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Száma : 16 fillér Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefon sz 67.

munka ünnepe.
| találkozzon a dolgozó 

else- | kással

A
Németország hatalmas ará

nyú ünnepet ült május 
jén, a munka ünnepévé 
avatta a legszebb hónap első 
napját. A vörös május else
jéből nemzeti ünnep lett, 
amelyen együtt ünnepelt a 
munkás a munkaadóval, a 
tisztviselő a kereskedővel, 
az iparossal.

Nálunk május hó elseje 
szintén elveszítette régi 
jelentőségét, mert a szociál
demokrata párt nem rendelte 
el tagjai részére a szokásos 
munkaszünetet s csak egy 
töredékkel tartotta meg ren
des ünnepét. Ez a tény, 
hogy május elseje az idén 
mar nem volt kisajátitott 
ünnepe egy politikai pártnak, 
alkalom arra, hogy a követ
kező év májusáig előkészít
sük mi is május elsejét a 
munka ünrepévé, hogy ez a 
nap a nemzeté legyen, ame
lyen a tavasz pompájának 
áldozzon, együtt ünnepeljen 
mindenki, aki a nyár ígére
teit várja.

Majálisok voltak azelőtt 
is. A május hónap a hosz- 
szu tél után ragyogó pom
pájával mindig kicsalta az 
ifjúságot a rétre, a mezőre, 
erdő mélyébe és a természet 
ébredő tavasza ünnepelt az 
ember tavaszával az ifjúság
gal. A ryár, az ősz és a 
deresedő tél kora csendes 
örömmel nézte ezt az ölel
kezést és együtt örült velük.

Miért hagyjuk ezt a gyö
nyörű ünnepet elmúlni? Ha 
annyi mindennek tudunk egy 
napot szánni, miért ne jutna 
ennek a napnak is idő, ame
lyen az uj kornak, amely 
már látható a derengő égen, 
ünnepet szenteljünk. Legyen 
ez a nap mindenhol a munka 
ünnepe, de ne az a nap, 
amely eltávolítja a munkást 
a munkaadójától, amely uj 
osztályuralmat akar erősza
kolni többségben levő társa
dalmi osztályokra. Ezen a 
napon a dolgozó munkaadó 

niun- 
az állam a tisztvise

lőjével, a gazda a cselédjé
vel és amikor a tavaszi nap
sütés végigjátszik a nyila
dozó orgonabokrokon, ami
kor a szellő megmozgatja a 
lombbainduló leveleket, az 
égen a fecskék zengik a 
tavasz himnuszát, találkoz
zon ideien az ember az em
bertársaival.

A munka ünnepe méltón 
sorakozik majd a sok más 
ünnep mellé.

Az egyik oldalon a kény- 
urra nőtt kapitalizmus osz
lopai roskadoznak, másik 
oldalon összedülőben van a 
vörös bálvány. A két omla
dozó hatalom mutatja meg 
az utat a harmadikhoz, 
amely csak a nemzet összes
ségének, a dolgozók milliói
nak lehet az útja, amelybe 
megtalálja a munkás a be
csületes munka bérét, a 
munkaadó a becsületes mun
kát és megérdemelt hasznát.

A kapitalizmus mai rend
szere összedülhet és megér
demelte már a kapzsiságával, 
kiuzsorázásával, könyörtelen 
haszonkeresésével sorsát, de 
nem dűlhet össze a tisztes
séges, emberi magántulajdon, 
mert ellenkezik a természet 
törvényeivel, az emberrel, az 
ember egyéniségével a má
sik véglet. A szociáldemok
rácia széthullhat, de soha
sem múlhat ki a szivekből 
a szociális érzés, amelyet 
ápolni kell s amely egyedül 
lehet az alapja a munkás 
és a munkaadó találkozásá
nak. Az uj államban, a mun
ka államában, amely az olasz 
faszizmus és a hitleri elgon
dolás nyomán lassan kibon
takozik rém lehetnek páriák, 
akik csak a dolgoztatónak 
dolgoznak s éhbéreken nyo
morognak, de nem lehetnek 
oligarchák sem, akik despo- 
taként uralkodnak s a mun
kát sem szellemi sem fizikai 

fámájában nem ismerik, ha
nem egyedül a mások által 
megkeresett pénz elköltése a 
gondjuk. Az államban nem 
lehetnek arisztokratak, akik 
százezreket dobálnak morfi
nista barátaiknak oda, de 
szükségünk van születési és 
szellemi arisztokratákra akik, 
vezetik a népeket, az orszá
got és minta életükkel adnak

A városi képviselőtestület izgalmas vita után 
megszüntette a szegényházat és a kéményseprési 

dijat leszállította.
Április 29-én, szombaton dél

után tartotta a városi képviselő
testület rendkívüli közgyűlését.

Napirend előtt dr. Alargiíay 
Lajos polgármester kegyeletes 
szavakkal parentálta el dr. Rédtr 
Károly képviselőtestületi tagot. 
Az elmúlt idők le.kes harcosának 
évtizedes küzdelmeiben kivivőit 
nagy érdemeit méltatta s beje
lentette, hogy a gyászszertartá 
són a várost képviseltette.

Napirendre terve a közgyűlés 
töt b alispáni leirat bemu'a ását 
vette tudomásul. Ezek között 
szerepelt több földbérlő bérle- 
szállítási kérelmét teljesítő köz
gyűlési határozatnak a várme
gyei kisgyülés általi jóváhagyása.

A tárgysorozat 14. pontjánál 
a közgyűlés tudomásul vette 
és jóváhagyta a város kezelésé
ben levő alapokból a költségek 
fedezésére igénybe vett 20 0C0 P 
felvételét, mely összegből 15 000 
pengőt fizetett vissza város, mig 
a hátralék mai napig is fennáll.

Ezután vitéz Szönyi tanácsrok 
tényészbikak vételére kamatmen
tes állami kölcsön felvételét ja
vasolta. A város ugyanis két 
bikát vásárolt 1100 pengőért. 
Majd pedig dr. Beck Alajosnak 
válaszolva kijelentette, hogy a 
tenyészbikák elhelyezése arany
ban áll a tehenek számával, 
mert a városban és a szigetben 
kb. egyenlő számú tehén van s 
a bikák is ily arányban oszlanak 
meg, sőt a szigetben helyenként 
két bika van e helyezve. A köz
gyűlés a javaslatot elfogadta.

Az utgya'ugep motorjának ki
cserélését, ami 24C0 pengőbe 
kerül, a közmunkaalap terhére, a 
közgyűlés elfogadta. A közmun
kaalapból erre a célra csak 20C0 
pengőt vesz fel a város. 

példát az alsóbb rétegnek a 
felfelé való törekvésre.

Az uj munka ünnepe le
gyen az aranyhid, amelyen 
at a munkás elindul a mun
kaadó felé, a munkaadó a 
munkáshoz, az emberhez és 
találkozzanak a munka nap
ján, május elsején nyarat, 
áldást és termést Ígérő leg
szebb hónap első napján

A tárgysorozat 19. pontja a 
szegényház ideiglenes megszün
tetése és a szegényházi ápoltak 
háziápolásba való kiadása volt, 
dr. Vas Jenő városi tisztifőorvos 
jelentésében előadta, hogy a je
lenlegi szegényházban három 
kisebb és három nagyobb szoba 
áll az ápoltak rendelkezésére s 
befogadóképessége 27—28 egyén

Az elhagyatottak száma pedig 
napról napra növekedik és nincs 
rá mód, hogy a szegényházban 
elhelyezést nyerhessenek. A sze
gényházi ápolták eltartása havon
ként és személyenként 34—36 
P be kerül, mig a polgármesteri 
felhívásra jelentkezett 59 egyén 
mintegy 80 ápolt eltartását haj
landó személyenként 20 P ért 
vállalni. Javasolta ezért, mondja 
ki a közgyűlés a szegényház 
megszüntetését és az ápoltaknak 
háziápolásba való kiadását és fi
zessen az egészséges ápoltakért 
20 P., a betegekért 30 P ápolási 
dijat.

