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JAMBOREE.
Irta: Pásztor Endre cserkészparancsnok.

Cserkésznap van ma ismét 
városunkban. A magyar jö
vendő reménységének ma
gasztos szép örömünnepe az 
ilyen nap. Tisztelgésre len
dülnek a karok, most frisseb
ben, jobban pattog a vezény
szó és ütemesebben dong a 
föld most az apróságok ke
mény lépései alatt, feszeseb
ben tiszteleg most a cserkész
ünnepségeken mindenütt a 
‘Jövőnk, mert a magyar 
c-erkészet nagy évében, a 
Jamboree esztendejében va
gyunk.

A világhírű magyar cser
készek érdeme, hogy az 1933. 
évi cserkészolimpiászt ha
zánkban, Gödöllőn a királyi 
parkban tartják s nem Ame
rikában, Ausztráliában, Hol
landiában avagy Csehország
ban, mely államok szintén 
versenyeztek e dicsőségért. 
A magyar cserkészek nagy 
érdeme, hogy 48 ezer kül
földi cserkész jelentkezett a 
világ minden tájáról a gö
döllői Jamboreera 52 nemzet 
képviseletében és az, hogy 
augusztus hónapon át Gödöllő 
felé figyel az egész világ.

A Jamboree célja, hogy a 
világ cserkészei egy’ helyen 
táborozzanak, ott egymást 
mennél jobban megismerjék, 
megszeressék és egymástól 
minél többet tanuljanak. 
A nemes erők összemérésére 
hatalmas versenyek lesznek. 
A Jamboree megfogja mu
tatni a nagy7 számmal ide
jövő külföldieknek, hogy mi
lyen erőt képviselünk. De 
meg fogja mutatni azt is, 
hogy a trianoni béke sírba 
zárta a magyar nemzetet; 
hogy testünket négy felé 
tépték, gúzsba kötötték ; hogy 
fiainkat elszakították tőlünk, 
ezeréves egységünktől. Itt 
fogják hallani, hogy gyerme
keinket idegen nyelvre tanítják 
és letépik őket édesanyjuk, 
a magyar nyelv keblétől. Itt 

fogják hallani, hogy magya
rok milliói számára ti'os a 
magyar betű és hogy a ma
gyar könyveket szuronyokkal 
küldik vissza a mesterséges 
határokról. Itt fogjak hallani, 
hogy e föld fiai derék tót
jaink. hűséges ruténjeink, 
becsületes és szorgalmas dél
vidéki svábjaink is. továbbá 
a horvát nép, amelyet közel 
900 év közössége csatolt 
hozzánk. E föld fiai ők mind, 
e földé, amelyet lehet föl
tépni és szétdarabjlni. de 
amelynek levegője, földje, 
köve, virága, faja, mindene 
magyar, még a sóhajtása és 
fájdalma is. Nekünk pedig 
meg fogja mutatni a Jam
boree. hogy milyen erősek 
lehetünk még, ha akarunk 
és valamennyien összefogunk.

A Jamboreen megjelenő 
12 ezer magyar cserkész so
rában ott szeretnének lenni 
városunk kis cserkészei is, 
kik ma ünnepélyesen meg- . 
ígérik, hogy a Cierkésztör- 
vények utjain akarnak járni 
és azok szerint rendezni 
életüket; kiknek ajkairól ma 
fölhangzik: „fogadom, hogy 
híven teljesítem kötelességei
met, melyekkel Istennek, ha
zámnak és embertársaimnak 
tartozom. Minden lehetőt 
megteszek, hogy másokon 
segítsek, ismerem a cserkész
törvényt és azt mindenkor 
megtartom,“ kik gyermek
karral, gyermekszívvel, férfi
munkára vállalkoznak. A 
Mindenható acélozza a karju
kat és tegye állhatatossá aka
ratukat.

A mi árvalányhajas fiaink 
is, este tábortűz körül 
lelkesedő cserkészszivek, — 
mely ünnepi tábortűz, hir
deti a magyar ifjúság egysé
gét, a cserkészek rendületlen 
magyarságát, és emberségét, 
— részt akarnak venni a 
gödöllői Jamboreen. Ott le
hetnek valamennyien, ha az 

addigi komoly anyagi áldo
zatokkal támogatjuk őket és 
magasztos törekvésüket. Sze
ressük a cserkészmozgalmat.

Fényesen sikerült a város 
kölcsönkötvény vásárlása.
22 500 pengőért 100 ezer pengő összegű adósságot fedeztek 
le — A Városok Kongresszusa egyhangúlag elfogadta a 
polgármester indítványát az államrendörségi hozzájárulás 

leszállítása ügyében.
Dr. Margitay Lajos polgár- A vásárlás árfolyama azonban

mester az elmúlt napokban 
Herger Zoltán városi főszámvevő 
kíséretében Budapesten tartóz
kodott. A polgármester a Speyer 
kölcsönkötvények vásárlása ügyé
ben hozott városi határozat 
jóváhagyását sürgette ki s egy
ben «a bizottság határozata értel
mében a rendelkezésre álló pénz 
egyrészéért vásároltis kötvényeket.

A polgármester kötvényvásár
lása fényesen sikerült, amennyi
ben 25,25 5

és 26 os órfol\ amon si 
került lekötni három kö 
tést, amellyel mintegy 
százezer pengő adóssá
got fedezett le a város.
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Helyreigazítás,
A Mohácsi Hírlap tekintetes Szerkesztőségének 

Helyben.

A Mohácsi Hírlap f évi április 
hó 9 én megjelent XXIII. évfo
lyam 15-ik számában ,,Ho\a tűn
tek el a Mohács Kölkedi Ármen- 
tesitő közgyűlése ellen beadott 
feltbbezések ?* cim alatt meg
jelent közleményre vonatkozó 
alábbi helyreigazító nyilatomr.ak 
közzétételét kérem és pedig a 
St. 20. §-ának 2. bekezdése ér 
teimében, ugyanazon a helyen és 
ugyanazzal a nyomással, mint 
ahol a közlemény megjelent és 
amilyen annak njomása volt.

Helyreigazító nyilatkozat.
Va’ótan a Mohácsi Hírlap 

19033. évi április hó 9-én XXIII. 
évfolyam 15. számában , Hova 
tűntek el a Mohácsi Köikedi Ar- 
mentesitő közgyűlése ellen be
adott felebbezesek ? cím alatt 
megjelent közleménynek reám 
vonatkozó azon része, hogy a 
felebbezéseket múlt év december , 
19 én én vettem át. Ezzel szem 1 
ben való tényállás az, hogy a 

segítsük cserkészeinket, a 
magyír jövendő reménysé
gét od i. ahol a jövő Magyar
országot kovácsolják

a valóságban még alacsonyabb, 
mert időközben az 5 71-es árfo
lyamról leesett dollár mai 5.03 
árfolyama növeli a kedvező vétel 
árfolyamcsökkenését. Ugyanis 
ezt is beleszámítva

a vétel tulajdonképen 22, 
225, 22 2S, vagyis át
lagban kb. 22 5^0-os 
árfolyamnak felel meg.

Ezzel a vásárlással a város a 
most fennál'ó mintegy 350 ezer 
pengős tartozásnak majdnem 
egyharmadát fedezte le s ezért 
értesülésünk szerint a város ha
marosan folytatni akarja a vásár
lást, mert a még rendelkezésre 

(Folyt, a 2-ik oldalon)

kérdéses felebbezéseket Lingauer 
László a társu'at igazgatói 
teendőivel ideiglenesen megbízott 
jegyzője vette át, aki azonban 
azokat feledékenységből iktatni 
elmulasztotta és ezen mulasztá
sának végső következményeit 
már le is vonta amennyiben, 
mint ezt a táisulat f. évi április 
hó 10 én tartott választmányi 
ülésén és közgyűlésén be is je
lentettem, a társulatnál viselt ál
lásáról lemondott.

