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Negyedévre I pengő 60 fillér. I Száma; 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivatali telefon sz 67

Ikeva Stáció.
A mai gazdasági rendszer 

tarthatatlanságát már az a körül- 
niény is igazolja, hogy a ma 
ember a ’atin szótár minden 
szakszerű elnevezésével nemcsak 
megismerkedni kénytelen, de an 
nak fogalmát át kell élnie.

4 defláció a pénz forgalomból 
való kivonása manipulációjának 
természetes következménye a 
devalváció, vagyis a gazdasági 
életnek a meglevőnél több pénz
mennyiséget adni rendelkezésre. 
A defáció nem volt egyéb, mint 
a nemzetközi spekulációnak a 
nemzeti vagyonok ellen irányí
tott céltudatos tevékenysége. 
1923 februárjában Bell Miklós 
az <Aran}alapu pénzrendszer 
haldoklása* cimü füzetében azt 
mondja, hogy a deflálió halálos 
csapást mér minden magyar in
gatlan vagyonra! Sajnos ez a 
jóslata is bekövetkezett. De mert 
ezt Bell irta és hirdette és nem 
a rendszer embere, nem vette a 
kormár.y komolyan, de ha hall
gatott volna is rá, sem tudott 
volna segíteni, mert a pénzki- 
bccsájtás és pénzbevonás joga 
nem a nemzeté, hanem egy rész
vénytársaságé. Ha pénzügyi tör
vényeink ezt a jogot nem adják 
oda egy részvénytársaságnak, 
úgy defláció soha be nem kö- 
veikezhetik, mert a nemzeti pénz
nek belső vásárlóerejét a bizalom 
adja meg, tehát nem fontos, 
hogy Zürichben mennyiben jegy
zik a pengőt.

Külkereskedelmi szempontból 
egyenesen bűn a pengő érték
tartása, mert csak akkor lehetünk 
versenyképesek külföldön, hogy
ha a pengő zürichi jegyzése 
nem magas. Ennek igazolására 
Amerikát hozom fel és Görög
országot. A műit hetekben Ame
rika letért az aranyalapról és 
visszatért az ingatlanfedezetű 
pénzrendszerre és a dollár^ sor
sával Európában nem törődött. 
Tette pedig ezt azért, mert az 
aranyalapú dollár nem tudott 
lépést tartani az amerikai nép 
életszükségleteivel, továbbá, mert 
magas volt a dollár jegyzése, 
nem tudott iparcikkeivel a piaco
kon boldogulni. Felhígította a 
dollárt 50% al, és a dollár Zü
richben néhány százalékot esett. 
Amerika ime fényesen beigazolta, 
hogy a pénzének alapja az 
amerikai nép bizalma és gazda
sági életének fellendülése. Gö
rögország éppen a napokban 
elrendelte a devalvációt, a pénz- 
szaporitást, mert — úgymond 
nem engedheti meg magának 

azt a luxust, hogy pénze, a 
drachma magas külföldi jegy
zésben maradjon és emitatt ex
portja szenvedjen.

A deflációt ahhoz hasonlíthat 
nám mint mikor valaki az épü 
leiének egyes tartóoszlopait le
bontja, kiszedi az épület a'ól 
Akkor, amikor a pénzmennyiség 
szaporítását sürgetjük, nem te
szünk egyebet, mint követeljük, 
hogy a nemzet gazdasági épü 
létének lebontott oszlopait rak 
ják vissza és ha nem is egy- 
szere, de a munka folytatólagos 
legyen mindaddig, amig az 
1928-be'i pénzmennyiséget, 650 
millió pengőt el nem érjük, mert 
a ma forgalomban levő 310 mil
lió pengő nem elegendő az é'et 
szükségleteinek Tehát a pénz 
mai értékét devalválni kell az 
1928 i állapotra. Lehetetlen tűrni 
tovább, hogy a papírpénzzel 
háromszoros ingatlanértéket le
hessen venni. 1928 bán a nem 
zeti vagyon 28 miiliárd volt, ma 
alig 15 milliárdot ér. De hol a 
vevő? Ha valaki ingatlant elad, 
potom áron kell eladni, ha árve
résre kerül, még kimondani is 
bűn azt az összeget, amit érte 
kapnak. (9 kath földet Berkes- 
den 1 200 pengőért adtak el)

A megszaporitott pénzmennyi
séget nem lehet a bankok utján 
forgalomba hozni, hanem alkotó 
munka árán, hogy a munkás, a 
fuvaros, az iparos munkája után 
kapott pénzt hozza a nemzet 
gazdasági életének vérkeringé
sébe. Nagyobb fogyasztás in- 
ulna meg s igy a mezőgazda
sági termelvények és kereskedel
mi áruk forgalma fellendülne és 
jobb árakat lehetne elérni, mi
által a közterhek könnyűszerrel 
fizethetők lesznek és az adós- 
ságterhektől az adósok megsza
badulnak.

Ilyen elvek szemelőtt tartásá
val végrehajtott devalváció, nem 
infláció, mert aki ezt inflációnak 
nevezi halvány fogalma sincs 
arról, mi az infláció, vagy pedig 
csak azért szónokol ellene, mert 
boldog tulajdonosa nagyobb 
pénzmennyiségnek és szeretne 
továbbra is pénzével ingatlan 
vagyonokat potom áron össze
harácsolni.

A pénzszaporitástól nem kell 
félni, mert olyan inflációs je
lenség már nem lehet, mint a 
háború alatt volt, mert ma van 
elegendő mezőgazdasági és ipari 
termék, mig a háború után ezek 
nem voltak meg s igy természe
tes következménye volt az arak

nak máról holnapra való felszö
kése.

A gazda szempontjából a 
pénzt azért is szaporítani kell 
mert különben képtelen boldo
gulni, nem lehet évi 36 pengő 
tiszta keresetből megélni. Sajnos 
többet nem keres és emiatt nem 
tud sem adót fizetni, sem kama 
tót. A kereskedő és iparos is 
csak úgy tud boldogulni, ha 
elegendő pénzmennyiséggel ren
delkező vevő jön. Á tisztvise'ő
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Fényesen sikerült 
a cserkésznap.

<<A lelki és testi kultúra diadala a cserkész* 
Felavatták az uj cserkészeket.

A mohácsi Tömöri Pál cser
kész csapat május 21 én tartotta 
meg a nagy Jamboree alapja 
javára tervezett cserkésznapot

A <Jó munkát* és <Légy ré
sen* örök szépségű és mérhe 
tetlen jelentőségű magyar cser
kész jelmondatok, mint fogalmak 
ritka tökéletességgel olvadtak a 
cserkész élet gyakorlati meg
nyilvánulásába. Résen a magyar 
cserkész, hogy már a kora reg
geli órákban zenés felvonulással 
jelentse be a <jó munkát* amit 
adni fog, résen a társadalom is, 
hogy ünnepi misén szentelje 
meg a magyar cserkész munka
napját !

Az ünnepi szentmisét és azon 
a magasan szárnyaló alkalmi 
szentbeszédet, a nagyszámú kö
zönség, a fegyveres alakulatok, 
hatóságok, intézetek, leventék és 
cserkészek je'enléte és az egy
házi dalárda közreműködése mel
lett dr. Kápolnai Zsigmond esp. 
plébános tartotta, mely után a 
polgári iskola udvarán díszköz
gyűlésre gyűlt össze a cserkész 
csapat és vezetősége a nagy kö
zönség tanuságtétele mellett.