A javaslathoz elsőnek Vtda 
Dezső szólótt. Miként a bizott
ság ülésén, úgy most is kifeje
zést adott abbeli aggodolmának, 
hogy az ápoltak jobban vannak 
a szegényházban elhelyezve, 
mintha eyyeseknek adják ki 
őket A megszüntetés ellen szól 
szerinte az a körülmény is, hogy 
tömegesen nem csak, hogy ol
csóbb, de könnyebb is a tisztán
tartás s meggyőződése, hogy a 
háziápolás bevezetésével csak 
szaporodni foynak a bajok és 
napirenden lesznek a panaszok.

Dr. Schmidt Miklós . szerint, 
Vida Dezső tag megálla
pítsa helytelen, mert elsősorban 
a házikezelés bevezetésével nem 
miként eddig 25—28 egyén tart
ható el, hanem 40—50 arra rá-
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szorult, részesíthető ápolásban a 
város minden további megter
helése nélkül Ami a háziápolás
ból s keletkezhető bajokat és 
panaszokat illeti, elkerülhetőnek 
tartja az által, hogy a rászoruló
kat rendszerint valamely hozzá
tartozójuk veszi majd ápolásba 
— kik a rossz gazdasági viszo
nyok között ellenszolgáltatás 
nélkül ma erre képtelenek — s 
igy családi körben kétségkívül 
jobb bánásmódban lesz részük, 
mint amilyenben ma a szegény
házban részesülnek. Ezenkívül a 
hozzátartozóknál való elhelyezés 
jótékony hatással lesz az ápolt 
lelkiállapotara is mert megszaba 
dúl a megbélyegzettség súlyától 
és hátralevő napjait náluk tölt 
heti el. A javaslatot elfogadta 

Dr. Fischer Ernő szerint kép 
telenség havi 20 P ért egy sze 
mélyt eltartani,

Csupics Lukács a javaslatot 
annál is inkább elfogadja, mert 
a szegényügy humánus reode 
zése elsőrangú szociális érdek s 
fia figyelembe vesszük, hogy több 
tagú családoknál egy ápolt el
tartása különösebb nehézségekbe 
és költségekbe nem ütközik, 
akkor megdől azon állítás, mely 
szerint lehetetlen 20 P bői vala 
kit emberségesen eltartani, mert 
hiszen eggyel több személyre 
főzni vagy mosni igazán nem 
jelent nagy megterhelést.

Dr. Beck Alajos szerint az 
ápolásba vevők nyerészkedni 
akarnak majd s a jótékony
ságból üzleti cél lesz. Schmidt 
Károly bízik abban, hogy a vál
lalkozók emberséges bánásmód
ban fogják részesíteni az ápol
takat.

Majd Petrovics Károly kérte a 
közgyűlés tagjait, hogy kizáró 
lag a szegényügy humánus ren
dezése lebegjen előttük, rombol
ják le ezért a pártpolitikai ellen
tétek szirtfalait, mert ez a kér
dés valóban nem alkalmas a po
litikai pártok erőpróbájára.

Több felszólaló után a köz
gyűlés 27 szavazattal kimondta a 
szegényház ideiglenes megszün
tetését és a gondozottaknak házi 
ápolásba való adását.

A tárgysorozat következő 
pontja a kéményseprési dijak 
megálapitása volt. Vitéz Szőnyi 
tanácsnok dr. Beck kérdésére 
válaszolva kijelentette, hogy a 
szabályrendelet értelmében a kül
telki kémények nem tartoznak 
kötelező kéményseprés alá. A 
rendelet értelmében csak a szo
rosan egymás mellé épített ré
szeken, igy a szigetben Sárhát, 
Homorúd, Kanda és más, de 
csakis összefüggő területen épült 
háztulajdonosok fizetnek majd a 
jövőben kéményseprési adót. 
Azok, kik kötelesek fizetni ké
ményseprési adót, felszólítást 
fognak kapni a várostól s ha 
kifogásolják a fizetési kötelezett
ség megállapítását, úgy azt vita 
esetén az ipartestület fogja el
dönteni.

Csupits Lukács emelkedett 
szólásra először, örömmel üd
vözli a kéményseprési dijak 
maximumát megállapító kormány
rendeletet. Köztudomású, hogy 
a háztulajdonosok jövedelme a 
folytonos bérleszállitás és az 
újabb adók kivetése folytán né
hány év alatt 70—80% al csök
kent, mig a kéményseprési dij 

változatlanul maradt Amikor vá
rosunkban a megállapított ház- 
haszonérték és az ennek alap 
ján kivetett házadó még orszá
gos viszonylatban is tulmagas, 
meg kell ragadni az alkalmat, 
hogy ha csak fillérekkel is, de 
mentesítsék a háztulajdonosokat 
a túlzott teherviseléstől. Ezért 
el kell törpűlnie az önérdeknek 
annál is inkább, mert mig sok 
helyen egy egy mester csak 3500 
kémény után húzza jövedelmét, 
városunkban a kéményseprő 
mester 5200 kémény utáni jőve- 
de'emmel bír Javasolja ezért, 
hogy a bizottság javaslatához 
képest száliitsa le a kéménysep 
rési dijat 20 fillérről 12 fillérre.

Visy Pá a kéményseprőmester 
tiszta jövedelmének kimutatását 
kérte. Vida Dezső ugyancsak a 
biztos megélhetést biztositó jö
vedelemhez képest kérte a sep 
rési dij leszállítását. S amikor 
előkerü t a ceruza és Szőnyi ta
nácsnok kimutatta, hogy számi-

Albrecht királyi herceg 
előadása a telepitésrői.

Tiz év alatt harmincezer telepest lehetne elhelyezni. 
Tudományos Akadémián tartott előadáson a tudo

mány és a politika előkelőségei jelentek meg.
A mohácsiak Albrecht kir. her 

cégét a sátorhelyi uradalmon 
keresztül ismerik. Tudják azt, 
hogy példás gazda, aki szivén 
viseli alkalmazottai jólétét s az 
uradalom tisztikara és alkalma
zottai más uradalmakhoz viszo
nyítva a legjobban vannak dotál
va Munkaadói szivére, szociális 
érzékére és ezzel együtt egyéni
ségére jellemző, hogy az elmúlt 
évben, amikor gyenge volt a 
búzatermés, cselédség búzáját 76 
kilós fajsúlyú búzában adta ki, 
hogy minden cselédjének, alkal
mazottjának meg legyen a rendes 
kenyere.

Tudjuk az uradalomról, hogy 
mintagazdaság, de tudjuk azt is, 
hogy a tisztviselőkar, éppen a 
hercegi gazda szives egyéniségé 
nek mintájára, valóságos atyja a 
környékbeli gazdatársadalomnak, 
mert soha gazda a tisztikar egyik 
tagjának szobáját sem hagyta el 
szaktanács, gondoskodó utasítás 
és jó szavak nélkül.

A vasárnapi napon Budapesten 
Tudományos Akadémián tartott 
előadás keretében Albrecht ki
rályi herceg uj oldaláról mutat 
kozott be az egész országnak. 
A modern főur, aki főúri palotá
jában a nincsteleneknek olyany- 
nyira előtérben levő kérdéséről 
folytat tanulmányokat s olyan 
alapos'készültséget tanúsító elő
adást tartott a telepítésről, amely 
a megjelentek legteljesebb elis
merését nyerte el s az összes 
lapok hasábokon keresztül fog
lalkoztak az előadással.

Az előadáson a kormányt két 
miniszter képviselte, de ott vol
tak a tudományos élet, a politika 
előkelőségei és mig a terem 
zsúfolásig megtelt, odakint való
ságos autópark keletkezett.