Valótlan a cikknek az az állítása, 
hogy dr Paschke Ferenc városi 
ügyész ur, a társulati üléseken 
úgy szavaz, ahogyan én akarom. 
Dr. Paschke Ferenc Mohács 
megyei város Polgármesterének 
megbízásából gyakorol a társu
latnál szavazati jogot és igy 
nekem az ó állásfoglalására 
semmiféle befolyásom nincs.

Mohács, 1933. évi április hó 
13 napján. Tisztelettel

Dr. Beck Alajos. 



2 mohács hírlap 1933. május 21.

álló összeggel további 100 ezer 
pengőt lehet lefedezni.

Erre a célra készül a város 
fordítani a villanytelep berende 
zésért befolyó összeget is. A 
városnak van ajánlata a berende 
zésre s 15 ezer pengőt remélnek 
ezen a címen bevenni. Ha ezt az 
összeget is kötvényvásárlásra 
fordítják, már alig marad fede
zetlen adósságunk a Speyer köl
csönből kifolyólag.

A kitűnő vételt igazolja Szeged 
város vásárlásával va'ó össze
hasonlítás Ugyanis Szeged vá
rosa — mint a Városfejlesztés 
c. lap írja — pár nappal előbb 
a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank utján

430 ezer dollár névérté
kű kötvéuvl vásárolt 29- 
es, sőt részben 31 es ár
folyamon s magasabb 
dollárkurzus mellett.

A polgármester eredményes 
útja hozzávetőleges számítás 
szerint mintegy 8 — 10 ezer pen
gős előnyt jelent s igy csak 
elismeréssel adózhatunk a si
kerért.

Budapesti tartózkodása alkal
mával a polgármester résztvett 
a Városok Kongresszusa ülésén 
is, ahol az államrendőrségi hoz
zájárulás leszá litása érdekében 
tett indítványt.

A polgármester rámutatott 
arra, hogy az államrendőrségi 
hozzájárulás összegét a kölbég- 
vetés 3’ o-ában állapították meg 
annak idején A városok által 
fizetett összeg még ma is ugyan
akkora, pedig

ezen idő alatt Mohács 
város költségvetése, de 
bizonyosan a többi vá
rosoké is jelentékenyen 
lecsökkent, tehát a hoz
zájárulás összege is 
csökkentendő volna.

Ezt indokolja az is, hogy 
azóta az államrendőrség fenn
tartása is kevesebbe kerül. Rész 
ben a személyzeti létszám csök
kentés, részben a fizetés csök
kentések, de a dologi kiadása 
is indokolja a hozzájárulás csők 
kentését s ezért azt indítványozta, 
hogy a városok konresszosa ir 
jón fel a kormányhoz s abban 
ezen indokok alapján kérje a le
szállítást.

Az indítványt az egész kon 
gresszus nagy tetszéssel fogadta, 
meleg ünneplésben részesítették 
a polgármestert s az elnök indít
ványára egyhangúlag elfogadták.

A polgármester eljárt még az 
1933. évi rendes és az 1932. évi 
pótköltségvetés ügyében is az 
illetékes minisztériumban s pén
teken érkezett vissza Mohácsra.
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Vándorgyűlés 
Szederkényben.
A téli gazdasági iskola tanulói 

a tanítási időszakon kívül az 
összetartás erősítése, a gazdai 
öntudat emelése, a gazdasági 
szakismeret elmélyítése s a ha
zafias szellem ápolása céljából 
időközönkint u. n. vándorgyűlé
sekre jönnek össze. A mohácsi 
téli gazdasági iskola Ifjúsági 
Önképző Gazdaköre igazgatójuk 
vezetésével a múlt vasárnap 
Szederkényben tartották meg ez 

évi vándorgyűlésüket. Az immár 
hetek óta tartó esőzés nagy ag
godalommal töltötte el a gazda- 
ifjak lelkét, vájjon kitisztul e, 
össze tudnak e jönni vasárnapra. 
Jól fóhászkodtak. A szombat 
délutáni szél szétverte a felhő
ket, derűs reggelre ébredtek. A 
Mohács —Pécsi autóbuszon uta 
zók minduntalan zöldkalapos 
gazdaifjak kisebb-nagyobb cso
portjára bukkantak, ki kerékpáron 
vagy kocsin, arcukon boldog 
mosollyal haladtak a cél felé

A gyűlés színhelyén mond 
hatni az egész Szederkény ott 
volt, apraja nagyja. Vagy 500 
ember szorongot a templomté
ren. A vármegye és járás kép
viseletében vitéz Kovács Antal 
dr. szó gabiró, a község képvi 
seletében Ha may József főjegyző 
és Kiefer János községi bíró 
je'ent meg, ki keresetlen, mele^ 
szavakkal üdvözölte a község 
nevében a vándorgyűlésre érke
zett iskola igazgatóját és az ifjú
ságot.

Az ünnepély, mert az volt a 
maga va'óságábar, a Hősök em
lékoszlopának megkoszorúzásá
val vette kezdetét. Schmidt Jó
zsef ifjúsági elnök he yezte oda 
az iskola koszorúját kegyeletes 
szavak kíséretében Utána Eltér 
József felsőéves tanú ó gyönyörű 
szavalata következett Majd a 
szederkényi és nyomjai kitünően 
fegyelmezett leventeszakasz vo 
nult el diszmenetben a hősök 
emlékoszlopa előtt. Ezután mind
annyian istentiszteletre vonultak 
be rom kát templomba.

A vándorgyűlés vitéz Horváth 
Iván üdvözlő szavaival vette 
kezdetét, majd egymásután kö 
vetkeztek a jobbnál-jobb s’abad- 
előadások és szebbnél szebb 
szava'atok Nem tudnánk eléggé 
igazságosak lenni, ha dönteni 
akarnánk afelől, hogy melyik 
szabadelőadás volt értékesebb, 
vagy melyik szavalat ben^ősége 
sebb, igy csak a szereplők ne 
veinek felsorolására szorítkozunk, 
hogy dicséret illesse őket a lap 
hasábjain is szorgalmas, odaadó 
munkájukért. Szabadelőadást tar
tottak: Strack József (Majs), 
Hotfmann Ede (Nyomja), Meisz
ter József (Ktsbudmér.) Szavaltak : 
Pécii József (Kékesd), Eltér Jó
zsef (Villány), Balogh István 
(Dunaszekcsö)

A vándorgyűlést Schmidt Jó 
zsef iflusági elnök (Szebény) 
búcsúbeszéde zárta be, figyel
meztette ifjú gazdatársait, hogy 
igyekezzenek az iskolában szer 
zett elméleti tudásukat megtar
tani s a gyakorlatban érvényesí
teni. A Himnusz eléneklése után, 
melyet a szederkényi levente ze
nekar kisért, az ünnepély véget ért.

Sajnos a szép idő délutánra 
megromlott s igy az udvarszem
lékre nem kerülhetett sor. Moszt- 
bacher Fülöp földbirtokos azon
ban gondoskodott róla — kinek 
már két fia volt az iskola ta
nulója — hogyha már az idő 
járás borúsra fordult is s igy 
házánál nem láthatta vendégül 
az egész fiatalságot, a szeder
kényi vándorgyüiés kellemes is 
legyen A R. Kát. O.vasókör 
helyiségébe gurittatott egy nagy 
hordó bort, melynek tüze és azé 
nekar muzsikájának hatása alatt 
hamarosan táncraperdült a fiatal
ság szederkényi és nyomjai lá

nyokkal. Ott a község intelligen
ciája teljes számban, díszesen 
felöltözött lányai, ifjúsága. Ked

I vés, közvetlen hangulatban telt 
el az éjszaka. Különösen nagy 
tetszést aratott a <csók tánc> 
melyre ugyhiszem sokan nagyon 
szívesen gondolnak vissza. Alig 
akart végeszakadni a mulatság
nak. Hat bús gazdász nagyokat 
sóhajtva énekelte egy sarokban: 
szederkényi lányok ... ha az az 
egy köztetek nem volna, elválá 
sunk sokkal könnyebb volna. 
Vigasztalódjanak . . . más is 
gondolta .azt, hanem is énekelte.