A leventezenekar által eljátszott 
magyar Hiszekegy után, Pásztor 
Endre cserkészparancsnok nyi
totta meg a díszközgyűlést izzó 
és lelkesítő szavakkal.

Mire is gondolhatunk ma 
— mondotta többek között —- 
a mai cserkésznapon, mint a mi 
múltúnk dicsőségére és jövőnk 
Ígéreteire: aranyifjuságunkra! Ki 
másra gondolhatunk, amikor 
még mindig megcsalva, megti
porva a magyar igazság, amikor 
még mindig véres homlokkal 
állunk a viharban és véreink

létminimumát meg kell állapítani 
mamutfizetés nem 'ehet, de ál- 

| láshalmozás sem.

A mai deflációs állapot átok a 
nemzetre, mig az okosan, az al
kotó munka bekapcsolása mel
lett végrehajtott devalváció a 
nemzet jobb jövőjének biztos 
útját rakja le. Fogjunk össze és 
követeljük a pénzszaporitást, a 
devalvációt.

Kárász József.

milliói idegen rabságban síny
lődnek, kire is gondolhatunk 
másra, mint az itt előttünk álló 
ifjúságra, amely, mert jól tudja, 
hogy mily gyalázatosán tépték 
szét a magyar életet ellenségeink, 
hivatva érzi magát hitével, aka
ratával és munkájával a megcsu- 
folt igazságot helyreállítani.

— Magyar cserkész ifjúság I 
Légy résen a magyar 
cserkész hitével és te 
cserkészzászló, magasan 
lobogj az égen és vezess 
minket diadalai az 
ezeréves határiakhoz !

A nagy hatást váltott és rugó 
tappssal kisért ünnepi megnyitó 
után dr. Szkladányi László cser
késztiszt szavalata következett 
mellyel rég ismert szavaló kész
ségét és tudását öregbítette.

A szavalat után a baranyai 
cserkészmozgalmak egyik leg- 
agilisabb vezére vitéz Vizkeleti 
Árpád kerületi cserkésztárselnök 
avató beszéde következett a 
nagy közönség különös figyelme; 
érdeklődése és elismerése mel
lett. Komoly alaposság, lüktető 
erő, elevenség 'és meggyőző 
igazság sugárzott gondolataiból 
és szavaiból, melyekből megtud
tuk többek közt a folyó évi 
augusztus hó 1 tői 15-ig a gö- 
dölői kir. parkban tervezett nagy 
cserkész Jamboree figyelemre 
méltó adatait. Így megtudtuk, 
hogy

a nagy táborozáson 
48.000 külföldi és 12 
ezer magyar cserkész 
ölelkezik majd össze és 
viszi hírül az egész vi. 
lógnak a magyar gon 
dolatokat, a magyar
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élniakardst és jogunkat 
a magyar élethez.

A nagy tetszéssel fogadott 
beszédek után dr. Margitay 
Lajos polgármester cserkészke
rületi társelnök költői szépségű 
zárószavakkal zárta be a disz 
közgyűlést.

— Mint az egészséges termő
fa — kezdte szavait — minden 
évben meghozza a maga gyü
mölcseit, úgy az ezen iskola 
keretében évekkel ezelőtt meg
indított cserkészmozgalom is 
minden év tavaszán uj magva
kat hint el a magyar nemzeti 
élet talajába. A mai nap újból a 
nemes lelkesedés, t'szta szándék, 
szívós kitartás és törhetetlen 
együttérzés fenséges összeolva
dása. A mai napon újból erősebb 
lett a magyar akarat és több bi
zakodó tekintet fordult a törté
nelem elébe és fel az égre, a 
magyar jövendőbe.

— A magyar nemzet — fűzte 
tovább költői gondolatait — 
mindig csak egy maroknyi volt 
a népek tengerében és ezen a 
tengeren gyakran viharok és 
orkánok dühöngtek és nem egy 
szer a kis magyar szivek fölött 
volt legsúlyosabb és legvéresebb 
az orkán, sok minden elpusztult, 
sokszor nem rraradt meg más 
mint egy szikra és ez elég volt! 
A gondviselés által fajunkba el 
helyezett erő szikrája, amely 
újra feltört, újra alkotott, terem
tett és pótolta a veszteségeket. 
Legyetek hát büszkék arra, hogy 
magyar cserkészek vagytok, mert 
nagy dicsőség és nagy tisztelet 
magyar cserkésznek lenni,

hiszen ti jelentitek, ti 
hirdetitek a magyar testi 
és lelki kultúra diadalát.

— Fel hát a fejekkel, csak 
előre bátran — fejezte be szavait 
a polgármester — ti fogtok ben
nünket elvezetni az ígéret föld
jére, a Kárpátoktól az Adriáig, 
amihez a magyarok Istene vezé
reljen benneteket!

A felejthetetlenül szép záró
beszéd után a cserkészek bemu
tató gyakorlatai következtek A 
szemnek és léleknek jóleső 
fegyver, menet, kerékpár és kri- 
nolin gyakorlatok mindenben 
igazolták cserkészrajongásunk 
jogosságát, cserkészeinkben ve
tett hitet. Minden egyes bemu
tató után felzúgott a taps és az 
elismerés hangos szava A Him
nusz áhitatos hangja után a 
díszközgyűlés a cserkészek elvo 
nulása mellett eloszlott és ezzel 
a délelőtti programúi véget is ért.

A délutánra tervezett szigeti 
táborozást és este a polgári 
iskola udvarán tervezett tábor
tüzet az esős idő sajnos elron
totta.

A tábortüzet a cserkésznapot 
áldozócsütörtökön este tartotta 
meg a közönság nagyszámú ér 
deklődése mellett.

Szebbnél szebb cserkészdara
bok, szavalatok sora volt a mű
soron, amelyeket a fiúk kitűnő 
tudással, lelkesedéssel adtak elő. 
Dr. Szkladányi László nagyszerű 
beszéde kimagasló része volt a 
sikerült tábortűznek, amelynek 
részletesebb ismertetésére — ha 
helyünk engedi — még vissza
térünk.

A Nagy Lajos kollégium 
kullurelöadása.

A pécsi Erzsébet Tudomány
egyetem Nagy Lajos kollégiumá
nak kulturbizottsága folyó hó 
20 án, szombaton előadást tar 
tott Mohácson. A városháza 
díszterme délután ó órakor 
már zsúfolásig megieit előkelő 
közönséggel A hallgatóság so 
raiban ott voltak gróf Szapúry 
Gyuláné főispánné, Fischer Bé 
láné alispánná és számosán, kik 
megjelenésükkel emelték az elő
adás fényét

Hiszegy eléneklése után Entz 
Béla dr. egyetemi tanár mondott 
megnyitó beszédet. Ismertette a 
kulturbizottság feladatát és elő 
adásainak cé ját. Trianon égbe 
kiáltó bűne, hogy annak idején 
a világ hatalmasai a győztes há 
ború bosszútól gőzős levegőjé
ben a nagy kutturkincsek olda 
Iáról is félreismerték a magyar 
fajt és hittek egyes hamis besú
góknak. De tevedtek a bírák 
amikor azt gondoltak, hogy a 
magyar nemzet ku'turáját le le
het szorítani a balkáni nívó alá, 
mert a magyar faj, de különö
sen az ifjúság, oly magas szel
lemi felkészültséggel rendelkezik 
hogy az analfabéta rágalmak 
színfala porba dől előtte. A kul
turbizottság azért járja a falut és 
várost egyaránt, hogy felélessze 
az ősi szittya gyozniakarás ma 
gasztos lángját, hogy a magyar 
nemzet kultúráját kiemelje a tria 
nőni fertőből s az ismét régi 
fényében ragyogjon.