Berzeviczy Albert elnök üd
vözlése után Albrecht királyi her
ceg a többek között a követke
zőket mondotta: 

tása szerint a mester évi tiszta 
jövedelme még 12 filléres alapon 
számítva is kb. 4700 pengő, a 
közgyűlés a bizottság javaslatá
hoz híven a kéményseprési dijat 
20 fillérről 12 fillérre szállította le.

Ezután Lipokatits János fő
jegyző bejelentette, hogy az 
idegenforgalom emelésére a költ
ségvetés szerint 500 pengőt 
irányzott elő a város a ezért be
terjesztette az idegenforgalmi 
bizottság alapszabályait jóváha
gyás végett és kérte, jelő je ki 
a közgyűlés a 6 tagot. A köz
gyűlés a polgármester javaslatá
hoz képest az idegenforgalmi 
bizottságba: dr. Beck Alajos, 
Petrovics Károly, dr. Schmidt 
Miklós, Sto.lár Ferenc, dr. Rüll 
János és Freund Imre képviselő
testületi tagokat delegálta.

Végül számos kisebb jelentő
ségű napirendre tűzött tárgy 
letargyalása után dr. Margitay 
Lajos polgármester a közgyűlést 
berekesztette.

— Úgy érzem, hogy a magyar 
néppel való sorsközösségem és 
a magyar földdel való szoros 
kapcsolatom kötelességemmé 
teszi, hogy az ország legelső 
tudományos fóruma előtt szá 
moljak be arról a munkáról, 
amelyet a magyarság egyik lég 
nagyobb jelentőségű kérdésének 
tanulmányozása és megoldása 
érdekéhen végeztem.

— Megingadhatat lanná érlelő 
dött bennem az a meggyőződés, 
hogy Magyarország agrárkérdé
sének igazi megoldása és a kor 
igényeihez szabott tervszerű 
mezőgazdasági politika alapja 
csak a jól megalapozott, céltu
datos telepítés lehet.

— Albrecht királyi herceg 
előadása további során a törté 
nelemre hivatkozott, amely iga
zolja, hogy

a tatárjárás és a török 
idők nagyarányú v ér
veszteségei után a ma
gyar faj szívós fennma 
radása a telepítések nél 
kül meg sem történhetett 
volna.

A telepítés elősegíti a mezőgaz
dasági munkanélküliség meg
szüntetését. A mezőgazdasági 
keresők hasznossá tehető mun
kaidejének 24%-a földbirtok mai 
megoszlása és gazdálkodási 
rendszere mellett kihasználatlan, 
sőt a törpebirtokosok és napszá 
mosok foglalkoztatása még ennél 
is rosszabb, csak 65 8%. A kis- 
birtok területének telepítés segít
ségével való növelése a népsze 
rüséget fokozná, egyébként is 
elsőrangúan fontos a legmeg
bízhatóbb és legmagyarabb tár
sadalmi rétegnek, a kisgazdaosz
tálynak erősítése.

A telepítési formák ismerteté
sére tért át ezután az előadó.

— A mezőgazdaság válsága 
megkönnyíti a telepítés megindí

tását. Az ingatlanpiacon nagy a 
kínálat s tekintélyes földbirtok 
jutott különösen a vidéki pénz, 
intézetek kezére. Ezek jól felhasz- 
nálhatnk telepítési célokra.

A kormány nemzeti mun- 
kaprogramniában talál, 
juk azt a tervet, hogy a 
gazdák adóhátra’ékukat 
bizonyos földterület le- 
adásával róhatják le. 
Ha ennek nem lesz pénz
ügyi akadálya, az állam 
ily módon készoénzáldo- 
zat nélkül szerezhet a 
telepítés céljaira ingat
lanokat.

Az előadó ezután a telepítés 
jogi vonatkozásával, a földszerzés 
a földmegtartás kérdéseivel .fog- 
lalkozott, majd részletes költség
vetést ismertetett.

— A telepítés alapfeltétele a jól 
átgondolt pénzügyi megoldás. 
Háromezer telep létesítéséhez — 
ami 12 — 15 000 embernek ad 
elhelyezést — 45.000 hold terü
letre volna szükség. 15 000 hol
dat a közüietek engednének át, 
ugyanennyit az adóhátralékok 
fejében leadott földbirtok átvéte
léből szerezhetnénk meg. A föld 
megszerzéséhez 18 millió pengő
re, az építkezésekre, berendez
kedésekre pedig 9 millió pengőre, 
összesen 27 milliió pengőre 
volna tehát szükség. A közüle- 
tektől és az adóhátralékból szár
mazó földeket egyelőre bérlet 
formájában kapnák a telepesek, 
az eladósodott birtokosokból 
igénybeveendő föld árát pedig 
50 év alatt törlesztették. Az épít
kezésekhez és beruházásokhoz 
szükséges 9 millió pengőből 5 
milliót a transzfer-alapból merít
hetné a kormány, a többit pedig 
elsőhelyi jelzáloggal biztosított 
állami biztosítékkal ellátott köt
vényekre a bankok bocsátanák 
rendelkezésre. Részletes számítá
sok alapján rámutatott arra, hogy 
tiz év alatt 30 000 telephely léte
sítése, ami pedig már komoly 
földbirtokpolitikai kezdeményezés 
volna, nem hárítana a költség
vetésre 3—5 milliónál nagyobb 
hitellekötést, ami a 750 millió 
pengős költségvetés mellett nem 
lehet túlzott követelés.

— A törvényhozásnak uj tör
vényt kellene alkotnia a telepí
tésről. Elsősorban telepítési ta
nács felállítására volna szükség, 
lebonyolítását pedig hatósági jog
körrel felruházott külön szervre 
kell bízni, mely lehet állami in
tézmény, lehet bejegyzett szövet
kezet.

Albrecht királyi herceg fejte
getései végén hangsúlyozta, hogy 
a telepítés körül hamarosan olyan 
kezdeményezések történnek, ame
lyek a küzködő magyar nép jobb 
sorsát készítik elő. A magyar 
nép létének alapja a föld, ezt 
kell erősíteni, ehhez kell még 
jobban odafüznünk a magyar 
embert s ennek legjobb eszköze 
a telepítés. A magyar jövőbe ve
tett sziklaszilárd hittel hisz abban, 
hogy a magyar föld válsága is 
csak átmeneti jelenség s ha a 
válság eltűnik, dusabban termő, 
éltető lesz újra a drága magyar 
anyaföld.

Az előadás után melegen ün
nepelték Albrecht kir. herceget.
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Fejes György dr, előadása 
Dunaszekcsö váráról.
Mint előre jeleztük dr. Fejes 

György a Pécsi Muzeum igaz
gatója előadást tartott Duna- 
szekcső váráról, a Pécsi Egye
temi tudományos Egyesület böl
csészeti szakosztályában múlt hó 
28 án.

Fejes György dr. ötnegyed
órás vetitettképes előadásában 
több évi kutatómunkájának ered
ményét ismertette. Az előadással 
bebizonyította, hogy vérbeli 
archeológus, aki lelkesedéssel 
és ügyszeretettel keresi, kutatja 
a vármegye régészeti emlékeit.

