett megtudni, hogy a cseléd 
is szabadságot kapott, aztán va
lamelyik éjszaka fekete leplének 
védelme alatt a kertre nyíló ab
lak felsőrészét vésővel felteszi 
telték, a belső ablakot pedig be
törve a lakásba hatoltak. Oda
bent leeresztették az ablakfüg 
gönyöket és nagy nyugalommal 
látták a lakás átkutatásához. 
Minthogy a háztulajdonos várat

Ezután a dalkör elénekelte a 
versenyen a dalkörre kisorsolt 
éneket, melyet a dalárda tudásán 
mélyen alul állónak találtunk. 
Hogy ezt kapta a dalkör, abban 
nagy szerepe lehet annak, hogy 
még nem ismerik. Szerepel a 
dalárda a versenyen ezenkívül 
egy szabadon választott ének
számmal is, melyben már kibon
takozik a dalkör magasszinvo 
nalu zenei tudása. Az énekszám 
minden hangzásbeli szépségét 
dallamilag, ritmikailag és harmo- 
mailag tökéletesen adta elő a 
dalkör s reméljük, hogy a bíráló 
zsűri is elismeri a dalarda kiváló 
teljesítményét. A dalárda készül 
tehát a versenyre, hogy össze
mérje tudását nagyszerű dalkö
rökkel s hisszük, hogy a sikeres 
szereplés megtöri azt a közö 
nyösséget, mellyel városunk kö
zönsége a zene iránt viseltetik 
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lan visszatérésétől nem kellett 
félniük, első dolguk a tahit élelmi
szerekből való lakmározás volt. 
Hogy pedig a ponyvairodalom 
romantikájának egy betűje sem 
hiányozzék betörésükből,

teát főztek. Megállapítás 
szerint egy rúd szalámit, 
több rúd kalbászt, 20 to
jást ettek meg s elfogyasz
tottak egy üveg rumot és 
likőrt.

A teát négy csészében szerví
rozták fel, amiből arra lehet kö
vetkeztetni, hogy a betörést né
gyen követték el.

Amikor ily módon éhségüket 
és szomjúságukat csillapították, 
fogtak csak a lakás tüzetesebb 
átvizsgálásához. De a kulcsok 
keresése nem okozott sok ne
hézséget a betörőknek, mert 
egyenesen a kulcsokat tartalmazó 
szekrényt feszítették fel vésővel, 
ami arra enged következtetni, 
hogy a tettesek már megfordul
tak a lakásban.

Munkában a vésők
kel kótyagos fejjel.

Azonban a nagymennyiségű 
rum és likőr elfogyasztása való
színűleg mámorossá tette őket, 
mert a szekrénynek kulccsal való 
felnyitása helyett vésőkkel feszí
tették fel azokat, megrongálva 
ezzel a bútorokat, miután előző
leg néhány kulccsot a zárba 
törtek. Majd, hogy nagyobb le
gyen a pusztítás, azok tartalmát 
a padlóra hánytak.

Pénz nem sokat találtak, ameny- 
nyiben aprópénzben mintegy 100 
pengőt vittek el. Elkerülte azonban 
figyelmüket egy kottakönyvben 
tartott boríték, amelyben 800 
pengő volt bankjegyekben, pedig 
a kezükben volt ez a könyv, 
mert az egyik sarokba dobtak. 
Eltűnt 3 drb 10 koronás arany 
és Szent György tallér. Az or
vosi rendelőből kész aranyhida- 
kat, aranyfogakat, brillántint, 
szemüveget és monoklit emeltek

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö likőrt.

el. Ékszerekből csupán 3 gyűrűt 
és 2 láncot vittek el. Ruhane- 
műekből csak egy bundát lop 
tak el. A kár mintegy ezer P, 
mely biztosítás révén valószínű
leg megtérül A jelek arra mu
tatnak, hogy vagy több éjjelen 
át tértek vissza a betörők, vagy 
egyhuzamban naphosszat tartóz
kodtak a házban De, hogy még 
tovább is a házban akartak ta
nyázni, bizonyítja az a körülmény, 
hogy ruha és fehérneműt is 
összerakták azzal a valószínű 
szándékkal, hogy később azokat 
is elvigyék.