A szép szavú megnyitó után 
Tomasics J. dr a gazdasági vál
ság és a fasizmus címen felol
vasást tartott. A gazdasági vál 
ság okát a nemzetközi kereske 
delemben és túltermelésben látja 
Míg a világháború előtt a nem
zetközi kereskedelem hivatása 
magaslatán állott, addig jelen 
lég a nemzetek sírásója, mert 
nem szolgája a javak szükség 
szerű elosztódását, hinem itt is 
ott is pusztítja az emberi munka 
készítményeit. Helytelen, hogy 
a világháború óta minden állam 
igyekszik gazdaságilag fügetleni 
teni magát, mert a vámsorompók 
útját állják úgy a fogyasztásnak, 
mint a termelésnek és gúzsba 
kötik a szabad kereskedelmet. 
Ezután áttért Mussolini fasiszta 
rendszerének ismertetésére A 
rendszer termelést vezényel, de 
óvva ügyel arra, hogy a mun
kásság ne süllyedjen a tőke esz 
kö'évé, hanem létminimumot 
biztositó fix fizetésén felül része 
sedjék a vállalat jevedelméből, 
amely körülmény jótékony hatása 
kimutatható.
Ezután dr. Fazekas, orvosi prom- 
lémákról beszét. Előadásában, a 
trópusi égőv legpusztítóbb beteg
ségének a maláriának felfedező 
sét, a felfedezők életét és lelki 
világát ismertette. Kiterjeszkedett 
annak igazolására is, hogy a 
nagy nevű tudósok nem min 
denkor a laboratóriumok mélyé
ből kerülnek ki, hanem sok há
nyatott életű ember tesz megbe
csülhetetlen értékű felfedezést. 
Az előadás nagy tetszést aratott. 
Majd Mázsa Lajos dr. angliai 
inpressiőkról tartott felolvassát. 
A szakszerű leírás felölelte Anglia, 

London leírását, a maga külső 
és népének belső világával Be
szélt az angol társadalmi bérén 
dezkedésről és szokásokról is, 
ismertette az egyetemek életét és 
nevelő szellemét.

Befejezésül dr. Vörös Márton 
novellát olvasott fel Személyei
nek jellemzése, a környezet le 
írása nagy képességet árul el 
és meleg sikert aratott.

Végül Margitay Lajos dr. 
polgármester köszönetét mondott 
az előadóknak és a közönség
nek B zakodva tekint a jövőbe, 
mert a magyar ifjúság fényes 
tanujelét adta, hogy a magyar 
szellem a magyar kultúra nem 
béklyózható meg, mert az ma
gasba tör és eget kíván.

Előadások között a mohácsi 
II Lajos dalkör énekelt s a Hi
szekegy hangjaival ért végett a 
kutlurelőadás.

Ezután vacsora volt a kör 
helyiségében, amely után tánc 
következett.
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A Missió közgyűlése és 
a leánykiub tartása.

Vasárnap délután 5 órakor tar 
tóttá a Szociális Missió Társulat 
mohácsi szervezete évi rendes 
közgyü ését, valamint a kebelé 
ben működő kistestvéri mozga
lom, a ieányklub tagavatását.

Szép számú közönség gyűlt 
össze a kör nagytermében eme 
kedves ünnepély alkalmával.

Dr. Rüll Jánosné elnök üdvö
zölte a megjelenteket s megnyi
totta a közgyűlést. Majd pedig 
Éva Lászlóné tartotta meg tit
kári jelentését. A nagy tartalmú 
jelentés hü jtükre a Missió ál
dásos működésének és bizo
nyítja, hogy a magyar asszonyok 
a mai nyomot teljes időben meg- 
acéiosodva a hosszú fáradságos 
küzdelmekben, áldozatkészen siet
nek a szenvedők segítségére s 
nemcsak letörlik a sirók köny 
nyeit, de erkölcsi, anyagi támo
gatást is nyújtanak. Á jelentés 
nem üres beszéd, hanem az élet 
viharaiban csendben végzett jó
tékonyság albuma. (A jelentéssel 
helyszűke folytán lapunk legkö
zelebbi számában fogunk bőveb
ben foglalkozni)

Ezután Rubint Magda a leány
klub titkára olvasta fel évi jelen
tését, mely szerint a leányklub 
tagjai szemben a sportrajongó 
babykkal, komoly ideákkal fog
lalkoztak.Télen felváltva az ínség- 
konyhába jártak és segédkeztek. 
Tavasszal pedig nagy sikerű elő
adás tartottak. Köszönstet mon 
dott Kyosits Ilona tanárnőnek 
buzgó munkálkodásáért, valamint 
Patton János lelkésznek is ki, 
egyházi vezetésüket végezte s 
összejöveteleken tartott beszédei 
soha sem maradtak hatás nélkül. 
Majd pedig Pakusz Károly pénz
tári jelentése után Izabella 
budapesti nővér emelkedett szó
lásra.

Örömmel tapasztalja, hogy a 
magyar nők a zord idők kemény 
megpróbáltatásainak súlya alatt 
vergödőket anyagi szeretettel 
övezik körül és úgy erkölcsi, 
mint anyagi javakkal támogatá
sukra sietnek. Azonban az idők 
kereke még mélyebbre fordult s 

mig a múltban jótékonyságukat 
a Missión keresztül gyakorolták 
addig ma szükséges, hogy ott’ 
ahova nem hatol el a Missió 
áldása, egyéni jótékonyságot j$ 
végezzenek, mert mind többen 
és többen szorulnak gondvise- 
lésre. Megjelölte az egyéni jóté
konyság számtalan módját és fel- 
hívta a tagokat, hogy most mé- 
fokozottabb mértékben teljesítsék 
önként vállalt nemes feladatukat 
mert Jézus szavai i szerint amit 
egynek a sok közül tettetek, ne

kem tettétek s a jutalom nem 
fog maradni.
Majd ped’g beje’entelte, hogy a 
Missió álapitásának negyedszá
zados évfordulója és a szentév 

I alkalmával sok helyütt fogadal- 
' mai tesznek újabb Missiók ala

kítására, a meglevők bővítésére 
és ujbb jótékonyságok gyakor
lására. Igy sok helyütt korházi 
oetegek látogatását és azok ápo- 
lását fogadtak meg Ez valóban 
az embertársi szeretet gyakorlá
sának valódi tere. Reméli, hogy 
Mohácson is befogják vezetni.

Ezután a leányok a klub fe
hér zászlója alá vonu'tak s A7d- 
mann Etus kérte, hogy vegyék 
fel őket a klub tagiai közé. 
Patton János lelkész válaszában 
kifejtette, hogy a mai nap a ké
rések napja, amikor az evangé
lium szavai szerint kérjetek lőlen 
hogy adsassak néktek. Teljesiti 
a kérést s mellükre tűzte a ke
reszt jelvényét.

Végül pedig mély gondolatu 
beszédet mondott, mely után a 
pápa, himnuszt énekelték el s a 
kedves ünnepség ezzel véget ért.