Pannónia, — mondotta az elő
adó, — mint római birodalom 
számottevő provinciája igen je
lentékeny szerepet játszott a ró
mai birodalom életében. Termé
szetes határa a Duna volt s 
minthogy a határvédelem ké
pezte a római hadügyi politika 
egyetlen feladatát, a Duna mel
lett építették fel a várakat, a 
castrumokat. így épült meg Du- 
naszekcső vára is a római kor
I. századának végén. A római 
hadsereget, midőn útra kelt, ke
reskedők, iparosok, markotányo- 
sok tömege követte. Ezeknek 
megtelepítése képezte a canabae- 
kát. Ilyen canaba keletkezett 
Dunaszekcsö, illetőleg Lugio 
mellett is, mely a IV. században 
virágzó várossá lett. Emlékeiből 
néhányat őriz a pécsi muzeum. 
Dunaszekcsö római neve Lugio, 
a IV. században Florentia ra vál
toztatták a rómaiak. Lugio cas- 
trumának alakja a domb idomát, 
melyen épült, követve a szabály
talan téglalap, mind a négy sar
kán egy egy ferde négyszögü 
toronnyal. A vár hossza 175 m. 
szélessége 102 m. Kimutatta, 
hogy Lugio táborában az ásatá
sok segítségével, hol volt a 
praetorium, a hadvezér lakhelye, 
az utak, a kapuk, az őrszoba, a 
fórum, a katonaság sátrainak 
helye, a többi katonai épület 
stb. A váron kivül északra az 
öskeresztény temető emlékeit 
bemutatta képekben. Ezután a 
napfényre került feliratos téglák 
alapján kimutatta, hogy Lugio 
castrumát Trainus császár épít
tette az első század végén, de 
akkor még csak földvár lehetett. 
Marcus Aurelius a II. század 
második felében megerősítette, 
nagyobbitotta és kővárrá építette. 
Sok szép régészeti emlék bemu
tatása után Lugioval, azaz Du- 
naszekcsővel szemben, a mai 
szigeten volt Contra Florentián 
burgus (kisebb erődítmény) te
rületén végzett ásatásokat mu
tatta be, megállapítva, hogy a 
burgust Septimus Severus római 
császár személyes felügyelete 
alatt Kr. u. 293 bán építették.

Az előadást élénk tetszessél 
fogadta a megjelent előkelő kö
zönség.

— Klsgyülés Baranyavár- 
megye törvényhatósági kisgyülése 
kedden tartotta rendes ülését. Az 
ülésen Mohácsról és környékéről 
Schmidt Lajos és Oossmann 
Márton jelentek meg. A kisgyülés 
tárgysorozatán 48 pont szerepelt, 
mindannyi kisebb személyi és 
községi ügyek.

A pofon és a szerzetes.
A szobi állomáson kínos fel

tűnést keltő, példátlan eset tör
tént. Egy turista társaság har
madosztályú jeggyel a második 
osztályba(telepedett le Amikor a 
másodosztályú utasok ezért a 
forgalmi tiszttel fenyegtőztek, 
valaki a társaságból megjegyezte 
hogy: „Kikészítik majd a azt a 
forgalmistát."

Ezt a megjegyzést már hal
lotta a közeledő forgalmitiszt, 
de halottá a vele levő szerzetes 
is. Amikor a forgalmitiszt meg
kérdezte a társaságtól, hogy ki 
tette a megjegyzést, néma csend 
volt a felelet. A második kér
désre felállott egy fiatalember.

— Kaff Andor tartalékos fő
hadnagy vagyok — mondotta 
— szavamra kijelentem, hogy 
senki innen megjegyzést nem 
tett.

A szerzetes csendesen meg
jegyezte erre :

— Ha ön ezt állítja, akkor 
valótlanságot mond.

Erre Au// Andor felállott és 
pofonütötte a szerzetest. A pél
dátlan inzultusra a forgalmitiszt 
rendőrért ment, akik igazoltatták 
Kaff Andort, majd elbocsátották.

Később az inzultus nyomán 
támadt felháborodás hatása alatt 
Kaff Andor odalépett a szerze
teshez és bocsánatot 4 kért. A 
szerzetes csendesen felelte ismét:

— En megbocsájtok önnek.

Eddig az eset röviden. A 
csend és rend hazájában, ahova 
szinte csalogatják a külföldről 
menekülő zsidókat, megtörtén
hetett, hogy egy keresztény pa
pot nyilvánosan megpofoztak. A 
pofozkodó másnap felkereste 
egyes lapok szerkesztőségeit és 
azzal a naiv mesével védekezett, 
hogy a kabátban levő urban 
nem ismerte fel a papot.

Aki már látott szerzetest, ezt 
a naiv védekezést nem fogad
hatja el. Szinte messziről meg
ismerni és megkülönböztetni 
lehet nemcsak a papot benne, 
hanem a szerzetest, annyira je- 
legzetes a ruhája.

A magunk részéről, amikor 
megjegyezzük, hogy a fejlett 
technika lapjai vagy elhallgatták 
az esetet, vagy pegig cinikus 
rövidséggel foglalkoztak vele, — 
hangsúlyozzuk, hogy ezt a po
font megérezte millió és millió 
keresztény ebben az országban 
s meg kell találni a módot és 
eszközöket arra, hogy a keresz
tény társadalom megfelelő elég
tételt kapjon. Ez nem egy em
ber ügye, hanem az egesz tár
sadalom ügye, sőt ügye annak 
a zsidóságnak, amely azt állítja, 
hogy együtt érez ezzel a nem
zettel s ha ezt beakarja bizonyí
tani, az elsők között kell lennie 
a méltó elégtételadás követelésé
ben, mert sajtója furcsa hallga
tása nagyon elszomorító és na
gyon |furcsán fest, , mert 
ha véletlenül egy zsidó papot 
ütött volna meg valaki, már az 
egész világ sajtója ordítana . . .

— Országos vásár Sombere
kén. Somberek község pótvására 
május hó 8-án lesz megtartva.

— Mihálffy Vilmos Mohácson. 
Mihálffy Vilmos ny. államtitkár, 
országgyűlési képviselőnk egv hé
tig Mohácson tartózkodott. Ezen 
idő alatt a Koronában lakott, ahol 
naponta 50—GO ember kereste 
fel. A tengersok baj, gond ke
rült kiterítve a képviselő asztalára, 
mindenki kér, mindenkinek panasza 
volt, mindenki bajban van. A 
panaszok kérések meghallgatásra 
kerültek s bizonyos, hogy ame
lyiken segíteni lehet, segítve lesz.

— Az Iparbank uj ügyésze 
A Mohácsi Mezőgazdasagi és 
Iparbank kedden délután tartott 
igazgatósági ülésén Dr. Schmidt 
Miklós ügyved, országgyűlési 
képviselőt egyhangúlag válasz
totta meg ügyészének. Dr. Schmidt 
Miklós kitüntető megvalasztása 
osztatlan örömet keltett barátai 
és tisztelői körében.

— Kinevezés. A honvédelmi 
miniszter Tóth Ernő mohácsi 
csendőrszázadost őrnaggyá ne
vezte ki. A kinevezés hire álta
lános .örömet kelteit Mohácson, 
mert Tóth Ernő mohácsi műkö
dése alatt az egész varos tiszte
letét es megbecsülését szerezte 
meg.

— A mohácsi Credo egye
sület gyűlése. A mohácsi Credo 
Egyesület május 2-an este 8 óra
kor a Katolikus Legenyegylet 
helyiségében rendes taggyűlést 
tartott, amelyen dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes plébános elnö
költ. Megnyitójába! kegyeletes 
szavakkal parentalta el a nemreg 
elhunyt Angyal Gyula volt buzgó 
credistát. Utana dr. Bartók La
jos titkár ismertette a f. évi jú
nius 10—11-én Gödöllőn tartandó 
országos credo kongresszus prog- 
rammjat, majd Patton János 
ügyv. alelnök számolt be a va
sárnapi altalános munkaszünet 
érdekeben kifejtett munkásság ered
ményéről. Több kisebb ügy megbe
szélése után Patton János alelnök 
vetitettképes előadást tartott Rómá
ról. Szebbnel-szebb kepekben mu
tatta be az örökvaros csodalatos 
szépségeit és felbecsülhetetlen érté
kű műkincseit. Az előadó — aki 
mar többször megjárta Rómát, — 
élvezetes szép előadással kiserte 
a szebbnél-szebb képeket. A re
mek előadást zajos tapssal hono
rálták a szép szambán megjelent 
credisták.