A polgármester jelentése.
D'. Margitay Lajos Mohács 

megyei város polgármestere most 
adta ki az elmúlt 1932 évről 
szóló je'entését, amely 44 nyom 
tatott oldalon foglalkozik a város 
elmúlt évével.

A már évek óta tartó beveze
tés a gazdasági hanyatlásról, 
ezúttal sem maradhatott ki s ez 
bevezetés vonul végig a bőséges 
tartalmú jelentés minden részle 
tén. A jelentés ebben az évben 
ismét bővült és újabb, a város 
életében fontos eseményeket, 
adatokat ölelt fel, hogy mind 
jobban hű tükre legyen a város 
eseményeinek

Az á talános részben rámutat 
a mezőgazdaság súlyos helyze
tére, amelyet tetézett a gabona 
rozsda pusztítása. Kiemelendőnek 
tartjuk a jelentés azon részét, 
hogy a polgármester elismerés
sel adózik a polgárság köteles
ségtudásáról, amellyel az állam 
mai szemben fennálló tartozása 
fizetésénél mutatott.

A jelentés közli az 1930. évi 
népszámlálási adatokat nemzeti
ségre, állapotra és felekezetre tagol
va Érdekes ebben — s ha nem az 
összeírás mutatná el sem hinnénk 
— hogj pld. a 2049 sokac mellett 
1920 németet mutat az összeírás, 
vagyis alig valamivel kevesebbet, 
mint a sokacok, akiknek arány 
számát, úgy szemmérték szerint 
becsülve, mindig jóval többnek 
tartaná mindenki. Vallás szerint 
142.921 r. kát. mellett 1239 refor
mátus, 741 izraelita, 283 görög 
keleti. 22 görög katolikus és 145 
ágostai evangélikus volt az ösz- 
szeiraskor Mohácson.

A lélekszámot illetőleg a je 
leütés 1869 ig megy vissza s 
ebből megtudjuk, hogy az 1910. 
évben volt legnagyobb Mohács 
lakossága 18.092 lélekszámmal, 
a mostani 17.369 mellett és 
összehasonlítva az 1869. év 
12 140 lakosával.

Sorra végigjárja a jelentés a 
város nevezetesebb eseményeit, 
ismerteti a közigazgatás adatait, 
az államrendészet és közbiztonság 
számait, amelyek nélaz időkjárását 
mutatja, hogy a közveszélyes 
munkakerülésért és koldulásért 
elítéltek száma emelkedett.

A jelentés ezután teljes részle
tességgel és pontossággal ismer
teti a közigazgatás munkáját és 
adatait.

A köz- és állategészségügy 
csoportjánál sorravonulnak az 
idevonatkozó adatok, amelyek 
á tatában kielégítők voltak. A 
közgazdász krónikásnak igen ér
dekes számot mutat a vásár
forgalom kimutatása, amely tükre 

a mai viszonyoknak. NagyOn 
érdekes lenne ennél a résznél _ 
talán a forgalmiadóhivatal közre
működésével — az állatárakról j$ 
kimutatást készíteni.

A város által kezelt adók és 
köztartozások cime alatt érdekes 
hogy mig az egyes adónemek 
csökkenését mutatja ki, összesen 
azonban nagyobb végösszeget 
mutat ki. Ez részben a város 
kezelése alá vett hitközségi adó
ból következik, de okozzák az 
uj adók is, amely tekintélyes 
számot jelentenek a kimutatás
ban

A fogyasztási adók csökkenése 
alig jelent valamit, különösen, ha 
hozzátesszük, hogy kisebb lett a 
fogyasztási adó.

Csökkent a vámok forgalma, 
a he'ypénz, a városi bérházak 
jövedelme, a mezőgazdasági in
gatlanok hozadéka, a forgalmi
adó hozzájárulás s igy végig 
minden bevételnél .. .

Nagy visszaesést mutat a jég
gyár üzem úgy a hűtési dijaknál, 
mint a jéggyártásnál. Bizonyos 
azonban, hogy ebben az évben 
az uj rendszerrel emelkedést fog 
mutatni.

Csökkenést mutat a villamos
mű is, a forgalom javító enged
mények és ösztönözések dacára 
is s nem sikerült elérni azt a 
mennyiséget, amit a bekapcso- 

! lásnál terveztek s amellyel ol- 
i csóbbá vált volna az áram.

Nem marad ki a csökkenés 
sorából az átkelési üzem sem, 
amelynél különösen a személyfor 
galomban mutat nagyarányú 
hanyatlását.

A jelentés ezután még a szi
getről, közlekedés, hajózás for
galmáról, a mezőgazdaság és 
állattenyésztés adatairól ir s vé
gül a kereskedelem és hitelélet 
szintén lanyhuló adatait hozza.

A jelentés összeállításáért a 
polgármestert és munkatársait a 
legnagyobb elismerés il éti úgy 
hűsége, mint sokoldalúsága miatt.

A Mohácsi Polgári 
Leányiskola kirándulása 

Budapestre.
Talán a rádió időjárás jelentő

jének soha annyi aggódó ha'l- 
gatója nem volt, mint a múlt 
szombaton. Hiszen az ég derült
ségétől függött, elindulnat e 27 
kis polgárista lány az ország fő
városába. A nap kisütött s 14 én 
délben kék egyenruhás kis csa
pat szállt be a hajóba, izgatott 
örömmel. Az Erzsébet királyné 
víg csicsergéstől visszhangzott 
és a fedélzeten késő estig ott 
nyüzsgött a szép vidékben gyö
nyörködő lánysereg 15 én reg
gel már fél 7 ^órakor végigsétál
tak a Vigadó téren, gyönyörköd
tek Erzsébet királyné, Vérbőczy, 
Pázmány szobrában.

Délelőtt megnézték a stúdió 
érdekes előadótermét, a Nemzeti 
muzeum állat és ásványtárát, a 
vásárcsarnokot, majd a Gellért 
fürdőben, a téli kertet és az él
vezetes hullámfürdőt. A Posch 
étteremben elköltölt finom ebéd 
után a milleniumi emlék, a Név
telen Hősök emléke, Vajdahu- 
nyad vára gyönyörködtette a 
gyerekeket. Utána az Állatkertet 
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járták be, barátságot kötöttek az 
elefánttal, a majmokkal és bátran 
szembenéztek a sivatag királyá
val is, mert — ketrecben volt.

■ A nemzetközi vásár megtekin
tése volt e nap fénypontja. Nem 
js tudták, hova, melyik pavlllon- 
ba siessenek. Az esti órákban 
már a Feszty körkép hallhatta 
csodálkozó felkiáltásaikat s egy 
fél óra múlva az Angolparkban 
csendült fel a szűnni nem akaró 
kacagás. Vacsora a Debrecen 
étteremben volt, szállás a Baross 
téri Tisza szállóban, ahol tiszta, 
szobák, elsőrendű kiszolgálással 
várták a faradt kirándulókat.

lóán a Bazilika, a Parlament 
termei, csodás képei, márvány 
csarnoka vésett eifelejthetetlen 
képet a lelkűkbe. A Dorvin áru 
házban bevásároltak az itthoniak
nak játékot, gyöngyöt. Ebéd után 
végigdalolták a Magitsziget gyö
nyörű sétányait, megnéztek egy 
uszóversenyt a födött uszodában, 
majd egy kis szállodai pihenés 
és jóízűen elköltött tormás virstli 
után a Nemzeti Színházban 
könnyeztek és kacagtak a Kis 
idegen bájos, kedves előadásán. 
Jó hangulatban a Kovácsics ét
teremben vacsoráztak, Toll Ár 
pád cigányzenéje mellett.