Városi közgyűlése.
Mohács megyei város képvi

selőtestülete folyó hó 22-én, 
hétfőn délután 4 órakor tartotta 
rendes közgyűlését mérsékelt 
érdeklődés melleit:

Napirend előtt dr. Beck Alajos 
a posta késése miatt emelt szót. 
Margitay Lajos polgármester ki
jelentette, hogy

va’óban ily életbevágó 
kérdésben lehetetlen a 
város meghall gatása nél
kül dönteni.

Ezért odairánvulóa javaslataot, 
hogy a jövőoen az illetékes fó
rumok vegyék figyelenbe a vá
ros érdekeit is, illetve

ne befejezett tények elé 
állítsák a közönséget, 
hanem előzőleg kér)ék ki 
a város véleményét is.

Ezért felír az illetékes hatóságok
hoz.

Napirendre térve az 1932. év
ről szóló polgármesteri jelentés
hez először ifj. Stollár Ferenc 
szólott hozzá. Nem tudja meg
érteni, hogy miképpen lehet be
szélni adócsökkentésről akkor, 
amikor az adók cca 100.00 P vei 
szaporodtak. Az ut gyalugépet 
nem tartja rentábilisnak és ki
fogásolja, hogy az átkapcsolás 
óta a villanyórák többet mutat-

■ nak, mint azelőtt.
Csuoics Lukács a földmérésre 

beszedett összegről nem lát a 
jelentésben számadást. Ped g ez 
a tétel a földbirtokosság egye
temét sújtotta s szükszéges, hogy 
azok mikénti beszedését és fel
használását ismertessék. Varga
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Pál ugyancsak a földmérési díjak 
kérdésében kért felvilágosítást. 
Ugyancsak

az első évben holdanként 
70 fillér volt a díj, mig 
azóta állandóan emelés 
folytán kétszeresére emel
kedett.

Csupics Lukács kifogásolta a 
kát. temető melletti ut állandó 
lezárását, módot kell találni arra, 
hogy azok a gazdák, akik más 
ut felől képtelenek földjükre 
merni, oda eljuthassanak.

Dr. Schwarcz Béla magasnak 
tartja a házadóalapot, mert mig 
a város házjövedelmei mintegy 
30—40° o kai csökkentek, addig 
magánosok bérjövedelme az adó
kivetés szerint alig 4° 0-kal csök
kent, pedig ez hihetetlen.

Afa/giZop Lajos dr lezárva a 
vitát az egyes felszólalásokra 
kijelentette, hogy nem csak, hogy 
nem csökkent az adó, hanem az 
állandó pótlékok folytán jelentős 
összeggel emelkedett s igy állott 
elő,hogy az adók cca 100 000 P-vel 
szaporodtak. A villanyórák javí
tása már folyamatban van. Kü
lönben a város jelenleg nagyobb 
feszültségű áramot kap, mint 
azelőtt.

A földmérési dijakra nézve a 
jelen jelentés azért nem tartalma 
számadást, mert az még nem 
készült el.

A dijak emelese azért történt, 
mert más módot nem talált a 
költségek fedezésére, de most 
már ez az ügy is befejezéshez 
közeledik.

Az útlezárás a borcsempészés 
megakadályozása céljából történt, 
de módot fog találni arra, hogy 
a földtulajdonosok földjeikre 
szabadon járhassanak.

A házadó kivetése nem városi 
hanem állami intézkedés lévén, 
annak mikénti alakulását nem 
befolyásolhatják.

Ezután vitéz Szőnyi Alajos 
tanácsnok felolvasta a városi 
vágóhídi és husvizsgálati sza
bályrendeletet, melynek jóváha
gyását kérte. Bejelentette, hogy 
dr Halász Árminnak a husvizs
gálati dijaknak fizetésjavitás címén 
való 20" 0 átengedése iránti ké
relmét megtagadta s javasolta, 
hogy a közgyűlés is tagadja meg.

A bizottság határozata mellett 
szólalt fel Varga Pál Amikor a 
tisztviselőknél általában újabb és 
újabb fizetéscsökkentések történ
tek, az állatorvos évi 4800 pengő 
tiszteletdíjban részesül változat
lanul. Minthogy ezenkívül magán
gyakorlatában magas árakat 
fzettet az állattulajdonosokkal 
a gyógykezelésért, igazán kihívó 
ezen újabb kérelme.

A közgyűlés a szabály
rendeletet elfogadta s a bizott
sági javaslathoz híven a része
sedési kérelmet elutasította.

A tárgysorozat 5-ik pontjával 
kapcsolatosan Petrovics Károly 
annak elismerésében, hogy a 
jelenlegi viszonyok között alig 
vihető keresztül újabb díjcsök
kentés a dunai átkelési üzemnél, 
kéri, kutasson a város vezetősége 
jobb, gazdaságosabb és főleg 
olcsóbb átkelési lehetőség után, 
mert ha az újabb terhet is je
lentene, hamarosan kifizetődnék 
és végre megoldást nyerne álta
lános megelégedésre a sokat 
szereplő kérdés is.

Margitay dr. polgármester 

kijelentette, hogy a város veze
tősége már kész tervvel rendel
kezik, azonban annak megvaló
sítása sokba kerül s a hitelé et 
mai kötöttsége mellett a szüksé 
geit összeget képtelenség előte 
remteni.

Ezután Margitay Lajos dr. 
polgármester bejelentette, hogy 
37 500 dollár névértékű Speyer 
kötvényt vásárolt nagyon előnyös 
áron. Minthogy pedig a városadós 
ságainak törlesztőrészlesztését 
a minisztérium visszautalta annak 
megjegyzésével, hogy az csak 
rendkivü i előnyös beruházásokra 
fordítható csupán, javasolja, ha
tározza el a közgyűlés, hogy úgy 
ezen összegen, mint a mostam 
kötvényvásárlásnál vissza maradt
összegen újabb Speyer kötvény
vásárlás engedélyezését kérje, I

illetőségi ügyek letárgyalása 
a közgyűlés véget ért.

Gyümölcstermelésünk jövője.
Védekezés Fajok kiválasztása. 

Rendezzen a város őszkor gyümölcskiallitást.
Szakvélemények szerint szige

tünk az alma és a szilva, a vá
rosi oldal pedig különösen a 
csontárak: kajszi, cseresznye, 
meggy termelésére kiválóan al 
kalmas terület.

A természet ajándékai: a talaj 
és éghajlati viszonyok azonban 
nem elegengők a jó eredmény
hez, mert szakszerű kezelés nél
kül az ország különböző vidé 
kein már kiválóan kezelt terme 
lésbe csak akkor illeszkedhetünk 
be, ha kifogástalan szépségű és 
minőségű gyümölcsöket küldhe
tünk a piacra.

A szakszerű kezelésnek külö
nösen két fontos alapfeltétele 
van: a kártevők elleni védekezés 
és a fújok helyes kiválasztása.

Ma már kétségtelen, hogy a 
sokféle állati és.gomba ellensé 
gek ellen csak permetezéssel \í- 
dekezhetünk.

A permetezési eljárásokat a 
szakvélemények a következőkép 
állapítják meg:

Télen :
1. Pajzstetvek és vértetü ellen 

dendrinnel.
2. Oombabetegségek ellen 

mészkénlével.
3. Monila és varasodás ellen 

bordói lével.
Tavaszkor és nyáron :
4 Virágzás előtt.
5. Virágzás után 10 nap múlva.
6. Virágzás után 4 hét múlva.
7. Júniusban bordoi lében sül 

farollal és arsolával.
Nagy gyümölcsgazdaságokban 

bizonyára ezen előírás szerint 
védekeznek.