Számításukat azonban valami 
keresztülhúzta. Ugyanis valamitől, 
vagy valakitől

megijedtek, hogy egy- 
szere sietőssé vált a mene
külés

és csapot, papot, fehérneműt, 
ékszert visszahagyva menekültek 
el s nem volt bátorságuk visz- 
szatérni azokért.

A rendőrség nagy apparátus
sal látott a tettesek kinyomozá
sához.

un un un czn ooo un un m un un un un

Mentsük meg az 1933. 
évi gyümölcstermést.

A virágos május mindig öröm
mel tölti el szivünket es most, 
mintha a termeszét tudatában 
volna, hogy a száz bajjal küzdő 
embernek szükségé van vigasz
talásra, biztatásra, talán tudatosan 
öltözteti fáinkat oly gyönyörű 
virág pompabi, hogy a gyönyör
ködtetés mellett jó gyümölcster
messel is biztasson bennünket.

A természet a maga munkáját 
legnagyobb megelégedésünkre vé
gezte, csak most mi ne mulasz- 
szűk el, hogy a minden reményt 
szé fosztó ellenségekkel szem
ben megvédelmezzük ígérkező 
gyümölcstermesünket.

A Mohácsi Hírlap február hó 
19-iki szamában ismertetett téli 
munkák után elérkezett az ideje 
a tavaszi es nyári teendőknek. 
Az eredményes permetezés érde
kében gyümölcsfáinkat két cso
portba osztom.

1 Alma, körte, birs fák.
II. Szilva, ringló, cseresznye, 

meggy es kajszi fák.
Az első csoportba tartozó fá

kat először legkésőbb az elvirág
zást követő 8 napon beiül O.7*;2 

I °,0os bordói lehez kevert x/4 kg. 
sulíarol es >/< kg. arzola egyesí
tett permetező oldattal permetez
zük. (100 liter víz, + »/t kg réz- 

I galic. -j- mész, -f- */< su‘* 
tarol, + */< arzola )

A második permetezést az első 
után 10 natra 1,4° 0-os arzoiaval 
eszközöljük (1OO liter viz, -f- 
1 4 kg arzola.)

A harmadik permetezést az 
elsőt követő 3—4 hetre eszkö
zöljük. 1° 0-os bordói lehez ’/g 
kg. sulíarol es x/4 kg. arzola 
adagolasaval. (100 liter víz, -f- 1 



4 ________________ MOHÁCSI HlRLAP______________________________________ 1033._április 30.

kg. rézgálic, + mész, 4- */» kg. 
sulfarol, 4" */4 k8- arzola.

Amennyiben később még gomba 
és rossz ellenségek lépnének fel, 
julius végéig a harmadik perme
tezésnél ismertetett oldattal szük
ség szerint permetezzünk

A második csoportba sorozott 
fáknál közvetlen virágzás után 1/í 
°/o os bordói léhez adott ’/< kg. 
sulfarol egyesitett oldatával per
metezzünk. (100 liter viz, -j- *lg 
kg. rézgálic, 4- mész, 4" */< kg. 
sulfarol.)

Három héttel az első permete
zés után 1% os bordói lehez x/8 
kg. sulfarolt keverünk és ezen 
oldattal permetezzünk. (100 liter 
viz, 4~ 1 kg. rézgálic, 4“ mész, 
+ */2 kg. sulfarol.)

A harmadik permetezést a 
második után három héttel ugyan
azon permetező oldattal végezzük, 
mint amilyent a másodiknál hasz
náltunk. Ezen permetező oldatot 
használjuk szükség esetén egész 
julius végéig.

Bármelyik csoportba tartozó 
gyümölcsfáknál, ha levéltelvek 
fellépését észlelnénk, azonnal so- 
ronkivül V^/o-os Thanol oldattal 
permetezzünk.

Az összes permetezésre vonat
kozólag megjegyzem végül, hogy 
tavasszal és nyáron mindig köd 
szerüleg kell a permetezést esz
közölni. Bár e munkák keresztül
vitele igen körülményesnek tűnik, 
ez a gyakorlatban igen könnyen 
keresztül vihető és a rendszeres 
munka kétségtelenül meghozza a 
jutalmát.