Ez az est felejthetetlen lesz a 
gyermekeknek. A sok édes-bús, 
magyar nóta mellett a fehérhaju, 
de fiatal prímás bácsi eljátszotta 
a Kutya kutya tarkát és Szeretnék 
szántani t is. Csak a gyerekek
nek játszott, mókázott, táncolt.

Ilyen boldog, lelkes hallgató
kat, akik ma — még napok 
múlva is emlegetik — bizony 
nem gyakran láthat e gyermek
szerető Toll Árpád, mert ilyen 
kiruccanás bizony ritka a kis 
diáklányok életében. 17-én a 
Vár termeit járták be, szinte 
meghatott csendes komolyság
gal. A Mátyás templom ezer 
szépsége, 111. Béla és Antiochiai 
Anna sírja, Kinizsi kriptája, majd 
a Halász-bástya voltak az utolsó 
emlékek Budapestről. Ebédet a 
London hajó kedélyes vendég
lőse adott a lánykáknak, akik 
csacsogva, mesélve, boldogan 
ölelték meg este fél 11 órakor 
a hajó állomáson várakozó övéiket.

A kirándulás vezetői vitéz 
Hajdanné Patonay Vilma és 
Windisch Antónia tanárnők voltak.

— A hűséges szolgálat el
ismerése. Lélekemelő ünnepe 
volt vasárnap a Frigyes főhercegi 
uradalomnak. Ezen a napon ad
tak át az uradalom négy erdő
érének Kiss János, Fáth József, 
Bózsa József és Repics Józsefnek 
a földmivelési miniszter elismerő 
oklevelét, amelyet 40 évi hűséges, 
odaadó szolgálatukkal érdemel
tek ki. Az elismerő okleveleket 
Németh Károly főszolgabíró nyúj
totta at beszéd kíséretében. Az 
ünnepélyen a pécsi erdőmérnöki 
hivatal vezetőjén kívül az urada
lom tisztikara közül Stettner Pál, 
vitéz Szilágyi Imre, Pfenings- 
btrger Félix es Lostorfer Rezső 
vettek részt. Délbenja kitüntetettek 

tisz'eletére Bókban ebéd volt, 
rmcly közben telefónon Frigyes 
főherceg személyesen fejezte ki 
elismerését az erdőőröknek és 
egyben 50—50 pengőt utalt ki 
részükre jutáin.ul.

CTedisták I Menjünk el a 
gödöllői kongresszusra I Nagy va
súti kedvezmények lesznek, az 
elszállásolás ingyenes! Jelentkez
zünk még ma a plébánián, vagy 
a varush zán dr Bartók Lajos 
credo titkárnál I A credistak hoz 
zatartozói is ugyanazon kedvez
ményedben részesülnek I Pécsről 
különvonat indul! Indu as Pécs
ről junius 10-én, szombaton 11 
óra körül. Érkezés G ki I re 
déiutan 6 óra kőiül. Visszafelé 
Gödöllőről vasarnap este 7 óra
kor indulás. Pécsre érkezés éjjel 
12 óralor, itt az ingyenes elszál
lásolás ismét biztosítva lesz. A 
vasutijegy jegy ara a részvételi 
díjjal együtt oda-vissza 8 pengő 
20 fillér. Hozzunk ennyi áldoza
tot katolikus hitünkért. Bővebb 
felvilágosítás a templomajtót 
plakátjain

— Miniszter járás Pécsett. 
A pécsi reie adóállomás felavata- 
savai kapcsolatban Fabinyi Ti
hamér dr. kereskedelmi és Hoh- 
marin tíilint kulturminiszter is 
meglátogatta Pecsejt s ez bal ká
lómból Pécs varos intézményéi
nél, egyesületeknél tettek látoga
tásukat. A pécsi ünnepségeken a 
varos képviselője Vargha Imre 
államtitkár is rés .tvett.

— Felavatták a pécU relé
adót. Vasarnap delban avattak 
fel ünnepi keret.k között a pécsi 
releadó á lomast. Az ünnepélyen 
Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter mondott nagyhatású be
szedet, majd után i Wiinscher 
Frigyes dr. a MTI. iroda gazga- 
tója és Nendtvich Andor polgár
mester beszeltek. A pécsi dalár. 
dtk énekszámai után Oálos 
László dr. theologiai tanár tar
tott felolvasást Pécs zeneváros 
címmel.

— Járási tüzoltóversenyek. 
Baranyavarmegye és Pécs varos 
Tüzoltószövetsége Fischer Béla 
alispán, szövetségi elnök vezeté 
sevel választmányi ülést tartott, 
amelyen elhatározták, a hogy 
augusztus hó folyamán a var
megyében járási tüzoltóversenye 
két tartanak. A járási versenyen 
I. és 11. dijat nyert egyesületek 
vesznek aztán részt a varmegyei 
versenyen. A szövetség közgyű
lését az idén augusztus hó 27-én, 
Sasdon tarij.k meg. A választ
mány egyben elhatározta, hogy 
a tüzoltófelügyelőket külön meg- 
biztassal küldi ezután, amennyi
ben ezek egyes ipartelepeket is 
meg.atogatnak s megvizsgálják 
tűzrendészen szempontból.

— Az Orsz. Stefánia Szövet
ség helyi fiókja í. hó 16 an tar
totta meg évi rendes közgyűlését, 
melyen Dr. Margitay Lajos pol
gármester eleökölt. Dr. Faltay 
János igazgató-főorvosi je.erftése 
a megjelentekre igen nagy ha
tást tett es a közgyűlést első
rendű feladatai közzé iktatta a 
lejhonyha mielőbbi feladitasat és 
a szigeteknek minél hatékonyabb 
bekapcsolását. Az ezután megtar
tott tisztujjitason egyhangúlag a 
regi tisztikar választatott meg 
meg is bzzal, hogy az üresedés
ben lévő igazgatói allasra ifj- 
Mayer Vilntosne választatott meg.

— A Szociális Misszió Társu
lat közgyűlése. A Szociális 
Misszió Társulat mohácsi szerve
zete f. hó 21-én. vasárnap dél
után 5 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését a Mohácsi Iparosok 
Olvasóköre nagytermében.

— A németbólyi esp. kér. 
tanítói kör közgyűlése. A né
metbólyi r. kát csp. kér. tanítói 
koré 1933. évi juiius hó 7 en 
Hercegtőltősön (Ractőttós) tartja 
rendes tavaszi közg\ülését. Tárgy
sorozat: Fel 10 rakor szentmise. 
1. Gyakorlati tanítás az V. osz
tályban. A gy üniöiCsfanevJés, 
gyümölcsös létesítésé. Tartja: 
Krémer Antal ktamtó. 2. Hiszek
egy. 3. Megnyitó. Tartja: Főt. 
Bak József esp ., kér. tanf., egyházi 
eir.ök. 4. A múlt gyűlés jegyző 
köuyvének felolvasása és hitele
sítése. 5. gyakorlati tanítást bí
ráljak: Balogh István es Hoch- 
holcer Józset ig. fa: itók. (Hozzá
szólások ) 6 Egyházi elnök be
számolója. 7. Az „Actio cathol ca“ 
ismertetése. Felolvas s. Tartja: 
Tiszt. Báter K »roly káplán (Hoz
zászól isok) 8 Élni, leli előadást 
tart : Hartveg I Jenő ig ktanitó. 
9 Felolvasás Tartja : Polgár 
Dezső ktar.itó. 10. Pénztári jelen
tés. 11. A jövő gyűlés tárgy a is 
helye. 12 Z írszó. Tartja : Steiner 
Ferenc ig. tanító, világi elnök. 13. 
Himnusz

— Az Aisódunántuli ölező- 
gatdasagi Kamara közgyűlése. 
Szombaton tartotta az Alsűdunan 
tu i Mezőgazdasági Kamara ta
vaszi közgyűlését. A közgyűlést 
gróf Benyovszky Móric nyitotta 
meg s elnöki megnyitójában a 
szomoiu magyar gazdasorsról 
beszelt. Nem akar kritikát mon
dani, de úgy vette észre, hogy 
láthatatlan kezek dolgoznak a 
gazda érdekek elinti. Mirbach 
Antal báró a gazdaadóssagok 
rendezése tárgyában 12 pontból 
átló indítványt nyújtott be, ame
lyet elfogadtak. A közgyűlésen 
resztvett és felszólalt Miháiffy 
Vilmos országgyűlési képviselőnk 
és Patacsi Dénes is, akik mind
ketten hangoztattak, hony a par
lamentben síkra szállnak a gaz- 
önérdekekért.