De hogyan védekezzék az, 
akinek a kertjében csak néhány 
gyümölcsfája van ?

Városunkban alig van ház, 
melynek kertjében gyümölcsfák 
ne lennének, de ezek gyümöl
csének legnagyobb része a per
metező anyag és a gép drága
sága miatt permetezés nélkül 
marad és tönkre megy.

De a permetezéshez szükséges 
kellékeket be is szerezhetnok, 
maga az eljárás olyan körűimé- 
nves hogy inkább lemondanak 
X’k keresztülviteléről, mert 
kevesen tudnak a fára mászni, 
vagy létráról permetezni s így 
újból egy újabb kiadás merül 

amit a közgyűlés 25 igen és 1 
tartózkodó szavazattal el is ha
tározott.

Az iparos tanonciskolák fel- 
ügye'öbizottság elnökéül Brand 
Ede, a bizottsági tagjaiul Dob 
szav Mátyás, Mater Ferenc, 
Fridrich Oszkár, Nagy Ferenc 
és Stollár Ferenc képviselőtestü
leti tagokat delegálta egyhangú
lag 3 évre a közgyűlés.

A községi iskolaszék tagjaiul 
ugyancsak 3 évre Bükkös Ferenc, 
Pávkovics György, Pazaurek 
János, Szrobó István és Mayer 
Ferenc, a villamos bizottságba 
Petrovics Károly képviselőtestü 
leti tagok választattak meg

Végül több zárszámadás be
mutatása, jóváhagyása és kisebb 

után 

fel: napszámos félfogadása hét
szeri permetezéshez.

A védekezés nagy hibáit maga 
Kállay Miklós földmivelésügyi 
miniszter is elismerte a Gyű 
mölcstermelők Országos Egye 
sületének május hó 14 én tartott 
közgyűlésén:

<Vázolva a gyümölcstermelés 
jelentőségét, majd rátért a kü
lönféle gtümölcsbetegségek elleni 
küzdelem nagy fontosságára, 
mely az értékesítés legfőbb prob
lémája. Szinte presztízskérdésnek 
tekinti, hogy a védekezőszerek 
legolcsóbbak legyenek. Ha a ma
gyar gyártmányú védőszereknél 
nem érünk el megfelelő árat, 
amely a külföldi szerek áránál 
alacsonyabb, akkor a külföldi 
szerek vámját megfogja szün
tetni. Ha mindez nem vezetne 
a várt eredményre, a védekező
szerek gyártásának állami keze
lésbe vételére gondol >

A miniszter kijelentéséből is 
láthatjuk, hogy az irányadó kö
rök milyen jelentőséget tulajdo
nítanak a gyümölcstermelésnek 
intenzivebbé tételére.

Mostanában szerződést kötöt
tünk Szerbiával, mely szerint 
részünkre almát és szilvát fog 
szállítani.

Elég szomorú, de egyszersmint 
jó intő példa arra, hogy szor
galmas munkálkodással gyű 
mölcstermelésünket teljes össze
tartással minél inkább töreked
jünk fölvirágoztatni.

Csak egy mód lenne arra, 
hogy fáinkat a kártevők ellen 
megvédilessük, ha válalkozók 
lennének, akik a permetezést előirt 
díjazás mellett szakszerűen vég
rehajtanák.

Gondoskodjék a város veze 
tősége a város gyümölcsterme
lőinek érdekében ilyenek kiké- 
peztetéséről. Van eiég derék 
szegény ember, akinek ez az uj 
foglalkozási ág tisztességes meg
élhetést biztosítana. Az anyagok 
és permetezőgép beszerzését 
tegye a város számunkra lehe
tővé a szükségmunkák alapból.

Ismerve a téli mezőgazdasági 
iskola tanárainak buzgalmát, bi
zonyára szivesen tartanak ezen 
vállalkozók számára tanfolyamot, 
hogy a fák tisztításának és per-

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitö likőrt.

metezésének módját elsajátítsák.
Az ilyen kioktatott permetezők 

házról házra járva szives fogad
tatásra találnának, hogy csekély 
díjazás mellett a kertjükben levő 
egynéhány fájuk gyümölcseit a 
pusztulástól megmenthessék.

Azt hiszem a szigetben is ez 
lenne az egyedüli alkalmas mód 
a védekezés általános keresztül
vitelére.

Minden kezdet nehéz. De ha 
a gyümölcsösök tulajdonosai 
2—3 év múlva eredményt tapasz
talnának, nem maradna fa a vá 
rosban és szigetben ápolás nél
kül.

Gondoljunk csak vissza, mi
lyen nehezen mentek bele a 
gazdák a búza csávázásába, vagy 
milyen nehezen lehetett meg
értetni a filoxera, majd a pero
nospora, oidium elleni védeke
zést s ma nincsen gazda, aki 
ezek ellen való óvóintézkedést 
ne foganatosítaná.!.

A gazdatársadalom conserva- 
tiv és gyakorlati. Az elméleti 
előadásban nem bízik. Eredményt 
akar látni. Ha segítségére va
gyunk, 5—10 év múlva városunk 
e.sőrangu helye lesz a gyümölcs
termelésnek. Nem lesz kukac, 
hernyó, gomba, mely manapság 
a szépnek Ígérkező termést el
pusztítja.

(Folyt, köv )

Magyar könyvnap junius 
/—3. Nézze meg Fridrich Osz
kár könyvkereskedés kirakatát.

un un un un un un un xn un un un un
I

A mohácsi áll. polg. 
fiúiskola kirándulása 

a Mátrába.
Folyó hó 14 én, vasárnap az 

Erzsébet királynő hajóval indult 
a polg fiúiskola tanulmányi ki
rándulására Szép időben, kelle
mesen eltöltött délután s egy 
eléggé átaludt éjszaka után Buda
pestre értek Öt órakor szálltak 
ki a Lánchidnál s elsétáltak a 
Parlament előtt. Megtekintették 
Kossuth és a kommün áldoza
tainak szobrát. Tisztelegtek a 
szabadságtéri országzászló előtt 
s az Andrássy-, Teréz- és Rá
kóczi utón át a Keleti pályaud
varhoz sétáltak. Vonatra ültek,

Az t-
ASPIRIN •taWeíídton

is van valódi
sági védjegy 
az ismert 
Bayer-kereszt.

Meghűlés első jeleinél és fájdal
maknál ASPIRIN-TABLETTÁK
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hogy céljukhoz: a Mátra hegy
séghez utazhassanak. Rákoson, 
Isaszegen, Gödöllőn (Jamboree 
helye) át Hatvanba érkeztek, a 
vonat csatlakozásáig a várost 
tekintették meg. Ebédután futott 
be.a vonatuk Gyöngyösre. A 
nagyon szives, kedves fogadta
tás után gyönyörködtek az iga- 
zánn csinos, szépen épülő vá
rosban. Felkeresték nevezetessé
geit, majd lepihentek, hogy erőt 
gyűjtsenek a következő napra.