— Köszönet Mihálffy Vilmos
nak. A Mohács-szigeti Homorudi 
Gazdakör vezetősége folyó évi 
április hó 30 an küldöttségiieg 
kereste fel Mihálffy Vilmos ny. 
államtitkár, képviselőt, hogy kö
szönetét nyilvánítsa a körnek 
megszerzett és kijárt italméréséért, 
amit 5 éven át a kör vezetősége 
hiaba szorgalmazott. Kötelessé
günknek tartjuk, hogy ezúton is 
hálás köszönetét mondjunk önzet
len, szives fáradozásáért, úgy
szintén azért is, hogy Gazdakör 
anyagi támogatására 50 pengőt 
ajándékozott. Gazdaköri \ ezetőseg.

— Irodasegédtiszti állás a 
vármegyénél. Biranyavármegye 
alispánja irodasegédtiszti allasra 
irt ki pályázatot. A pályázat határ
ideje május 25.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerősitö likőrt.

— A Polgári Leányiskola 
folyó hó 7-én délután G órakor 
tartandó előadasanak műsora.
1. Prológ : Reichardt I. 111. o. t.
2. Husi baba beteg: Dittrich S., 
Martinkovics E. 1. o. t. 3. Olcsó 
mulatság: Adler I., Bán P., 
Eischer M., Hajniki 1., Orosz 1, 
Suput B., Varga M. II. o. t. 4. 
Tiroli tánc: Kramer T. 1. 0. t. 
Halasz Ü. 11. o. t. Kisen Pobisch 
M. IV. o. t. 5. Három a daru : 
Tompa Mihály verse: Egerszeghy 
M. 11. o. t. 6. Football tréfa: 
Rédei M., Paschke M. II. o. t.
7. Magyar gyermek dala: Irta: 
dr. Hajniki Beia, Zenesitette Teleki 
liona. Kíséri Ferenczy Kiérni. 
Énekli Bekeni Éva II. o. tanuló.
8. Fordított világ: Kaufmann K., 
Kovács Gy. es Scnweller K. 1. o. t.
9. Az ikrek : Alacs B. IV. o. t.. 
Balazs M. es Kremer M. 11. o. t. 
1U. Körmagyar : Bakó M , Csömör 
E., Gardos E., Hamberger K., 
Kramm V., Pintér M., Vonsek A.
11. o. t. es Hoilecker H. 111. o. t. 
Kisen Pobisch M. IV. o. tanuló.
11. Az egészséges beteg: Huber 
Zs , Rado F. es Vida I. 1. o. t.
12. Csodacipók: Dragodan E., 
Gaspanch 1., Jánosi Sebők H., 
Hermann J., Klimó M., Kohl M. 
1. o. t. 13 Hollyvood csillaga-. 
Klem E., Kohn M., Kolozsvary 
E., Steidl T., Walenla E. IV. 0. t.
14. Balett: Bekeifi Éva 11. o. t. 
Kisen Pobisch M. IV. o. tanuló.
15. Ella vizsgát tesz: Csanyi 
Anna, Endl Kiara, Hesz K., Lerch
K. , Szeku.a A. IV. o. tanuló. 16. 
Kaland az erdőben-. Irta: Tóth 
Ernone: Tóth Eleonóra IV. o. t„ 
Pakusz M. 111. o. t., jPetricsevics 
1. és Zsurkan A. 11. o. t. Kiseri 
Pobisch M. o t. 17. Szobalány: 
Hirsch J., Lehmann M., Puppi
I. , Schopper K., Verle J., 111. o. t. 
18. Nótás konyha: Irta: IV. o. 
Előadjak : Acaermann I. Birtalan
J. , Csiszer M., Dózsa I. Erdős 1., 
Jakab E , Pooisch M., Pusiberk
L. , Rapp 1. Walenta E. IV. o. t. 
Kisen: F’erenczy Kiérni. Pártoljuk 
a kirándulókat 1 Szerezzünk örö
met az ifjúságnak 1

— Budapesti Nemzetközi 
Vásár 1933. évi május ho 6—15 
Vasúton, hajón 5U0,0-os kedvez
mény. Budapestre utazás érvényé 
május I10 1. vissza május hó 20-an. 
Felvilágosítás es vasangazolvany 
beszerezhető : Mohácson : a vásár 
tb. képviselőjénél az lpartestüíet 
irodájában.

Á regi okmány 
pecsétje 

annak valódiságát bizonyrtj*.

is magukon 
viselik való
diságuk jeléi: 
a Bayer- 
kereszfef.

Meghűlés első jeleinél és fájdal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK
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— Flórián nap. Csütörtökön | 
a Mohácsi Önkéntes Tűzoltó Egy
let hagyományos keretek között 
ünnepelte meg védőszentjének: 
Szent Flóriánnak napjat. Délelőtt 
szentmisén vettek részt testületi
leg, majd délben az önkéntes 
tűzoltóságot megvendégelték. Az 
ebéden Schmidt Lajos, Kápolnai 
Zsigmond dr. és F. Kincses Ká
roly szólaltak fel.

— Izgatásért elítéltek egy 
mohácsi cikkírót. A .Dunántúl* 
írja keddi számában: Érdekes 
ügyet tárgyalt ma délelőtt a 
pécsi törvényszék. A vádlott Beer 
Mór mohácsi ügyvédi írnok volt 
aki ellen alkotmány elleni lazítás 
és a magyar nemzet megbecsü
lése elleni vétség miatt indított 
bűnvádi eljárást a pécsi ügyész
ség. Beer Mór a Mohácson meg
jelenő Dunavidék február 5-én 
megjelent számában cikket irt, 
éles hangon támadta a kormányt 
és a parlamentet az új adók élet
beléptetése miatt. A jogos kritika 
határán túl Beer azzal példáló
zott, hogy a kormány tönkre
teszi az országot és az adózókat. 
A mai tárgyaláson Beer állandóan 
bocsánatot kért a bíróságtól az 
inkriminált kitételek miatt és 
azzal védekezett, hogy cikkének 
megírására az a felzúdulás kész
tette, amit az ‘új adók váltották 
ki a közönségből. A perbeszédek 
elhangzása után a bíróság bűnös
nek mondta ki Beer Mórt es 
egyhónapi fogházra Ítélte. Az 
ügyész sú'yosbitásért, vádlott és 
védője enyhítésért fellebbezztt.

— Választmányi ülés. Az 1. 
Mohácsi Katona Hadastyán egylet 
vezetősége f. hó 7-én, vasárnap 
délután 2 < rakor a Scháffer szál
lodában levő külön egyleti helyi
ségében választmányi ülést tart.

— Arany, nem arany? Bol
dizsár János autófuvarozó har
kányi lakos házának udvarán 
Tibold Károly és Nagy János 
lakatossegédek közreműködésével 
egy régi kútfúró géppel kutat 
kezdett fúrni. Pénteken váratlan 
felfedezésben volt részük. Ugyan
is a feltörő talajvíz nagy mennyi
ségű sárgás, arany fényű port ho
zott felszínre s mire magukhoz 
tértek a meglepetésből, már híre 
járt a faluban a szenzációs lelet
nek s teljes számban kivonult a 
község vezetősége is. Boldizsár 
értesítette a község gyógyszeré
szét Takács Endrét is a felfede
zésről s küldött neki földet, hogy 
vizsgálja meg. Takács arra a 
megállapításra jutott, hogy a föld 
valószínűleg aranyat tartalmaz. A 
mikor már igy állt a dolog, annak 
megállapításához láttak, hogy az 
aranyér mily mélységben húzó
dik a földben. Több fúrás segít
ségével (megállapították, hogy alig 
egy méter mélységben van az 
aranyér. Boldizsár a földből egy 
nagyobb mennyiséget a községi 
főjegyző utasításához híven meg
vizsgálás céljából a pécsi állami 
vegykisérleti állomásnak adott 
át, amely pontos analízisét való
színűleg néhány napon belül 
megküldi. — Hogy a váratlan 
meggazdagodasnak humoros ol
dala se hiányozzék, azt rebesge
tik Boldizsárról, hogy első útja a 
községi jegyzőhöz fog vezetni s 
igy szól hozza : Adót jöttem fi
zetni jegyző uram I — Csak nem 
akarja az egész község hátralékát 
kiegyenléteni ? — Nem, de mától 

számított 5 évre előre kifizetem 
minden adómat I — Lapzártakor 
értesülünk, hogy a pécsi vegy 
kísérleti állomás elkészült az ana
lízissel s .megállapította, hogy a 
beküldött föld piritet tartalmaz, 
amelynek színe nagyon hasonlít a 
nyers aranyhoz.