— C-erkészek napja. Nagy- 
nagyja van ma a mohácsi cser
készeknek s mint értesülünk a 
fiuk teljes ambícióval készülnek, 
hogy ezen a napo í a rendezés
sel, az előadással s mindenben 
kilegyenek magúiért. A prog- 
ramni mint megírtuk: d. e. 9 
órakor szent mise, 10 órakor 
díszközgyűlés a polgári iskola 
udvarán, kedvezőtlen idő esetén 
a Kát. Legényegylet nagytermé
ben, amelyen Pásztor Endre, 
vitéz Széky Pál Dr. Margitay 
Lajos tartanak beszedeket, 
Szkladányi László dr. szaval, a 
csapat pedig gyakorlatokat mutat 
be. Délután táborozás a szigeten, 
este pedig 9 órakor tábortűz a 
puigari iskola udvarán.

— Pécs jun. 3 — 11 között ün
nepi hetet rendez Pécs varos 
az utóbbi időben egyre több súlyt 
helyez arra, hogy életét mennél 
szervesebben belekapcsolja az 
ország életebe. Különösen idegen
forgalmának fellendítésében fejt 
k< elismerésre méltó törekvéseket. 
Ezen törekvések egyik jelentős 
állomása az ez év junius 3 —11 
között tartandó ünnepi hétnek a 
rendezésére.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerősitö likőrt.

— Az .Uj Front“ megalaku
lása. F. hó 16 an a mohácsi if
júság nagy része összejövetelt 
tartott, amely alkalommal vitéz 
Horváth Kázmér dr az Orszá
gos Frontharczs Szövetség mo
hácsi Főcsoportjának elnöke lel
ket felemelő buzdító szavakkal 
ecsetelte a Szövetség nemes cél
ját és az egy begyült ifjúságot az 
„Uj Front" megalakítására hívta 
tel. Az ifjúság örömmel es lelke
sedéssel hallgatta végig a főcso
port elnökét és számosán jelent
keztek tagfelvételre. A helyi Fő
csoport elnöksége ezúton is fel
kéri mindazon ifjakat, akik bármi 
okból is az összejövetelen nem 
vettek részt és az „Uj Front" 
kötelekébe belépni óhajtanak, eb
beli szándékukat vitéz Horváth 
Kázmér dr elnöknél, vagy Szépe 
György és Prókay János titkárok
nál jelentsék be, kik a legna
gyobb kesszéggel állanak ifjú 
bajtarsainknak rendelkezésre.

— Közgyűlés A Mohácsi 
Első Temetkezési Egylet 1933. 
évi május hó 25 én (csütörtökön) 
határozatképtelenség esetén május 
hó 28-an az Ipartestül helyiségé
ben délután 2 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését. Tárgysorozat: 
1 Jelentés az 1932. évről. 2. 
1932 évi szarszamadas s vagyon- 
mérleg. 3. 1933. évi költségelő
irányzat. 4. Halotti dij hátralékok 
ügye. 5. 25 pengős temetési já
rulekok ügyében a választmány 
javaslata 6. 20 választmányi tag 
választass. 7. Indítványok. 8. 
Jegyzőkönyv hitelesítése 2 tag 
kijelölése.

— Hősök napján délelőtt 10 
órakor a belvárosi rk. elemi iskola 
az udvarán levő emléktábla előtt, 
a világháborúban hősi halált halt 
Egerszeghy Árpád tanító emlékére 
ünnepélyt rendez. Az ünnepélyre 
Mohács város közönséget hazafias 
tisztelettel ezúton hívja meg a 
tantestület.

— Sipöcz budapesti polgár
mester Mohácsra jön aug. 
29-én. Dr. Margitay Lajos pol
gármester budapesti tartózkodása 
alkaimavai felkereste Sipőcz Jenő 
dr. székesfővárosi polgármestert. 
A polgármesternek nemcsak arra 
sikerült ígéretet kapni, hogy a

küfönbö átéljük 
meg a valódi
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főváros a felajánlott 32 ezer 
per.gő második részletét beállítja 
a költségvetésbe s mielőbb ki
utalja, hanem Dr. Sipőbz Jenő 
megígérte, hogy személyesen jön 
le augusztus 29-én Mohácsra s 
elhelyezi a fővaros alapitó okle
velét. Elvben ugyanis a szentély 
felépítése a fővaros érdeme, mert 
a legnagyobb összeggel a fővaros 
járult hozza a szentély felepitese- 
hez s igy az alapitó oklevélben 
ennek adnak kifejezést. Sipöcz 
közismerten érdemes egyénisége 
nagyban fogja emelni az augusz
tus 29-iki ünnepély fényét. A 
polgármester sikeréhez pedig gra
tulálunk.

A II. Lajos Dalkör 
a pécs-rácvárosi 

dalversenyen.
A Rácvárosi Polgári Daloskor 

vasárnap ülte meg ünnepi keretek 
között tiz éves jubileumát. Ez 
alkalomból vármegyei népnevelési 
dalosverseny volt, amelyen — 
mint megírtuk — Mohácsról a 11. 
Lajos Dalkör is résztvett. A da
lárdát dr. Margitay Lajos disz- 
elnök, dr. Schmidt Miklós és dr. 
Szabó Karoly elnökök kisérték el 
a versenyre.

Déleiőtt folytak le a jubiláló 
dalárda ünnepi számai, a dalos
versenyre délután 2 órakor ke
rült sor. A II. Lajos Dalkör az 
előirt és megszbott dalszamokon 
kivül a .Párisi ifjúság“ című mű 
dalt adta elő, amelynek címét 
azonban a mai viszonyokhoz 
mértén „Hős magyar ifjúság*-ra 
változtatta. Dalarda szereplése és 
Adler Sándor karnagy nagyszerű 
vezénylésé osztatLn elismerést 
aratott és nagy tapsot kaptak. 
A zsűri a IV. B. dijat ítélte oda 
— ezüst diszóra — a dalardanak. 
A kitűnő szereplés után a helye
zés kissé hátrányosnak látszik, 
azonban a zsűri szerint a dalarda 
súlyos fegyelmi vétséget követett 
el azáltal, hogy a kötelező nép
dal partitúrájának végen, az utolsó 
sort átszereléssel énekelte. Ter
mészetesen a mohácsiak lehango
lódtak, azonban — szabály-sza
bály — r.ent méltánytalanság 
történt, hanem a zsűri (ragaszko
dott az előírtakhoz. Mentségül 
szolgáljon, hogy a dalarda első- 
Ízben szerepelt versenyen, Adler 
karnagy pedig a karnagyi érte
kezleten más elfoglaltsága miatt 
nem vehetett részt s igy történt 
az aztan, hogy a szabályoktól 
eltértek. Nem szabad, hogy a tel
jes erkölcsi sikert elért dalárda 
tagjait ez elkedvetlenitse, hanem 
ösztönzésül szolgáljon a jövőre s 
inkább buzdítás legyen minden 
egyes énekesnek, hogy még több 
és még szorgalmasabb munkával 
tanuljon, hogy a legközelebbi ver
senyen a győzelem pálmáját hoz
zák el haaz.