Kedden reggel indultak egy 
— hegyi utakhoz épített — erős 
Mavart kocsival a 720 m. magas
ságban levő Mátraházához. A 
magasság növekedésével a szi 
vek, lelkek felemelkedtek, tüdők 
tágultak s szívták-szívták a tiszta, 
friss, csodás hegyi levegőt. El 
felejthetetlen marad ez a 27 
km s autóut, az üdezöld, madár
füttytől hangos erdőivel, egész
séges, balzsamos levegőjével, 
szerpentin útjaival. Hát még az 
1015 m magas Kékestető, Csőn 
ka-Magyarország legmagasabb 
emelkedése! Mert ott is voltak 
ám! Egy jó órai hegymászás 
után a kékesi kilátóban gyönyör
ködhettek az Alföld tengers'k 
vidékében, majd az ellenkező 
oldalon a Kárpátok magas he
gyei zártak határt kilátásuknak. 
Messze távolban ott csillogott a 
Tisza is. Mátraházán megtekin
tették az európai hirü tüdő- 
betegszana tóriumot.

Délben érkeztek a parádi 
üveghutához, ahol az üveg hí
vását, csiszolását, festését látták. 
A hires szénsavas parádi viz 
érintésével elgyalogoltak Párád 
fürdőre. Itt az idő erőrehaladott- 
sága miatt csak rövid pihenőt 
tartottak, hogy a Recskéről in
duló vonatról el ne késsenek. 
Este érkeztek Salgótarjánba, 
ahol magyaros vendégszeretettel 
fogadta a csapatot Früstök Ilonka 
volt mohácsi tanárnő.

Szerdán reggel a Hirsch gyár 
bán megismerkedtek a közismert 
Kalor kályha és Alfa takaréktüz 
helyek készítési módjával Az 
után a Rimamurányi és Salgó 
tarjáni Acélgyárat látogatták meg, 
ahol az acél feldolgozását mu- 
mutatták be. Szinte hihetetlen 
csodálatos gyors tempóban tör
ténik a drótszög készítése, cso
magolása, az ásó, kapa, villa ki- 
verése. Délután az acélgyár jó
voltából fogaskerekű vonat vitte 
ki a csapatot a salgói bányába 
Ott ugyan az aknába nem me 
hettek be, de jól láthatták a ki
aknázott bánya bejáratait, a szén- 
rakodót, siklót. Felmásztak a 
salgói várromokhoz, ahonnét pár 
km-nyire a cseh határt látták. 
Magyar szivük egész lelkesedé 
sével adtak kifejezést irredentiz
musuknak a »Nem, nem, soha> 
dal éneklésével.

Csütörtökön Budapestre ér
kezve a Kerepesi temetőt nézték 
meg. Majd a kirándulás befeje- 
zéseképen az Állatkert és Angol
park csodás világát élvezték.

Péntek reggel egy jókedvű, 
sokat látott és tanult, de kifá- 
fáradt csapat szállt ki Mohácson 
a hajóból.

A kirándulást Krosics Ilonka 
és Kecskés Lajos tanárok vezették.

Magyar könyvnap junius 
I—<3. Nézze meg Fridrich Osz
kár könyvkereskedés kirakatát.

Hősök napja.
Vasárnap ismét messze 

szállónak a lelkek és volt 
harcosok, anyák, özvegyek, 
ár vak lelke elszáll a harcte- 
rekreés felkeresi gondolatban a 
borzalmak hely ét, amely annyi 
áldozatot kívánt a magyar 

i nemzettől és annyi keservet 
hozott ennek ellenere a meg- 
maradiaknak. A lelkek elszól
tának és a sírokon fogadalom 

■ száll az égbe a ragyogó nap
sugár utján, hogy a sok hős 
életét megbosszulatlanul nem 
hagyjuk. Ezen a napon erőt 
szedünk a megemlékezés szár
nyain, hogyha egyszer ennek 

j az ideje is eljön, ismét erős 
‘ akarattal, bátorsággal, a hő

sök mellé sorakozzunk !
— Credo Kongresszus. Félre

értések elkerülése végett közli az 
Elnökség, hogy a múltkori újság
ban jelzett 8.20 P. retour vasúti
jegy ára csak Pécsről-Gödöllöre 
értendő, ehhez járul meg a Mo
hács Pécsig és vissza autóbusz 
jegy ára 3 60 P , azaz az uta 
zási összköltségek 11 80 Pengő 

| Vasúton Pécsre és hajón Buda 
pestre legalább 15 személy rész 
vétele szükséges, amit sajnos nem 
biztosíthatunk. Kérjük az összes 
credistakat még e hét folyamán 
feltétlenül jelentkezzenek, külön
ben a kedvezményeket nem biz 
tósithatjuk.

— Rendkívüli vármegyei 
közgyűlés. Szerdán Baranya- 
vármegye kisgyülése rendkívüli 
ülést tartott, amelyen Mohácsról 
dr. Margitay Lajos polgármester 
és Erős József vettek részt. A 
kisgyülés a hétfői rendkívüli vár
megyei közgyűlés tárgysorozatát 
készítette elő.

— Kongreganista avatás. 
A mohácsi állami polgári fiú- és 
leányiskola kongregációnak tagjai 
ma, vasárnap délután 2 órakor a 
belvárosi templomban fogadalom
tételre és fogadalomujitásra jön
nek össze. A szertartást és az 
avató beszédet dr. Kápolnai Zsig
mond esperespléb ír o> fogja tartani

— Kulturesték a Kát. Le
gényegyletben. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet múlt év szeptember 
végétől május végéig minden 
hét csütörtök este tartott rendes 
tagjai részére előadásokat, melyek 

, során hitoktatás, német, jogi, 
egészségtani és egyéb ismeretek 
terjesztése szerepelt. E’őadtak: 
dr. Kápolnai Zsigmond, Faltay 
János dr., László Márton dr., 
Mayer Ferenc, Pásztor Endre, 
Pakusz Károly és Petrovics 
Dezső. Összejövetel lesz még a 
következő csütörtökön, melyre a 
tagoknak teljes számban való meg
jelenését kéri ezúton az elnökség

— Hadirokkantak. Hadlöz-* 
vegyek és Hadlárvák. Vasár
nap délután 5 órakor lesz a Hő
sök ünnepe ezen való megjelenés 
végett a városháza előtt gyüle

kezünk délután 4 órakor Mind
nyájan jelenjünk meg.

.Magyar könyvnap junius 
1 — 3. Nézze meg Fridrich Osz
kár könyvkereskedés kirakatát.

— Ritka választás Nagy- 
nyárádon F. hó 21 én 50 év 
szö g hat után leköszönt a 78 
éves elaggott és „Pro Ecclesia et 
Pontifice‘-vel kitüntetett Trinter 
János harangozó, a ivei együtt 
a Trinter család 130 éve szol 
gália egyfolytában a nagynyá- 
rádi templomot. Ugyanakkor 
unokája, a 20 éves ifjú Trinter 
Alajos választatott meg Megható 
volt, amikor az agg öregapa 
unokája nevében megköszönte a 
család irányában az újból meg
nyilvánult közszeretetét.

— Név változtatás Krommer 
József villányi csendőrhadnagy a 
belügyminiszter engedélyével a 
saját es kiskorú Alfréd gyermeke 
nevét Körmendire változtatta.