Részletkérdések megvilágitására 
iskolánkban az érdeklődőknek 
mindenkor készséggel állunk ren
delkezésre.

Orosz Gyula 
kir. gazdasági tanár.

— Esperest kinevezés. Virág 
Ferer.c megyéspüspök Loschert 
Kázmér villányi plébánost a sik
lósi kerület esperesévé nevezte ki. 
A fiatal plébános kitüntetése bu2gó 
lelkipásztort, kitűnő tollú irót és 
kivételes tehetségű, sokoldalú fér 
fiút ért. A mohácsiak, mint váro
sunk szülöttének örülnek a kine
vezésnek és szívesen látják felfelé 
ívelő pályáját.

— Elismerő okirat. Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter 
Schmidt Lajos gőzmalomtulajdo
nosnak a honvédelem körül ki
fejtett önzetlen munkásságáért el
ismerését és köszönetét fejezte ki. 
Az erről szóló okiratot Dr. Mar
gitay Lajos adta át a kitüntetett
nek. Schmidt Lajos minden nem
zeti és hazafias mozgalom élén 
állott és a kitüntetés eddigi érté
kes tevékenységének felsőbb elis
merése.

— Kitüntetés nemzetvé 
delmi munkásságért. A belügy- 
miniszter um nemzeti munkavé
delmi felügyelősége dicsérő okirat
tal és nemzeti munkavédelmi jel
vénnyel tüntette ki vitéz Horváth 
Kázmér dr. városi aljegyzőt haza
fias ügybuzgó szolgálataiért A 
kitüntetés eredményes és kitartó 
tevékenység jutalma s megérde 
melt helyre jutott.

— Uj ügyvéd. A pécsi ügy
védi kamara közzé teszi, hogy Dr. 
Réder Károlyt eihalalozasa folytán 
törölte az ügyvedek névsorából, 
viszont Dr. Réder Dezsőt, az el 
hunyt ügyved fiát az ügyvédi 
névjegyzékbe bevezette. Az el
hunyt ügyvéd irodagondnokául 
fiat Dr. Réder Dezsőt nevezte ki.

— Halálozás. Vondra Ferenc 
életének 79-ik éveben f. hó 23 án 
Himesházán elhunyt. Temetése 
kedden délután volt a község és 
környéke nagy részvété mellett. Az 
elhunytban Dr. Vondra Giula 
himeshazi körorvos édesatyjat 
gyászolja.

— Halálozás. Angyal Gyula 
szikvizgyáros életenek 50 ik 
éveben, f. hó 27 én este hirtelen 
elhunyt. Temetése szombaton — 
lapunk meg jelenése, napján — 
dé után négyórakor lesz a gyász- 
házból. Az elhunytat felesége 
sz. Magos Anna, leánya Ilona 
és kiterjedtkörü rokonság gyá
szolja.

— Hír dr. Schmidt Miklós 
visszzalépáséről az egységes 
pártba. Az egyik pécsi napilap kö
zölte azt a hír, hogy dr. 'Schmidt 
Miklós belépett a Nemzeti Egység 
partjaba. Masnap már a hirt meg
cáfolták s értesülésünk szerint 
erről nircs is szó. Tudomásunk 
szerint dr, Schmidt Miklós kilé
pése ó:a tényleg fenntartotta az 
érintkezést a parttal, de a belé
pés megtörténtéről terjesztett hir 
teljesen alaptalan.

— Adományok a fogadalmi 
templomra Az elmúlt héten a 
következő adományok erkeztek a 
fogadalmi templom építő bizott
ság titkárságához: Ruwald Lajos 
15, Friedl Ferenc 5, Gulyás István 
nagynyarádi pályáőr 10, Szeibold 
Antal 30, Pakusz Gyula dr. 30, 
S'rancinger Sándor 30, Aladics 
János 30, özv. Árpás Jánosné 15 
s végül mint kiemelkedő adomány 
Kugjeray Maria 100 pengő.