— öngyilkosság. Péter And
rás 75 eves mohácsi lakos két 
hónappal előbb a lábát törte, 
amivel két hónapon át feküdt a 
kórházban, az idős férfi sebe 
azonban nem akart behegedni. 
Most jött ki a kórházból s ugy- 
látszik emiatti elkeseredésében 
csütörtökön virradóra Jókai Mór 
utca 12. sz alatti lakásán fel
akasztotta magát. Mire észrevet
ték mar halott volt.

60 fillér Ma, vasárnap,
Áldozócsütörtökön 
és jövő vasárnap az

össztánc-dija
FELLNERNÉL az Egyletben

— A mohács—pécsi vasút 
uj orvosa. A mohács—pécsi va
sút betegségbiztositó intézete tag
jainak orvosául dr. Neumayer 
József kórházi főorvost válasz
tották meg.

— Ellopták a kerékpárját. 
Peszt János kőművesmester csü-
törtökön a Bérkocsi utcában egy 
ház előtt hagyta kerékpárját, 
amig odabenn dolga volt. Peszt 

: alig pár percig tartózkodott a 
házban, azonban mire kiér!, már 
hűlt helyét találta a kerékpárnak. 
Pesztnek egyébként szerencsét
lenségében ez már a második 
esete, mert a múlt évben is el
loptak kerékpárját, amely a mai 
napig sem került elő. Feljelenté
sére a nyomozás megindult.

— Nem lehet elég nyoma
tékosan utalni arra, hogy 
a valódi ASPIR1N-TAB 
LETTAK helyett ne fogadjunk cl 
pótszereket vagy más egyebet. 
A hamisított tablettái rendszerint 
minden egészségügyi ellenőrzés 
nélkül készülnek. E éknél igen 
gyakran káros utóhatások is ész
lelhetők, például a szívre, mig az 
eredeti tabletták ártalmatlanok. 
Ügyeljünk tehát a vásárlásnál az 
eredeti ,Bayer“ csomagolásra a 
zöld szalaggal.

— öngyilkosság. Szerdin 
reggel egy feríihullat fogtak ki a 
Dunából. A megejtett orvosi vizs
gálat megállapitasa szerint a hulia 
mintegy 8 — 10 nap óta lehetett 
a vízben. A rendőrség megindí
totta a vizsgálatot a hulla sze
mélyazonosságának megvizsgálá
sára s megallapitást nyert, hogy 
Fonyó Kálmán volt mohácsi la
kos holttestét vetette ki a viz. 
Nevezett ezelőtt kb. 3 héttel el
távozott Újpestre, de onnan ha
marosan tovább ment. Valószínű, 
hogy gyalog indult haza s mikor 
már ide érkezett, pillanatnyi ei- 
mezavarában a Dunába ugrott.

— A város 1932. évi zár
számadása. 64 oldalas, nagy
alakú könyv a város 1932. évi 
zá-számadása, amely sorra vo
nultatja fel az elmúlt év városi 
életének anyagi részét. Elismerés 
illeti Herger Zoltán városi fő
számvevőt a zárszámadás össze • 
állításáért, amely a végén aktívá
val zárul. Az aktívát a pénzügy
miniszter 15.000 pengős es a 
villamosmű tartalékjából kiutalt 
15.000 pengős hozzájárulás tette 
lehetővé, mert a bevételek zuha
nása máskülönben passzív mér
leget mutatott volna. Helyeseljük, 
hogy a feleslegnek mutatkozó 
összeg hovaforditasáról nem tesz
nek javaslatot, mert ennek reali
tását, majd csak a bevételek be
folyása mutatja, ami a mai idő 
ben nem valószínű. Ezt az őszinte 
jelentés is elismeri. A város küz
delmét a nehez időkkel a leg
jobban mutatja az egyes alapok 
igénybevétele, amelyeket nagyobb 
részben nem is tudtak vissza
adni az alapoknak. A zárszáma
dás is végig csökkenésről, rom

lásról tesz tanúbizonyságot és hü 
tükre a mai nehéz időknek. Saj
náljuk, hogy szűk helyünk folytán 
a zárszámadás adataival bőveb 
ben nem foglalkozhatunk s csak 
azt jegyezzük meg meg, hogy 
végeredményben varos vagyona
— ha a becslesek arealísak — 
alig csökkent s jelenleg a tiszta 
vagyon 1,437.121 pengő és 07 f-t

■ mutat.
— Hősök nap ának megün

neplése. A Hősök napját Mo 
hács város közönsége május hó 
28 án ünnepli meg. A hősök 
napjának délelőttjén az összes 
templomokban ünnepélyes Isten 
tisztelet lesz, délután 5 órakor 
pedig ünnepség a Hősök Lige
tében. A délutáni ünnepség 
programmja a szokott keretek 
között fog mozogni. Az ünnepi 
szónok vitéz Szó'/zyi Alajos vá
rosi tanácsnok lesz. Ugyanezen 
a napon délután 3 órai kezdet
tel a frontharcosok taggyűlést 
tartanak a városháza dísztermé
ben. A taggyűlés délután 4 
óráig fog tarta i. Utána az ösz- 
szes tagok zászló alatt kivonul
nak a Hősök Ligetébe és részt 
vesznek a város hivatalos ünne
pén. A frontharcosok, szövetsé
gének elnöke felkéri7 az összes 
tagokat, hogy a taggyűlésen 
mindannyian pontosan jelenje
nek meg. Az egyenruhával ren 
delkező tagoknak egyenruhában 
való megjelenése kötelező. Dél
előtt folyamán gyűjtés lesz a 
Hősök Ligete céljaira. Ugyan 
csak délután is a Hősök Ligete 
bejárata előtt. A napnak prog 
rammját lapunk következő szá
munkban fogjuk közölni.
— Életunt mohácsi iparos. 
Hamberger István órásmester 
pénteken reggel, mig a felesége 
sütőhöz ment, lakasan felakasz
totta magát. A visszatérő felesége 
ijedten vette eszre uranak tettet 
s az eiősietőkkel levágták. A 
mentők beszaliitottak a kórházba, 
életveszélyes állapotban, felépülé
séhez azonban kévés a remény

— Nagy Lajos Kollégium 
vándorgyűlése. A pécsi Erzsé
bet Tudományegyetem Nagy La
jos kolleg.umanaK kuiiurbizottsága 
Mohácson 1933. évi május hó 
20-an délután fél 6 órakor a 
városház díszterme ben vándor 
gyűlést tart. A vándorgyűlés 
programmja: 1. Hiszekegy. Énekli: 
11. Lajos dalkör. 2. Megnyitó be 
szed. 1 artja. Entz Béla dr, egye
temi tanar. 3. Tomasics J. dr.: 
Fasizmus bolsevizmus. 4 Falu 
végén kurta kocsma. E inekli .* 
II. Lajos dalkör. 5 Dr. F azék is : 
Orvosi problémák. 6. Nem! Nem I 
Soha I E íekli : 11. Lajos dalkör. 
7- Dr. Vörös Marton: Versek. 8 
Dr. Hegedűs: Anglia. 9. Dr. Mar- 
gitay Lajos polgármester záróbe
széd. 10. Himnusz. Énekli: II. 
dalkör.

A vándorgyűlés után közös va 
csora a Mohácsi Iparosok olva
sókörében. Egy téritek ara 1 P 
50 fillér. Mivel a vándorgyűlésre 
számos egyetemi hallgató érkezik 
vacsora után tánc is lesz, miért 
is kérjük a lányos családokat fő
leg, hogy esetleg a vacsorán 
vagy utana megjelenni szivesked’ 
jenek. A vacsorára való jelentke
zeseket péntek estig a polgár
mesteri hivataloan kérik.