FELLNERNÉL EGYLETBE^ 

vasárnap 

össztánc.
— Jogerős felmentés. Meg

írtuk, hogy Dr. Beck Alajos a 
választás után választási vétségért 
feljelentette Bán András felelős 
szerkesztőnket, mert a választás 
előtt két héttel azt irta, hogy a 
varosban az a hir terjedt el, hogy 
visszalép s hogy többen erre át
pártolták a Mihálffy párthoz. A 
pécsi kir. törvényszék felmentette 
felelős szerkesztőnket, felebbezés 
folytan az ügy a pécsi kir. táblá
hoz került, amely a feljelentő ké
relmére elrendelte a bizonyítást. 
A táruk hallgatások során Dr. 
Beck Alajos tanúi azt vallottak, 
hogy nem igaz az, hogy a varos
ban ilyen hírek terjedtek el, ezzel 
szemben a védelem tanúi nem
csak általánosságban, de konkrét 
eseteket is tudtak, hogy igen is 
elterjedtek ilyen hírek. A pécsi 
kir. tabla ezért megerősítette a 
felmentő ítéletet. Most került le 
az ügy a kir. Kúriától, amely meg
erősítette a felmentő ítéletet s igy 
az jogerős lett. — Érdekes a 
tábla írásban közölt ítéletének az 
a részé, amely megállapítja, hogy 
a feljelentő tar ui vallomása nem
leges volt s igy azt a védelem 
taruival szemben elfogadni nem 
lehetett, mert abból, hogy ezek a 
tanút a varosban elterjedt híresz
telésről nem hallottak, nem von
ható le okszeiü következtetes 
arra, hogy ilyen hírek forgalom
ban nem voltak.

— Meghosszabbítják a kis
ipari hiteleket. A kisipari hitel 
esedékessége ebben az évben 
lett volna. A kisipari szervezetek 
azonban tekintettel a súlyos idők
re a lejárat további három évre 
való meghosszabbítását kértek, 
amit illetékes helyen méltányol
nak is s a terv szerint egyelőre 
egy évre fogjak meghosszabbítani 
ezeket a hiteleket. Az érdekeltek 
türelmetlenül varjak a döntést, 
mert ma egysem tudnak a hitelt 
visszafizetni.

— Postai közlemény. Folyó 
hó 15-től a reggeli mozgóposta 
uj menetrendjének megfelelően a 
postahivatalban való kézbesítés 
10 óra 20 perckor, a házhoz- 
kézbesítés pedig 11 órakor kez
dődik. Felkérjük a hivatalos szer
veket és a fiókot bérlő magan- 
feleket, hógy a feldolgozási mun
kálatok nyugodtságának biztosit- 
hatása érdekeben küldeményeik 
átvétele vegett 10 óra 20 perc 
előtt ne jelenjenek meg. Az 1. 
számú postahivatal.

— Betört tivált férje laká
sába. Nagy József mohácsi 
szigeti gazda hónapok óta külön- 
váltan el feleségétől sz. Keresztes 

Klárától. Az asszony több ingó
ság kiadását követelte urától, aki 
azonban ezt megtagadta. Nagyné 
erre megfigyelte az egyik napon, 
amikor az ura elment hazulról s 
baltával betörte az ajtót és beha
tolt a lakásba Nagy becslése 
szerint mintegy 320 pengő értékű 
ingóságot vitt el az elvált asszony. 
Feljelentése folytán megindult az 
eljárás magánlaksértés miatt.

— Áramszünet. A két utolsó 
vasárnapon a reggeli órákban 
áramszünet volt, amelyet azonban 
senki a közönseggel nem tuda
tott. Ebből aztan kellemetlenség 
is támadhat, mert például a tej
csarnokban nem tudtak kiköpülni 
a vajat s masnapra maradt a 
tejszín, amiből a tejszövetkezetet 
károsodás éri. A közönség leg
alább elvárhatja azt, hogy előbb 
értesítsék az áramszünetről, hogy 
előkkeszLÜlhessen rá.

— A népkonyha utján húsvéti 
kalacs kiosztására adományoztak: 
Lisztet: Magy. kir. csendőrseg 
26 kg., özv. Márton Jánosné 5 
kg, Tonheiser Antalné 5 kg., 
özv. Koszter Antalné 5 kg., Láng 
Ignác 5 kg , Kovácsevits Józsefne
2 kg., Erős Ferencné 3 kg., 
Reiner László 4 kg., Kovács 
András 4 kg., Dobszay Mátyás
3 kg., M. kir. Pénzügyőrség 10 
kg., Pecsujlics Milán 5 kg., Dob
szay Bél.ine 3 kg., Schleicher 
Antalné 5 kg., Láng Antal 3 kg., 
Mohácsi Malomipar R. T 5 kg , 
Első Mohácsi Gőzmalom 5 kgr.,
M. kir. Határőrség 5 kg., dr. 
Krausz Győzőne 5 kg. Tejet 
Rosenthal Ernőné 10 litert. Cukrot 
Bauer Karoly 1 Kg. 4 pengőt 
Visy Palné. Fogadjak a joszivü 
adományozók a szegények halas 
köszönetét.

— Meghívó. A mohácsi 114. 
számú Stefánia Fiókszövetseg 
1933 évi május hó 16-an délután 
\2 5 órakor tartja évi rendes köz- 
gy üieset a városhaza tanácster
mében, melyre az összes tagok 
tisztelettel meghivatnak.

— Adózók ügyeimé e. A vá
ros adunivatala teihívja az adó
zókat, hogy adótartozásaikat lég 
később május 15-ig fizessek ki, 

I mert az ezután meginduló végre
hajtás során további halasztást 
nem adhatnak.

— Épülő utak. A város az 
Arany János utcai úttest megépí
tése után most a Rakóci ut be
járójának úttestét tpiti. Ez az ut 
is évek óta a legelhanyagoltabb 
állapotban volt s a varos nagy 
szolgalatot tesz a környékbeli 
gazdáknak az úttest megépítésé
vel.

— „Eladó egy elhagyott 
asszony és a kislánya’1 . . . 
Könnyekig megható, szomorú és 
a mai suiyos időket jellemző 
esetről ir a „Dunámul*. Az egyik 
pécsi kapun a következő hirdetés 
állította meg a járókelőket: „Eladók 
egy Madonna kép, bútor es egy 
mosóteknő, azonkívül egy elha
gyott asszony és a kis leánya 
eladó.“ A furcsa hirdetésnek csak
hamar nagy közönsége tamadt 
s a Dunántúl munkatársa is fel
kereste a hirdetőt. A hirdetés 
mögött egy csaiad tragédiája, 
nyomora es ketsegbeesése húzó
dia meg. A férj napi egy pengő
ért dolgozik a pécsi varohazan, 
a lakbérrel adósak maradtak s 
a lakásból ki kell menni. A férj

I azzal ment el, hogy annyira sze- ■ 

pyenli a kilakoltatást, hogy haza 
sem jön. — Nem rossz szándékkal 
írtam ki a hirdetést — mondotta 
az asszony — hanem, hogy két
ségbeesésünkre felhívjam az embe
rek figyelmét, mert lehet, hogy 
már holnap a szabad ég alatt 
állunk a kislányommal éhesen, 
reménytelenül . . . Mennyi nyo
morúság, mennyi baj húzódik 
meg a házak falain belül ! Ki tud 
és ki fog ezeken segíteni, mert 
biztos, hogy ez nem egyedül álló 
eset és még sokan, százan, sok 
ezren állanak igy az egykor boldog 
Kánaánban . . .