— Zenés katonai búcsúzta
tás. Csütörtökön reggel vor.ult 
g\ akorlatra a mohácsi kato
nai helyőrség, mely alkalommal 
nagy tömeg búcsúztatta a had
fiainkat Délelőtt 9 órakor a le 
vente zerekar közreműködése 
mellett a Széchenyi térre vonu t 
a katonaság s diszvonalban állott 
fel, mögötte a gulyáság} u és a 
tarszekerek. A szemle után a ze 
nekar a Himnuszt já'szotta, majd 
pedig a katonaság a varosháza 
erkelyen tartózkodó katonai és 
polgári előkelőségek előtt tisztel- 
get Mohács m. város polgársága 
nevében Magitay Lajos búcsúz
tatta a katonákat. A lelkesítő bú
csúztató beszéd után a gyakorlatra 
menő katonaság diszlepesben vo
nult el a katonaság és a polgári 
előkelőségek előtt a varos polgár- 
sagana k hosszú sorfala között.

— A belvárosi- és külterületi 
iskolák II. osztályos tanulói ál
dozó csütörtökön járullak elő 
szőr a szentáldozáshoz. Kápolnai 
Zsigmond dr. esperes-p'ébános 
szívhez szóló, kedves beszéde 
után fehérruhás fátyolos kis 
leánykák és szépen kiöllözött 
kis fiúcskák örömteli tagyogó 
arccal fogadták szivükbe a kis 
Jézuskát. A szentáldozás után a 
kültelki iskolák tanulói számsze 
rint 120 an reggelivel lettek meg
vendégelve A belvárosi kis első 
szentaldozók a délutáni litánián 
vettek részt, majd visszajöttek 
az iskolába, ahol nagyon helyes 
kis ünnepséget rendeztek szent 
énekekkel, versekkel. Patton 
tisztelendő bácsi gyönyörű le 
gendákat mondotta kicsinyeknek, 
szórakoztatta őket, mit a hálás 
kis közönség nagy élvezettel fo
gadott. A jelenlevő szülőknek 
is kellemes emléket nyújtott a 
szépen megrendezett délután. 
A jó tanitónénik pedig kiosztot
ták a gyermekvágyak legnagyob
bikát a finom süteményeket és 
vidám csevegés között majszol
ták az apróságok, számszerint 
szintén 120 an az édességeket. 
Utána az első áldozási emlék 
szentképeket osztották ki. Mind
azoknak, kik akár adományaikkal, 
akár pedig munkájukkal elősegi 
tették ez emlékezetes nap meg
rendezését, ezúton mond hálás 
köszönetét a tantestület. Az ado
mányok oly nagymérvűek voltak, 
hogy még másnap pénteken 60 
70 szegény gyermek is kapott 
belőle reggelit.

— Hősök napjának megünnep
lése, Mohács varosa május 28-án 
tartja meg ez évben a Hősök 
Ünnepét. Délelőtt az összes temp
lomokban isten tiszteletek lesz
nek. Es pedig 9 órakor a belvá
rosi templomban, 10 órakor a 
református és görögkeleti temp
lomban fél 11 órakor az izraelita 
templomban. Délután 5 órakor 
kezdődik a város hivatalos ün
nepe a Hősök Ligetében. Ennek 
programmja a következő: 1. Hi
szekegy : Előadja a mohácsi Le
vente Zenekar. 2 Hős Vitézeink. 
É- ek : Előadja a Mohácsi II. La
jos Dalkör. 3. Ünnepi beszed. 
Tartja: vitéz Szönyi Alajos va
ros tanácsnok. 4. Nem! Nem! 
Soha ! Énekli a Mohácsi II. La
jos Dalkör. 5. A szimbolikus sir 
megkoszorúzása. 6. Himnusz. 
Előadja a Mohácsi Levente Ze
nekar. Az ünnepségre vonatkozó
lag az előző évek rendelkezései 
maradnak érvényben. A zárt 
alaku'atok felvonulása a Hősök 
Ligeter.ek főkapuján, a nagykö
zönség felvonulása a mellékka
pun át történik. A zartalakulatok 
a Széchenyi térről indulnak dél
után 4 óra 15 perckor az elmúlt 
évben megállapított rendben, va
gyis elől a Levente zenekar u’.ána 
a frontharcos zászló, majd a front
harcosok és vitézek, továbbá 
hadirokkantak csoportja. Ezt kö
veti a Levente egyesület, a cser
keszek, Hadastyanok stb csoportja.

A Hősök Napjan a frontharco. 
sok mohácsi főcsoportja a Varos
haza dísztermében délután 3 óra
kor diszgyülést tart, amelyen a 
nap jelentősegét dr. vitéz Horváth 
Kázmér elnök ismerteti. Utana az 
elnökség kihirdeti a Frontharco
sok Országos Elnökségének 
napiparancsat és rendeletéit 
amit indítványok követnek. A 
gyűlésen minden frontharcost és 
érdeklődőt szívesen lat az elnök
ség. A gyűlés után a frontharco
sok, vitézek és hadirokkantak a 

I városház előtt gyülekeznek és 
onnan indulnak ki zárt menetben 
b Hősök Ligetebe.

— Megvadult lovak. Berg- 
hardt József 43 éves udvari la
kos f hó 24-én, szerdán reggel 
magasra rakott szénasszekerrel 
igyekezett a városba. A S eh affér 
szálloda előtt azonban lova meg
bokrosodott s ő, hogy azt meg
fékezze erősen fogta a gyeplőt, 
de a magas szekérről lecsúszott 
és a szekér alá esett, melynek 
kerekei áthatoltak rajta. Bal lábát 
törte és számos kisebb-nagyobb 
zuzódast és sérülést szenvedett. 
Mentők a László kórházba szál
lították. •

— Késelés. Rótt József, Hesz 
György és Köpeti Antal mohácsi 
lakosok a Dunaparton összevere
kedtek s hamarosan előkerült egy 
bicska is, mellyel Köpeti Antal 
Rótt József napszámost megszurta. 
Kórházba szállították.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi in. leír, téli 

I gazdasági isleola meteo- 
i rológiai állomása jelenti i 

1933. május 19 tői május 26 ig 
Mohácson

a hőmérsékleti maximum -|- 20 Cú 
a hőmérsékleti minimum -j- 6 C° 

csapadék 20 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG
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Magyar könyvnap junius 
1—3. Nézze meg Fridrich Osz
kár könyvkereskedés kirakatát.

— Júniusban kerülnek, bí
rt sóg elé a szigeti gyilkosok. 
A pécsi kir. ügyészség most ké
szült el id. Matkó István és fia 
elleni vádirattal, akik Horváth Já
nos gazdálkodót oly kegyetlenül 
n.eggyilkolták. Az ügyészség 
r. irdkettójüket, mint tettestársa
kat gyilkosság bűntettével vádolja, 
ezenkívül id. Matkó Istvánt mint 
filiujtót is vád ala helyezte. A 
két gyilkos teljesen apatikusan 
viselkedik és semmiféle megbá
nást r.em mutat. A védők a kü- 
i< i os viselkedés folytan mindket- 
\úk elmegallapotat kérték meg

vizsgálni, azonban az orvosi vizs
galat megállapította, hogy sem 
aztl tt, sem most nem szenved 
nek semmiféle terheltségben s a 
tett elkövetésekor sem szenvedtek 
elmezavarban. Lyen körülmények 
k z< tt az ügyészség a legsúlyo
sabb vadat emelte ellenük. A fő
tárgy alas eiőrej lathathatólag ju- 
:. us közepén lesz.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi május hó 
19 tői 1933. május hó 26 ig 
Születések : Stregeivi István Já
nos, Trunk Jaros, Weintraut Jó
zsef, Hoffmarn József, Ébert 
Ferenc, Marté János Béla. Házas
ságkötés; Vincze János és Ko 
v-icsits Ágnes. Halálozások : Báli 
Pál 73 eves, Iloskity Jakab 73 
eves, Makó Ferenc 72 eves, Báli 
Mihály 13 eves, Edelmann Pál 
85 eves.