— Miért nem hozzák a reg
geli postát autóbuszon? Május 

hó 15-óta a reggeli posta délfelé 
ér el a címzetthez. Az üzletek 
hivatalok, oly későn kapjak’ 
hogy igen sokszor fog elölő/ 
dúlni, hogy idejében nem tudnak 
intézkedni. Emiatt felmerült a 
gondolat, hogy talán a délutáni 
postához hasonlóan lehetne a pos
tát Pécsről autóbuszon elhozni s 
ezzel 36 percet, vagyis több, 
mint félórát nyernénk. Aki [az 
üzleti életet, a gyors intézkedés 
szükségességét ismeri, az belátja 
hogy ez a 36 perc is mennyi 
előnyt jelentene. Ajánljuk ezt a 
gondolatot a mohácsi posta meg
értő főnöksége figyelmébe, ’ akik 
a vasúti menetrend hibájának eny
hítésére bizonyara találnak majd 
megoldást ezen az u-on. A va
ros és a város közönsége figyel
mébe pedig azt ajánljuk, hogy 
szervezetten kell fellepni és tilta
kozni a nélkülünk-rólunk való 
intézkedések szokása ellen.

— Gazdasági fellendülés 
Amerikában. Mint a fővárosi la
pok Írják Amerikában a dollár 
aranyalapról való letérése folytán 
feltűnő gazdasági fellendülés kö
vetkezett be. A munkanélküliek 
nagyszámban kaptak alkalmazást, 
a kereskedelem és az ipar is ha
tározottan megérezte a dollár 
mennyiség szaporítását. Több 
ipari központban a gyárosok 
emelték a munkabéreket. — A 
gyakorlati élet mutatja legjobban 
Roosevelt bátor lépésének helyes
ségét s ha egyszer a mi illetéke
seik is ily bátor lépésekkel men
nének neki a megoldásnak, ná
lunk is élet, forgalom és munka 
járna a nyomában. Addig azon
ban még sok viz fog lefolyni a 
Dunán. . .

— A cserebogár irtása. A 
polgármester hirdetményt bocsá
tott ki, amelyben felhívja a kö
zönség figyelmét a cserebogár 
kártékonyságára és annak irtására. 
Az irtást legalkalmasabb a reggeli 
órákban végezni, amikor a bo
garak meg vannak gémberedve. 
Ilyenkor könnyű szerrel leráz- 
hatók a fákról. A lerázott boga
rakat össze kell tiporni, vagy el
égetni, esetleg leforrázni, vagy el
ásni. Élő cserebogarakat sertés
sekkel megetetni nem szabad, 
mert könnyen bajt okozhat állat
állományunkban.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi május hó 
12 tői 1933. május hó 19 ig. 
Születések .* Likár Erzsébet, Hegyi 
Maria, Farkas Erzsébet, Karoly 
Elemer Lajos, Führer József Já
nos. Házasságkötés; (nem volt.) 
Halálozások: özv. Harczi Ja- 
nosné 73 éves, özv. Tamás Ja- 
nosné 81 éves, Bajai András 74 
éves, Krorevetter Lőrinc 41 éves, 
özv. Kersics Mátyásné 73 éves, 
Bader Mór 92 éves, Horváth 
István 18 éves, Bátori Mihály 5 
éves, Henczler József 60 éves, 
Fonyó Kálmán 48 éves, Péter 
András 73 éves, Markovics Mik 
lós 18 éves.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isleola meteo- 
*í. ®fi°mása Jelenti i 
1933. május 12 tői május 19 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 17CÚ 
a hőmérsékleti minimum -}- 5 C° 

csapadék 11G mm. volt.
IGAZGATÓSÁG



MOHÁCSI HÍRLAP
1933 május 21.

SPORT.
Pécsi A C—Mohácsi T E 

2 : 2 (I : |)
Mohács. Bajnoki.

Bíró: Frontich.
Durva játék. Egyenlő ellenfelek, 

Igazságos eredmény.
Az MTE itthoni bajnoki mér

kőzése kellemes meglepetéssel 
szolgált a nagyszámban felvonult 
közönségnek. Meglepetés (szept. 
18. óta), hogy a csatársor gólt 
is lőtt, meglepetés a pontszerzés 
és meglepetés a jó játék. A csa
pat újra összeszedte magát és 
becsületesen állta meg helyét. A 
játék nem volt szép, inkább 
küzdelem volt, de ez vérbeli, az 
első perctől az utolsóig küzdöt
tek a játékosok: Ezt az utolsó 
percig tartó küzdést, kitartást 
vártuk már régóta az MTE tői. 
Biztatásban sem volt hiány, hi
szen a közönség hangorkánja 
nem ismert határt és harsányan 
küldte harcba fiait. A csapat gé
pezetének egyes része még csi
korog, nincs kellőleg megola
jozva, de ezek a részek is kárpó
tolták magukat a nagy akarással. 
Az MTE megnyerhette volna a 
játékot, ha néhány .nagy helyze
tét kihasználta volna, azonban 
igazságosabb a döntetlen, mert 
mindkét csapat egyformán ki
vette részét a támadásból és 
védekezésből egyaránt. Az MTE 
oldalán volt a nagy igyekezett, 
a PAC-nál az összeszokottság 
és a durvaság, mely a bíró 
erélytelenségének volt a követ
kezménye. A védelem legjobb 
tagja Balatoni kapus volt, nagy 
bátorságról tett bizonyságot, jól 
őrzi halóját, szerencséskezü ka
pus. A hátvédek közül Juhász 
volt a biztosabb, csak kemé
nyebb a megengedettnél Mutsch- 
ler nehéz súlya nem érvényesült 
a mély talajon. A halfsotban 
Bárácz volt a leghasznosabb, 
‘D chter jól szerel, de labdái nem 
pontosak, Hafner kalandozik. A 
csatársorban Varga nyújtott ki
válót, kár, hogy kissé sokat 
tartja magánál a labdát. Berta 
igyekezete mellett, néhány feles
leges szabálytalansága volt fel
tűnő. Mózer góljával tűnt ki. 
Karácsonyiban az ambíció di
csérhető, Kovácsics megfelelt.

I. felidő: Pécsi vezetés: potya- 
flollal, egyenlítés: szép fejessel.

MTE kezd, lefut és Kovácsics 
lövése a léc mellé kerül. A PÁC 
8 p-ben rúgja az első komért, 
amit a következő percben meg
ismétel, de Balatoni nem hibáz. 
A 10 p ben taccsdobási verseny 
folyik. Most 5 perces mohácsi 
ostrom van soron. Dichter, majd 
Varga lő, ám a pécsi kapus is 
teljesiti kötelességét. A 20. p ben 
Borbély kapja a labdát, Mutsch 
ler könnyelműen elengedi, Ju 
hász hiába keresztez és a ka 
pufa tövéről hálóba döcög a 
PÁC vezetőgólja 1 : 0. Az MTE 
a gólra heves támadásokkal fe 
lel A kiegyenlítés a levegőben 
lóg és a 28. p ben meg is szü
letik Varga lefut, hátraad Bertá
nak, akinek magas labdáját Mó
zer fejeli s az a kapus keze és 
a felsőléc között a hálóba hull 

1 : 1. Nagy az öröm. Az utolsó 
5 perc a PÁC é, de az MTE 
jól védekezik és a félidő ered
ményét sikerül megtartani.

II- félidő: PÁC vezetés 11-esből, 
MTE egyenlítés 10 emberrel 

11-esből.
PÁC kezd A 4. p ben a hát- 

rahuzódott Berta a büntetőn be
lül szabálytalanságot vét, 11 es ! 
Keszthelyi lövi, Balatoni jól ve
tődik, de a jól célzott labda a 
sarokban köt ki. 2 : 1. Nagy az 
elkeseredés az MTE tanyáján. A 
PÁC 5 percig ostromolt, minden 
eredmény nélkül A 19 p ben 
Juhász Borbélyt támadja, mind
ketten elesnek, a biró szabály
talanságot lát s Juhászt kiállítja 
(ennél sokkal nagyobb esetek
nél* még csak nem is figyel
meztette) s PÁC komért Ítél. A 
közönség háborog. Az MTE 
10 emberrel is támad és a 22. 
p ben a pécsi védelem csak 
szabálytalanul tud menteni, a 
biró kénytelen megadni a 11 est 
és Varga jól helyezett lapos lö
vése a kiegyenlítést jelenti 2 : 2. 
Az egyenlítés után igen változó, 
sőt durva a játék.