— Misszió gyűlése Május 
hó 3 án, szerdán délután 5 óra
kor a tűzoltó laktanya tanácster
mében tartja a Szociális Misszió 
Társulat helyi szervezete rendes 
gyűlését, amelyre a tagokat 
ezúton meghívja az elnökség.

— A Mohácsi Kát. Legény- 
egyiet Leánycsoportja ma, va
sárnap délután pontosan 4 óra
kor rendes gyűlést tart, melyre a 
tagokat ezúton meghívja a veze
tőség.

— Credotaggyülés. Május 
2-án, kedden este 8 órakor a 
Kát. Legényegylet nagytermében 
credotaggyülés lesz. Előadó Pat
ton János káplán lesz, aki ez
úttal Rómáról gazdag képanyag
gal vetitettképes előadást fog 
tartani. Az összes tagoknak név
sorolvasás melletti pontos meg
jelenését kéri az Elnökség.

— Megindult az expresshajó 
járat. A DGT közli, hogy a 
Wien-Budapest—Mohács—Beo 
grád—Russe—Giurgiu közötti 
express hajőjáratokat a folyó év
ben a következőképen indítja 
meg: Első menet indul Wienből 
—Giurgiuba folyó évi április hó 
30 án, Mohácsról—Giurginba
május hó 1-én, Oiurgiuból— 
Wienbe május hó 3 án, Mohács 
ról —Wienbe május hó 7-én
Wienből a hajó minden vasár
napon és szerdán reggel 8 óra 
30 perckor, Mohácsról hétfőn és 
csütörtökön reggel 1 ó. 25 p. kor | 

indul Giurgiuba. Oiurgiuból 
minden szerdán és szombaton 
este 23 órakor, Mohácsról min
den szerdán és vasárnapon haj
nali 1 ó. 40 p.-kor indul Wien-felé.

— Az Igali Vizlecsapoló Tár
sulat a kormánybiztos mellett. Az 
Igali Vizlecsapoló Társulat folyó 
hó 20 án Baján tartotta közgyű
lését, amelynek egyetlen tárgya 
az volt, a közgyűlés határozzon, 
hogy továbbra is kormánybiztos 
vezesse e az ügyeket, vagy pedig 
a társulat. Ugyanis a társulat 
súlyos anyagi bajokkal küzkö- 
dött öt év előtt, mire Szabon- 
lyevics Dusán Bácsbodrog vár
megye alispánja lett, mint kor
mánybiztos kirendelve a társulat 
vezetésére. A kormánybiztos 
azóta teljes rendet teremtett a 
társulatnál, azonban ennek elle 
nére akadtak páran, akik zugo 
lódtak a kormánybiztos ellen 
Az alispán le akart mondani, 
azonban a kormány nem fogadta 
el, hanem a közgyűlésre bízta a 
döntést. A közgyűlésen megje
lent a Kiágya pusztai nem cső 
portosultak képviseletében dr. 
Margitay Lajos polgármester is. 
Többek felszólalása után, akik 
mindannyian bizalommal és 
szeretettel emlékeznek meg a 
kormánybiztos működéséről, dr. 
Margitay Lajos polgármester is 
felszólalt Rámutatott a kormány
biztos eddigi eredményes műkö
désére s a maga részéről bizal
mat nyilvánítva a kormánybiztos
nak, kéri a társulat ügyeinek to
vábbi vezetésére, mert csak igy 
lehet eredményes munkát vé 
gezni. A közgyűlésen felszólaltak 
hatása alatt a pár elégedtienkedő 
is megbékült s a végén azok is 
hozzájárulták a bizalmi indítvány 
hoz és a kormánybiztost egy
hangúlag felkérték, hogy to
vábbra is — legalább addig, a 
mig a súlyos gazdasági viszo
nyok tartanak — maradjon meg 
a társulat élén.

— S.'inelöadás a polgári 
leányi skulaoan. Evenként ha
gyományos kirándulásukra az 
idén is készülődnek a polgári 
leányiskola növendékei. Hogy 
néhány szegényebb sorsú tanuló
társukat ebben segi hessek 
május 7-én vasárnap d. u 6 
órakor kis kabarét rendeznek 
változatos műsorral, az iskola 
tornatermében. Belépődíj: 50 f.