— Öngyilkosság. Kovács 
Anna 23 éves sárvári ,’szüietésü, 
háztartási alkalmazott f. hó 5-én 
délelőtt dr. Schwartz Béla ügyvéd 
lakásán mellbelőtte magát. Álla
pota veszélyes. Tettének okajez- 
ideig ismeretlen.

— Baleset. Bugyinszki Jó- 
Józsefne szülésznő mohácsi lakos 
a Dunára vezető síkos lépcsőn 
megcsúszott és nyílt lábtörést 
szenvedett. Mentők a László köz
kórházba szállították.

— Az árvaszékek államo
sítása. A belügyi költségvetés 
indokolásában határozott formá
ban történik utalás arra, hogy a 
kormány a gyámügyi igazgatás 
reformjával foglalkozik. A terv 
szerint a megyei városok árva
széke megszűnne, a törvényható
ságok arvaszékei pedig Budapest 
kivételével államosittatnának. Ál
lítólag még ebben az évben be
terjesztik az erre vonatkozó tör
vényjavaslatot.

— A pontos óra. Az egyik 
házban megjelenik a villamosáram 
leolvasó. A gazda megkérdezi:

— Mondja kérem pontosan 
mutatja az óra, hogy mennyi 
villamosáramot fogyasztottam ?

A leolvasó felhúzza a szem
öldökét s igy felel :

— Azt nem tudom, de az bi
zonyos, hogy pontosan mutatja 
azt, hogy mennyit fog fizetni . . .

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. lcir. téli 

gazdasági istcola meteo
rológiai állomása jelenti i 
1933. április 28 tói május 5 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 25 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 2 C° 

csapadék 14.s mm. volt.
IGAZGATÓSÁG

Nyári vendéglő megnyitás.
A kirándulói közönség szives 

tudomásáraj adom, hogy a mo
hácsi szigeten, a töltés mellett levő

nyári 
vendég-lömet 
május hó 1-én megnyitottam. 
Kitűnő ételek és italok szolid 
kiszolgálás mellett állandóan 
kaphatók.

A nagyérdemű közönség szi
ves támogatását kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel

László
vendéglős.
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Kétélű fegyver a 
rágalmazás.

„Ne szólj szám, nem fáj fejem" 
tartja a közmondás s néha 
bizony későn ébred az embej 
tudatára a közmondásban rejlő 
nagy igazságnak. Weber József 
cselegörcsönyi gazda poharazga- 
tása hívta meg barátait pincé
jébe, amikor is a társaságban 
résztvevők nyelve a bor hatása 
folytán megoldódott s szoba 
kerültek a falubeli asszonyok is. 
Bach Adám a község Don 
Jüanja volt a leghangosabb. Az 
asszonynoknál elért hódításaival 
szórakotatta a jelenlevőket és 
sértő kifejezéseket használt Reisz 
Jánosnéra is, megfeledkezve 
arról, hogy Reisz is velük együtt 
idogál. A férfi miután előbb a 
társaságban tiltakozott Bach ki
jelentései ellen, hazament. Úgy 
látszik, hogy a dolognak ilyetén 
való fordulata megzavarta az id- 
dogáló atyafiak jókedvét is s 
mást helyet indultak keresni a 
további mulatozásra s igy a 
pincéből Webet József falubeli 
házaba mentek. Éjféltájban mikor 
a borban a bu már felolvadt, 
hirtelen feltárult az ajtó s mint 
a villám, támadt Rieszrté a várat
lan meglepetésben elámult Don 
Jüanra s miután felelősségre 
vonta őt, a magával hozott ka
lapáccsal fejbesujtotta. amire 
vérző fejjel esett össze.

A mulatságnak ezzel termesze 
lesen vége lett. Rövid idő múlva 
az egyik vendég Hojjmann Jó
zsef gazda is hazafelé indult, 
amikor az egyik kapuból előug- 
rott Riesz és felesége és a meg
lepett embernek támadtak. A 
gazda védekezni sem tudott, 
mert pillanatok alatt leütötték s 
otthagyták eszméletlen állapot
ban A mohácsi «László* kór
házba száliitották, ahol ápolás 
alatt áll. Az esetnek természete
sen a bíróságnál lesz folytatása.

— Az adóbehajtás legújabb 
formájú szorgalmazása. Miskolc 
varosában 1500 kutya van össze
írva, mint adóköteles. Azonban 
ennek a számnak csak a felét 
fizették be, kutyaadóképen, a 
másik fele tartozik az adóval. A 
varosban most az az ötlet merült 
fel, hogy agyonverik azokat a 
kuiyikat, amelyeknek gazdája 
az adóval tartozik. Egyelőre csak 
a luxus kutyákra szól ez a hatá
rozat, a házőrző ebek még mos
tanáig megkapták a kegyeimet, de 
kérdés, hogy meddig. Érdekelne 
bennünket azonban, hogy a ku
tyákat megkérdezték-e s tehet-e 
az a szegényállat arról, hogy a 
gazdája nem fizette meg az adót ? 
Nem lenne egyszerűbb a gazdát 
leütni, hogy miért nem fizet adót ?

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi április hó 
28_től 1933. május hó 5-ig. 
Születések : Emmert Ádám, László 
Lal, Cselinácz György, Koleszár 
István, Juhász Károly János, 
Tarkó Etelka Márta, Király Mária, 
Schranz László János, Detkó Mária 
Terézia, Laklia János, Müller 
Etelka Maria. Házasságkötés ; 
•lendzejovszki Simon és Makai 
Mária, Szurcsik István és Kulisits 
Rozália, Rosenhál Ferenc és Port 
Etelka. Halálozások: Angyal 
Gyula 50 éves, Poth Adám 50 
^ves, Renge Lajosné 24 éves

SPORT.
Vasárnap délután edzőmérkő

zést játszott az MTE a <Tomori 
Pál* labdarugó csapattal és az 
eredmény 0 : 0 A nagy és ál
landó MTE fölény nem jutott 
gólokban kifejezésre, ez köszön
hető elsősorban az MTE tehe
tetlen csatársorának, mely a me
zőnyben szépen játszott de a 
kapu előtt határozatlan volt, 
ilyenformán a legényegyleti vé
delem mindig jókor lépett közbe. 
A <Tomori> nagy igyekezettel 
játszott, fáradhatatlanok voltak, 
van köztük néhány egészen te 
hetséges játékos. Egy jó edző 
keze sokat segíthetne rajtuk.

Előtte a második csapatok 
játszottak egy csonka félidőt, 
melyet az MTE II. nyert meg 
2 : 0 arányban Nickmann gól 
jaival.

Az MTE erősen készülődik a 
május 14 én Mohácson sorra 
kerülő MTE—P/\C mérkőzésre. 
Erre nagy szükség is van, mert 
a PÁC most kitűnő, hiszen ta
vasszal legyőzte a PEAC ot 
1 : 0, a PVSK-val 1 ; 1 re, a 
DVAC-cal pedig 2 : 2 re végzett. 
Jó lesz vigyázni!