A PÁC egymásután rúg sa 
rokrugást, az MTE azonban ve
szélyes helyzeteket teremti, de 
nem használja ki. Mózer közben 
hátvéd lesz. A pécsiek kihasz
nálják a bírót és a sötétséget és 
a legdurvább módon igyeksze
nek eredményt elérni. Az ügye 
letes rendőrtisztviselő figyelmez
teti a bírót, a durvaság megfé
kezésére, de ez sem sokat hasz
nál. Az utolsó percekben hallat
lan izgalmak közepette peregnek 
le az események de a mérkőzés 
eredménye marad a döntetlen.

♦

Az MTE vezetősége e helyről 
is nyomatékosan feihivja a kö
zönség figyelmét, hogy a játék
vezető bírót ne sértegessék. A 
szokásos «hülyézésről» szokjanak 
le, mert ezzel súlyos károkat 
okoznak az MTE nek, másod
szor ki lesznek annak téve, 
hogy a biró kiüríti a pályát. A 
pályán elhelyezett figyelmeztető 
táblák is ezt célozzák Az ilyen 
sértegetéseknek különben sincs 
<foganatja.»

*

Vasárnap délután fél ó órakor 
az MTE—NSE mérkőzésre ke
rül sor. A nagymányokiak a 
mohácsi közönség előtt még is
meretlenek. Mint újonc csapat 
egészen előkelő helyet foglal el 
a tabellán, ősszel az MTE-t 
3 : 0 re verte, az most aligha 
fog megismétlődni, ehhezazonban 
feltétlenül szükséges annyi szív, 
kitartás, küzdés, mint amennyit 
PÁC elleni mérkőzésen mutatott 
az MTE. Szép, erős mérkőzésre 
van kilátás, igy a közönség — 
reméljük — ismét szép számban 
vonul fel, hogy újabb szép siker 
elérésére buzdítsa a hazai csa 
patot.

Az MTE áldozócsütörtökön 
ismét itthon játszik bajnoki mér- 
kősést a PEAC cal, a PEAC va
lószínűleg nélkülözni fogja Si
mont, aki ugyanakkor a főiskolai 
válogatott csapat hálóját őrzi. 
Az MTE revansot akar venni az 
őszi 1 : 3 as vereségért.

A M. kir. 4 8 Határőrszáriy 
mohácsi kirendeltség futballcsa
pata a .Tömöri iPal“ csapattal 
vasárnap, f. hó 21 én délután fél 
4 órakor barátságos előmérkőzést 
játszik.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS

Laptulafdonos 4* kiadó i
FRIDRICH OSZKÁR.

Művészies tervű és nagyszerű kényelmű 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok
a legelőnyösebb árakon részletre is

Ötvös Mihálynál
Korsós ucca 1. szerezhetők be. 
Készíti továbbá a kosáripar összes 
cikkein kivül, ebédlő székeknek náddal 

való befonását is.
A mohácsi kir járásbíróság, mint telek- 

____ könyvi hatóságtól.

3163 1933, tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Délmagyarországi Kereskedel

mi Bank r. t végrehajtatnak 
Müller Mihály és neje Schmidt 
Magdolna végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé 
ben a telekkönyvi hatóság újabb 
árverést 500 pengő tőkekövetelés 
s járulékai behajtása végett a 
mohácsi kir járásbíróság terüle 
tén levő, Németmárok községben 
fekvő s a németmároki 200. sz. 
tkvi betétben A + 1. sorszám 
alatt felvett 335 2. hrsz. ingat
lanra 1425 pengő kikiáltási árban, 
de a C. 2—3 sorszám alatt a 
3060 1909 tkv. sz. végzéssel 
Müller Tamás és neje Brucker 
Anna javára bekebelezett haszon
élvezeti és kikötményi jognak a 
fenntartásával.

Továbbá a villányi 1279, sz. 
betétben A -j- 1 sorsz alatt fel 
vett 1463 1. hrsz. szőlőre 1658 50 
pengő kikiáltási árban elrendelte.

Dé magyarországi Kereskedel
mi Bank r t. legkisebb vételár 
né kül árverezhet, Gőb Antallal 
szemben a legkisebb vételárat 
4295 41 pengőben, Első Mohácsi 
Gőzmalommal szemben 9065.41 
pengőben állapítja meg.

A németmároki ingatlanok te
kintetében az árverést 1933. évi 
junius hó 6 napján délelőtt I i 
órakor Németmárok községházá
nál, míg a villányi ingatlanok 
tekintetében 1933. évi junius hó
6. napján délután 2 órakor Villány 
községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat
—

Legelsórangu és legolcsóbb a szénsavas 

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

ben, vendéglőben.

lan a kikiáltási ár kéthamadánál 
alacsonyabb áron nem adható el. 
Ahol a legkisebb vételár van 
megállapítva, ott ez az irányadó.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10‘ 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX t e. 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegeden bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t -c 147.. 150, 170. 
§§ 1908 : LX t -c 21. §)

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb 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 e. 25 §)

Mohács, 1933. évi március hó 
25 én.
Dr. tiadler s k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC

kiadó.

Tisztelettel értesítem a t. kirán
duló közönséget, hogy folyó évi 
junius hó 4 én, pünkösd első 
napján reggel 6 órakor indítok 
külön autóbuszjáratot Mária- 
gyűdre és onnan este 6 órakor 
vissza. Arra a járatra kibocsájtok 
maximum 50 darab retúrjegyet, 
melyek Mohácson a Korona
szálló vendéglőjében előre vált
hatók. Ezek a 4 pengős retúr
jegyek nem érvényesek a 11 óra 
kor induló rendes járatra

Kényelmes ülőhelyekről gon
doskodva lesz.

Szives pártfogást kér

Pflug Péter
autóbuszvállalata.

A Mohács Harkányfürdö nyári autóbusz 
járat indul naponta 11 órakor Mohács
ról junius hó l-től kezdődőleg, szep

tember hó 15-ig.

Külföldi Ül 

bélyegek 
nagy választék
ban kaphatók 

Fridrich Oszkár 
kényvkereskedésében. , .
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Zongoraórákat 
ad kezdő és haladóknak 

HEMRICH PANNI
Horthy Miklós ut 46 

Telefonszám 79.

Eladó
Monacson, 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.

Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság.
Igazgatóság: Budapest, V., Mária Valéria ucca II.

Piaci árakii
Búza 76-os 12.— p
Zab — — 7.50 P
Rozs — — 6.20 P
Árpa — 7.— P
Tengeri morts. 6.— P
Bab — — 7.— P

t-i 1 1 f Baross u.Eladó
mely áll két szoba, konyha, istálló, 
mellékhelyiségek és 800 0 öl
kertből. A ház már 600 pengő 
lefizetése után átvehető, a töb
bire kedvező fizetési feltételek.

Cim a kiadóhivatalban.

!. Személyforgalom:
A Dunán: a) a hajózási évad tartama alatt:

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

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

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

Különhajók bérelhetők!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

Nyaralásra
filkíiliiiHM 

családi ház 
a Cselepatak mellett (autóbusz 
megálló) nyári a hónapokra 
bérbeadó. Érdeklődni lehet

Egrich Jánosnál
Rosenthal téglagyár.

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

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cim a kiadóhivatalban.

16

pengő Ki«

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

• •

* •

liter tej
deci tejföl

I. Trappista sajt 
II. Trappista sajt 
túró

l<cr

kg. 
kg.

' - jí •
l- i ..X

1
1

p 
p

fillér
08
60
20
30

2.80

fillér 
fillér 
fillér 
fillér