— Mohács Bátaszék között 
árumintavasári igazolványra 50"/$- 
kos menetdijkedvezményt nyújtok. 
Varga Ferenc.

— A Mohácsi Dunafürdö és 
Uszóegyesület az évi rendes 
közgyűlését f. évi május hó 7-én, 
haterozatképtelenseg esetén má
jus hó 14-én d. e. 11 órakor 
tartja a városháza 1 számú szo
bájában. A közgyűlés tár.ysoro- 
zata : 1. Elnöki jelentés az el
múlt évről. 2. Zárszámadás és 
pénztáros jelentése. 3. 1933. évi
költségvetés és ezzel kapcsolat
ban a választmány határozatának 
ismertetése és a fürdcdijak meg
állapítása. 4 Indítványok.

— Az Ujfront megalakítása. 
Ezúton is felkérjük Mohács va
ros fiatalságát, hogy aki az Uj
front kötelekébe belepni óhajt, 
eb beli szándékát Dr. Szkladányi 
László, a vagy Vattay Levente 
uraknal jelentse be, akik a szük
séges felvilagossitassal készségéi 
szolgálnak.

— A Nemzeti Egység Pártja 
köréből. A Nemzeti Egység 
Partja a mohácsi kerület elnöki 
tisztével Schmidt Lajos gőzmalom- 
tulajdonost bízta meg, aki ezt 
tisztet az egységespártnál is yj. 
selte. A párt jegyzőjének teendői- 
vei Bokor Imre ny. jegyzőt bízta 
meg.

— A Speyer kölcsön köt
vényvásárlás ügye.
Lajos dr. polgármester múlt hét 
pénteken Budapesten járt, ahol 
eijárt a Speyer kölcsön kötvény, 
vásárlásának ügyében is illetékes 
helyen A polgármester sürgeté
sének eredményeképen a hatá
rozat jóváhagyása már május 
első napjaiban itt lesz, amikor is 
a polgármester összehívja majd 
a negybizottsagot s azzal tár
gyalja meg a további lépeseket 
A po'garmester — mint értesü
lünk — csak részletvásárlásra 
tesz előterjesztést a bizottságnak.

— A választás utóhangjai. 
A választás után Dr. Beck Alajos 
a többek között Steiner Imre 
mohácsi keresk. ügynöt ellen is 
feljelentést tett, mert az az egyik 
gyűlésen azt kiabálta, hogy amig 
Miháljfy mindent ingyen tesz, 
Dr. Beck Alajos 30.000 pengét 
zsebelt be s Beck dr. mindent 
pénzért csinál és Beck csak zsebel. 
A pécsi kir. törvényszék meg 
műit év február hó 5 én tartott, 
tárgyalásán a vádlott tagadásával 
szemben a kihalgatott tanukkal 
igazoltnak vette a vádat és vád- 
lotatt húsz pengő pénzbüntetésre 
ítélte. Felebbezés folytán az ügy 
a pécsi kir. Ítélőtáblához került, 
amely a büntetést ugyan jóvá 
hagyta, de három évi időre annak 
végrehajtását felfüggesztette. A 
tábla a felebbviteii tárgyaláson 
kihallgatta Csányi Rezső vendég
lőst, aki elömutatott egy 1929. 
március 18-án kelt levelet, amely
ből megállapítható, hogy Dr. Beck 
Alajos az italmérési jog megszer
zéséért 3000 pengőt kért, ebből 
az összegből 200 pengőt átvett, 
a többi pedig akkor lett volna fi
zetendő, ha az italmérési engedélyt 
mogszerzi. Miután azonban egy 
ev elteltével ez neki nem sikerült 
Csányi a megbízást Becktől visz- 
szavonta. A tabla indokolásában 
kimondja, hogy ez esetben sértett 
egyik ügyfelével szemben csak
ugyan oly magas díjazást kötött 
ki, amely a végzendő munkával 
arányban nem. állott, eme a vád
lott áltál is ismert tény méltán 
nyújthatott tápot a használt tény 
állítás megtételére. Ezt a körül
ményt a tábla a vádlott javára 
szolgáló különös méltánylást ér
demlő oknak találta s erre tekin
tettel fügyesztette fel az itelet 
végrehajtását három évre s mert 
ettől kedvező hatást vár. Az ítélet 
ellen jogorvoslattal egyik fel 
sem élt s az jogerős lett. A jog
erős ítéletet vádlottnak a napok
ban kézbesítették.