Délnyugat válogatott labdarugó 
csapata vasárnap Pécsett ismét 
Szent Korona Kupa mérkőzést 
játszik Dél csapatával, melyre 
Hebrony István szöv kapitány 
az alábbi tizenegyet jelölte ki: 
Simon—Veréb PEAC, Lősz— 
Krivitz DVAC, Moritz PEAC, 
Kajtor DVAC,—Pozsgay PVSK, 
Horváth 11. DPAC. Bedekovics 
PVSK, Sonkó KAC, Csász MTE.

Ugyancsak vasárnap Bajára 
utazik a B válogatott, mely 
Baja legjobbjaival küzd, ez a 
csapat a következő:

Gozdics DVAC—Kovács PÁC, 
Kajdi PEAC,—Hartmann, Sándor 
PVSK, Kollár PÁC, — Csirke 
DVAC, Halas PEAC, Kántor III. 
DVAC, Jankovics, Puszpán PVSK.

*
Vasárnap, folyó hó 7 én a 

Tömöri F. C. a Németbólyi F. C. 
testvércsapatot látja vendégül, 
hogy a húsvéti vereségért re- 
vansot vegyen. Ez azonban a 
jó formában levő Németbólyiak- 
kal szemben nehéz lesz. Ha a 
Tömöri ugyanazzal a lelkesedés
sel, szívvel lélekkel küzd, mint 
az MTE ellen és a csatársora 
jobb formát fog kivágni, úgy 
reméljük, hogy győztesként ke
rül ki a küzdelemből. A mér
kőzésen belépődíjat a Tömöri 
F. C. nem szed. Tekintettel azon
ban a nagy utazási költségekre 
és a felszerelésre, kéri a Tömöri 
F. C. a n. é. közönség szives 
adományait. A mérkőzés kezdete 
délután 5 óra

Szerkesztői üzenetek.
K. L. Cikkeinket közérdekből Írjuk. Soha

sem befolyásolnak személyi érdekek s 
ha abban az időben lettek volna bajok 
a társulattal, amikor a régi igazgató 
volt nem mulasztottuk volna el azok 
nyilvános közlését. A becsületes kriti
kában mindig következetesek voltunk 
s ez a tudat mindenkor megnyugtat 
bennünket. _____________ _

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptulaldooos *• kiad* ;
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTÉR
A’, esen rovatban foglaltakért ns-n válla 

felelősiedet a szeraesstőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len jó férjem

ANGYAL GYULA
halála alkalmával mélységes fáj
dalmunkat részvételükkel, szemé
lyes megjelenésükkel, avagy 
Írásban tolmácsolták, ezúton 
hálás köszönetét mondunk.

Mohács, 1931. évi május 5.
A gyászoló család

Hirdetmény.
A gözkompüzemi átkelés indulási 

ideje 1933. évi május hó 1-től:
Első hajó indul a városból reggel 

5 órakor.
Utolsó hajó indul a városból este 8 

órakor.
Utolsó hajó indul a szigetről este 

1 ,9 órakor.
Ebédidő hétköznapokon 1 és fél óra, 

hetipiackor, országos vásárok napján, 
vasár- és ünnepnapokon 1 óra.

Lakások kiadók!
Horthy Miklós ut 14. sz. házban 
egy két utcai szobás lakás 
azonnal átvehető, továbbá egy 
utcai, két udvari és egy elő- 
szobás lakás AUGUSZTUS 1-RE 
KIADÓ. Esetleg mind a két 
lakás együtt is kiadó
A mohácsi kir járásbíróság, mint telek

könyvi hatóságtól.

725 1933. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Bajai Takarékpénztár r. t. 

végrehajtatónak Kovács Ferenc
né sz. Wimhel Julianna végre
hajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 1500 pengő tőkeköve
telés és járuléka behajtása végett, 

a mohácsi kir járásbíróság 
területén lévő Mohács városban 
fekvő s a mohácsi 11794. számú 
tkvi betétben A -|- 6 és 7. sor. 
253S2 hrsz. alatt felvett szántó 
1 részére 3550 pengő 25 fillér, 
25383 hrsz alatt felvett Ó Duna 
1 3 részére 162 pengő 25 fillér 
kikiáltási árban Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár r. t legkisebb 
vételár né kül árverezhet.

Schreiber D. és Fiaival szem- 
a legkisebb vételárat 7372 pengő 
63 f ben,

Országos Központi Hitelszö
vetkezettel szemben 7905 pengő 
97 f ben,

Bajai Takarékpénztárral szem
ben 8955 pengő 97 fillérben 
állapítja meg.

~ " 11 — « 
ÉRTESÍTÉS!

Özv. ANGYAL GYULÁNÉ tisztelettel értesíti a nagy
érdemű fogyasztó közönséget, hogy Felsö-Dunasor 15. 
szám alatti lakásán a 

szikvízgyártó üzemét 
tovább folytatja és a vevőközönség további szives párt
fogását kéri.

I ■ .............

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Mohács város hivatalos 
helyiségében (Szeoessy tér 1. sz. 
1 ajtó) megtartására :
1933 évi junius hó 3. nap

jának délelőtt 10 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 ; LX. t c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. Az árverés alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár kétharmadánál ala
csonyabb áron eladni nem lehet 
(19 8 : XLI. t.-c. 26. §, illetve 
ahol legkisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó)

2 Azárverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10’ „ át készpénzben, vagy az 
1881 : LX t-c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá- 
natpénznekelőlegesen bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t-c 147.. 150 , 170. 
§§ 1908 : XLI. t-c. 21. §).

Az. aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyannyi 0 0-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t.-c. 25 §)

Mohács, 1933. évi február hó 
10-én.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

LlorlÁ egy jókarban levő szállás 
OdUU 700 O-öl földdel a szige
ten Kisköves mellett a töltéstől fél km.

Érdeklődni lehet a tulajdonosnál
Nagy Józsefné 

Paprét 126. sz.
Hajósovits szállásán.

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

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereske désében 

Mohács. Telefón 67.
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Divatszalúnáihelyezés!
Értesítem a t. vevőimet, 

hogy

Szt. Mihály tér 6. sz, 
ala (Harczi-fele ház, belv. 
templom mellett) helyeztem 
át. T. vevőim további szives 
pártfogását kérve, vagyok

kiváló tisztelettel

Oszvald Józsefné.

ŰZLETÁTHELYEZÉS!
Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy 

vegytisztító és kelmefestő 
üzletemet Horthy Miklós u. 19. (volt nagy posta épület) 
az Omnia mozgóval szemben 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 mellett. G^ászmunkák 
8 óra alatt elkészülnek.

További szives párfogást kér
kiváló tisztelettel

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cím a kiadóhivatalban.

Vegytisztító és kelmefestő 
üzem II. Lajos utca. KO LEP GYULA

Legelső rangú és legolcsóbb a szénsavas 

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

ben, vendéglőben.

1933. május 7.

Piaci áraki h\";r,X
Búza 76-os 12.50 P
Zab — — 7.50 P
Rozs — — 7.— P
Árpa — 8.— p
Tengert morxs. 6.— p 
Bab — — 6.— P

Üzletáthelyezés!
Tisztelettel értesítem a mélyen 

tisztelt vevőközönséget, hogy

fűszerüzletemet
Szt. János u. 19. sz. alól, május 
1 tői Szt. Háromság u. 36. sz. 
alá helyeztem át. Kérem továbbra 
is a mélyen tisztelt vevőközön. 
ség szives pártfogását

Legmélyebb tisztelettel

TANNER ELEK 
füszerkereskedő.

Eladó
Mohácson, a Budapesti cr- 

szagut és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel. 

Cim a kiadóhivatalban.

Minden olcsóbb a tejcsarnokban! I
1 liter tej . . 16 fillér
1 deci tejföl ..... 08 fillér
1 kg. I. Trappista sajt 1 P 60 fillér
1 kg. II. Trappista sajt IP 20 fillér
1 kg. túró ...........................30 fillér