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. kir. téli 

gazdasági iskola meteo- 
■ rológiai állomása Jelenti i 

1933. április 21-től április 28-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4-16 C- 
a hőmérsékleti minimum 4- 1 Ca 

csapadék 27.-’ mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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— Agyonverték a csárdásért. 
Duraszekcsőről költözött el annak 
idején Jugoszláviába Toponerac 
Szerafin 64 éves módos szerb 
gazda, aki Csuza községben tele
pedett le. A gazda sehogy sem 
tudott megbarátkozni a szerb vi
szonyokkal és a húsvéti ünnepek 
alatt az egyik kocsmában mulatva, 
csárdást hu atott. A másik asz
talnál ülő szerb csendőrök bele
szóltak ebbe a mulatságba, a mi 
bői összelalkozás lett, amelyben 
a csendőrök úgy elvertek a gazdat, 
hogy az belehalt serülseibe.

— Panasz a Dma-korzóról. 
A Duna korsón, ahol úgy nappal, 
de külörösen estefele a varos 
minden sétálni vag\ója megfordul, 
ektelen fenjőrönk rakas disztelen- 
kedik. Ugylatszik a MFTR. sem 
volt hajlandó sokáig ennek az 
egyébként sem valami kellemes 
illatokat arasztó farakasnak helyet 
adni s igykerült a selyemszövő 
epülete mellé A sétáló közönség 
kéri a varost, vagy az illetékes 
más hatóságot, hogy ezt a disz- 
telenseget mielőbb tavolittassa el 
onnan.

— Megjelent a gazdakamat 
csökkentő lendelet. A 33 as 
bizottság hétfőn tárgyalta le a 
gazdatartozasok kamatainak csök
kenteséről szóló rendeletet, amely 
a héten meg is jelent. Eszerint a 
mező, erdő, szőlő, vagy kert
gazdaság ingatlan tulajdonosa, de 
a házingatlan tulajdonosa is, ha 
nagyobb részt ebből szármázó 
jövedelemből él, amennyiben tar
tozása a kataszteri tiszta jövedem 
tizenötszörös szorzatai megha
ladja, évi két es fél százalék 
kamatcsökkentésben részesül. A 
csökkentés csak azon kamatfize
tésre vonatkozik, amelyet 1933. 
május 1. és 1933. október 31 
között teljesítettek, az 1932. évi 
.április hó 1. előtt keletke ett tar-

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi április hó 

"21 tői 1933. április ho 28-ig. 
Születések : Mohos Cecília Jolán, 
Arnold Maria, Gyurosovics Juli
anna Rozália. Házasságkötés; 
Juhof József és Pintér Erzsébet, 
Kovács Sándor és Szabó Éva. 
Halálozások: Kálmán Péter 5 
hónapos, özv. Hűmmel Jánosné 
-87 eves, özv. Czitra Antalne 80 
eves, Balatinácz Janosné 78 eves, 
Horváth Maria 22 eves, (külföl
dön halt meg:) Jankovics Bol
dizsár 8 éves.

SPORT.
DVAC (Pécs)—MTE 

1:0 (0:0) 
Mohács. Barátságos. 

Biró: Kemény.

Az MTE első itthoni mérkő
zésére az esős, hideg idő elle
nére is meglepően szép szám
ban vonult fel a közönség s 
mindenki már az első látásra 
csodálkozott a pálya szépségén, 
mely azonban csak szemre tet
szett, játékra nagyon is mély 
volt még a talaj. Sokat bugdá- 
csoltak, estek rajta a játékosok, 
de komoly baj nem történt, in
kább csak belesüppedtek a puha 
talajba. A mérkőzés folyamán 
az MTE alárendelt szerepet ját
szott s mivel kezdeményezni 

nem tudott kénytelen volt rom
bolni, az ellenfél támadásait 
eredménytelenné tenni, ami si
került is, ez a magyarázata a 
minimális vereségnek az állandó 
DVAC-fölény ellenére is. A 
mérkőzés megmutatta az MTE 
védekezőképességét, de erősen 
rávilágított a csatársor vérsze
génységére, meddőségére is, 
szinte nem voltak sehol, néha 
akartak, de nem sikerült semmi. 
A védelem mindhárom tagja jól 
működött Balatoni kapus be
mutatkozása sikerült, jól véd, 
emellett azonban nem áll hadi
lábon a szerencsével sem Egy 
hibája volt csak, ebből azonban 
gól lett. Mutschler és Juhász 
megbízható, bár rúgásaik nem 
tértölelőek, kívülük Bárácz és 
Dichter játéka volt kiemelkedő

A DVAC a 14 p tői 10 em
berrel játszott, mégis fölényben 
tudott lenni, hogy több gólt 
nem lőttek, az nem az ő hibá
juk, inkább az MTE védelem 
érdeme. Ezúttal sem keltettek 
csalódást Finoman, úriemberek
hez méltóan játszottak. Labdáik 
nem tévesztettek célt, pontosak, 
jól leadottak voltak

MTE kezd szél ellen és tacs- 
csőt dob, válaszul DVAC táma
dás jut vonalon kívül A harma
dik percben Németvarga kézzel 
fogja a labdát a büntetőn belül; 
11 es! Kajtor élesen fölé küldi. 
Továbbra is DVAC támadás, 
minden eredmény nélkül. A 
14 percben Csirkét a biró fe
leselésért leküldi a pályáról. 
Innét kezdve a DVAC 10 em
berre! játszik és mégis támadás
ba marad. A nívó alacsony, 
nincs a játékban élénkség A pécsi 
kapus csak a 27 percben kap 
először labdát. A 30 percben 
Karácsonyinak van nagy hely
zete, de közelről a kapust célozza, 
akit sikerül is eltalálnia. A 35 
p. ben Balatoni remek védéssel 
ment egy veszélyes pécsi táma
dást. DVAC támadást akaszt a 
biró, mikor a félidő végét jelzi.

Dichter mellélövése nyitja meg 
a II félidőt, amit nemsokára 
megdupláz. A játék kép ugyanaz, 
mint a szünet előtt, bár néha- 
néha mintha a hazai csapat is 
élénkülne, de ezek csak röpke 
pillanatok Az MTE védelme 
küzd, rombol, ebben azonban 
hatalmas munkát végez, mert a 
pécsiek szünet nélkül rohamoz
nak. Az utó só 10 percben en
ged a pécsi ostrom és az MTE 
is szóhoz jut, már mindenki 
döntetlent sejt, amikor a 40 p.- 
ben 20 méterről szabadrúgás a 
mohácsi kapura. Kajtor rúgja, de 
a biró újra rugat, most is Kajtor 
lövi, Balatoni elnézi és pontosan 
a léc mellett köt ki a lövés 1 : 0. 
A mérkőzés sorsa eldőlt Kezdés, 
még egy pécsi támadás és a 
biró 3 perccel előbb sötétség 
miatt lefújja a mérkőzést.

*
MTE — Tömöri F. C. ‘ eb

kor I. csapatai barátságos mér 
kőzés előzőleg a II csapatok 
i 24 órakor. Belépődíj nincs. Szi
ves adományokat köszönettel fo 
gadunk.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

LaptuiajdoDO* és kiad* i
FRIDRICH OSZKÁR.

F-líirlÁ rpv jókirban levő trillái 
UlílUU 7oo Q-öl földdel a szige
ten Kisköve* mellett a töltéstől fél km.

Érdeklődni lehet a tulajdonosnál
Nagy Józsefné

Paprét 126 az. 
Hajósovits szállásán.

A mohácsi kir járásbíróság mint telek- 
____ köayvi hatóságtól.

4335 1933 tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Béregi József és neje végrehaj- 

tatóknak Kiss Istvánné és társai 
végrehajtást szenvedők ellen in
dított végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 862 P tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a mo
hácsi kir járásbíróság területén 
levő, Mohács városban fekvő s 
a mohácsi 15511. sz. tkvi betét
ben A-|-l. sor 2087 2 hrsz alatt 
felvett ház 4000 pengő kikiáltási 
árban, de a C. 3 és 4 sorsz. 
alatt Jagrik Lajos és neje Lucskó 
Mária javára bekebelezett haszon
élvezeti szolgalmi joggal terhelten 
elrendete.

Az árverést 1933. évi május 
hó 20 napján délelőtt 9 órakor 
telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségében Mohács, Szepes-
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ÜZLETÁTHELYEZÉS!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

vegytisztító és kelmefestő' 
üzletemet Horthy Miklós u. 19. (volt nagy posta épület) 
az Omnia mozgóval szamben helyeztem át.

Elvállalok minden e szakmába vágó munkát úgymint: 
férfi és női ruha, valamint asztal és ágyteritők, paplanok, füg
gönyök, szőnyegek, szőrmék, kalapok stb tisztítását és bármely 
színre való festését mélyen leszállított árak ellett. Gjászmunkák 
8 óra alatt elkészülnek.

További szives párfogást kér
kiváló tisztelettel

KO LEP GYULA
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Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság.
Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria ucca 11.

I. Személyforgalom:
A Dunán: a) a hajózási évad tartama alatti

Budapest—Pozsony—Wien között,
Budapest—Mohács között,
Budapest-Visegrád-Dömös-Esztergom között
Vidin—Rustsuk között (bolgár belforgalom) 

A Tiszán: Szolnok-Csongrád és Csongrád-Szegedközött.
b) a nyári idényben külön hajójáratok i

Budapest—Esztergom között az
úgynevezett
Turistahajó-val vasár- és Unnepnaponkint,
Budapest—Római fürdő—Horá-
nyicsárda (Izabellatelep) naponta több
szöri járat
Sétahajójáratok délután és este a 
főváros körzetében.

KUlönhajók bérelhetők I

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

sy-tér 1. szám földszint 1. ajtó 
fogják megtartani.

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

Az árverelni ^szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10'o-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 (1SS1 ; LX t c. 147. 150. 
170 §§ 1908: LX. t. c. 21 §.)

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

Mohács, 1933. évi április hó 
12 napján.

Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül: 

LEOPOLD FERENC 
kiadó.
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Sütőtanoncot
(14—15 éveset) lehetőleg 

vidékről, felveszek. Cim
HIRMAXX JÓZSEF 

Nérnetbóly.

r

Osztási dűlőben 
2700 □ öl íöl.l 

eladó.
Bővebbet

Szent Háromság u. 44.

lé

■adó
Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

” -I

Zongora tulajdonosok figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 

május hó 1-én Mohácsra érkezem és úgy mint ezelőtt is 

K <» II K O I* n ll Í5 IF K O ! Ú !* í 
és javiéásé válSalok.

II an yo I ás t i t* x t i t A ts ts I 
es javítások megállapodások szerint legolcsóbb árban. 

Szives pártfogást kér
Flwr Pornnríl zongorahangoló és javító, a bécsi cs. és 
L.UCI DCI Ildi U kir. udvari operaház volt másodhangolója.

Legelsőrangu és legélesebb a széisavas

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ
Kérje — igyék — kapható palackcserével 
minden iobb fűszer és csemege üzlet

ben, vendéglőben.

P i a c i
Búza 
Zab 
Rozs
Árpa
Tengeri morzs. 
Bab — —

á r a k i * ”««-i
"•ti pl«c»®

76-os 11.— p
7 - p
8.- P
7 50 P
6— p
7— 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.

Turcsány i-féle 

sokszorosítógép 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
jókarban levő, erős 

elevátor olcsón eladó. 
Cim a kiadóhivatalban.

1
í
í
í
í

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

Hí

9

liter tej . . 16 fillér
deci tejföl .... e 08 fillér (
kg. I. Trappista sajt 1 p 60 fillér
kg. II. Trappista sajt 1 p 20 fillér
kg. túró .... • 30 fillér

Teavaj pengő