SPURI.
MTE—Nagymányoki SE

2 : Ü (2 : 0) 
Mohács Bajnoki

Biró: Kaszl.
Az MTE második itthoni mér

kőzésén tovább szolgálta a meg
lepetést: legyőzte, mégpedig meg
érdemelten a ragymanyokiakat. 
A mérkőzés előtt megeredt zápor 
alaposan feláztatta a pályát, mely 
igy csúszóssá vált, az eső azon
ban kitartott az egész játékidő 
alatt és igy valóban játékról, stí
lusról, technikáról alig lehet szó, 
vagdalózás, csapkodás volt s aki 
bírta, az nyert. Az MTE kétgólos 
győzelme nem is fejezi ki hűen 
az erőviszonyokat, mert — külö 
r.ösen a II. félidőben — a hazai 
csapat döntő fölényben volt s ha 
a csatárok lövéseit szerencse kí
séri, akkor most 5—6 gólos mo
hácsi győzelemről számolhatnánk 
be. A győzelem kivívásában nagy 
szerepet játszott a lelkesedés, a 
küzdenitudás, az igyekezet, amely • 
nek jól megérdemelt gyümölcse 
csak a győzelem lehetett.

A csapat valamennyi tagja de
rekasan küzdött. A legjobb rész 
a halfsor volt, mely tökéletes és 
szuverén ur volt a pályán, csak 
igy válhatott lehetővé az, hogy 
az ellenfél ezen a mérkőzésen 
masodrangu szerepet játszott. A 
vedelem tagjai erélyesen rombol
tak szét minden nagymányoki 
támadást. A csatársor azonban 
még mindig nem tökéletes.

Az NSE technikás csapat, jó 
játékerőt képviselnek, tudnak 
küzdeni az utolsó percig, nem 

adják meg ma gukat. Kivált' kö 
zülük Berg, Oláh és Beimli.

Kaszl biró közmegelégedésre 
látta el tisztét. Erélyes biró.

Választásnál az MTE nek ked
vez a szerencse. Az MTE széllel 
hátban játszik és Beimli indítja 
u’nak a labdát, mely MTE táma
dás kezdetét jelzi, az NbE taccsra 
szerel, bedobás mán a kapus fog. 
Válaszul NSE támadás jut a mo
hácsi kapu fölé. A 10. percben 
Dichter megunja a csatárok tehe
tetlenségét és 25 méterről meg
vágja a labdát, melv a kapufa 
tövéről pattan — kifelé. Utána 
mintha a vendégek is magukra 
találnának, támadnak és a 14. 
percben rúgnak is sarokról, mely 
azonban kapu mögé kerül A 24. 
p-ben hozza meg az első mohá
csi gólt, jobb oldalon fut a tárna 
das, beadás, a védők azonban 
11 est vétenek. Varga áll neki, 
nem eleggé helyezett lövését a 
kazus megfogja, de kiejti, Varga 
lő, pattog a labda, kavarodás, 
mig Mózer becsületesen eltalálja 
és n áris a felső sarokban táncol 
a labda. Vezetünk 1:0 A 35. 
p. után az NSE is vezet néhány 
veszélyes támadás és Balatoni 
nem egy esetben szorul a sze
rencsére. A 44 p-ben megint 
Varga viszi a labdát, Betanak 
adja, ő átereszti Kovacsovicsnak, 
akinek eles 20 méteres lövése a 
kapufa es a kapus között surran 
a halóba 2 : 0. Kezdés után az 
NSE a mohácsi 16 ősről rúg ve
szélyes szabadrúgást, amely alig 
jut kapu fölé.

MTE-támadas, melyből Berta 
lő, jelzi a 11. félidő kezdetét. Az 
első 5 p. NSE támadásokat mu
tat. Ennek végén egyenlítjük a 
komért 1 : 1 re. A nagymanyo- 
kiak rúgnak még egy komért és 
ezzel el is lőttek puskaporukat, 
miért most már végérvényesen 
az MTE uralja a mezőnyt. A 
közönség lelkes tüntetése közben 
fejeződött be a mérkőzés.

•
Az MTE II. 2X30 perces já

tékban 3:0 (2:0) aranyban 
győzte le a „Tömöri" 11. csapa
tat Nickmann, Porkert és Nemet- 
varga góljaival.

*
Juhász Istvánt a DNyLASz. 

intézőbizottsága 1 hónapra tiltotta 
el a játéktól.

Áldozócsütörtökön:
Pécsi EAC - Mohácsi TE 

3:0 (1:0) 
Mohács. Bajnoki. Biró: Rosenfeld

Nagyszámú közönség előtt le
játszott bajnoki mérkőzését az 
MTE érdemtelenül vesztette el. A 
PEAC jobban operaló, erőtelesebb 
csatársorával és a védelmi hibák 
kihasználásával tudta a maga 
javara fordítani a játékot Halas 
és Fazekas (2) góljaival.

Előtte a II csapatok játszottak 
s itt is a pécsiek nyertek 2 : 1 
(2 : 1) arányban.

Az MTE vasárnap Siklóson 
játszik bajnoki mérkőzést. Még 
élénken él emlékezetünkben az 
őszi MTE—SSE mérkőzés, me
lyet a siklósiak 3 : 0-ra nyertek 
meg, erős bírói segédlet mellett. 
Ha az MTE azt a játékot mu
tatja és megy bele a küzdelembe, 

mint a PÁC és NSE ellen akkor 
megint csak kellemes meglepe
tésről számolunk be.

e

Siklósi S. E Mohácson!
Mint értesülünk, a „ Tömöri- 

FC Pünkösdhétfőn a Siklósi SE 
csapa'aval tart barátságos mérkő
zést. A tréningek szorgalmasan 
folynak és amint látjuk a „Tö
möri- FC a revansmérkőzésre 
igen komolyan és erősen készü
lődik.

Szerkesztői üzenetek.
17. A Lilié. Nagy örömmel vettük a 

küldött cikket és besoroztuk Szívesen 
látjuk máskor is értékes írásait s külö
nösen örülünk, hogy a Mohácsi Hír
lap oly örömmel vart vendég.

Felelős szeraesztö :
BÁN AN DR A

Léptulaldonoi kiadó <
FRIDRICH OSZKÁR

NYILTTÉR
(Az ezen rovatban foglaltakért nem va.lal 

felelősseget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik Istenben bol

dogult Édes Apa, Após és Nagy
apa

Mákó Ferenc
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is hálás 
köszönetiinket.

Mohács, 1933. május hó 24-én.

A gyászoló család.

20 FILLÉRES REGÉNY K
egész sorozata

Kapható

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében, Mohács,

I
------------ .--------------------------------------------------------------

Legelsőrangu és legolcsóbb a szénsavas

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

ben, vendéglőben.
-

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

FRIDRICH OSZKÁR
könyv kereskedésében

Mohács. Telefón 67,

Bakács ucca 12. számú 
ház eladó.

Érdeklődni lehet 
Forgács Pál 
kovácsmesternél.

Külföldi
= bélyegek 
nagy választék- I 
bán kaphatók I 

Fridrich Oszkár 
könyvkereskedésében.
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Zongoraórákat 
ad kezdő és haladóknak 

HEMRICH PANNI 
Horthy Miklós ut 46. 

Telefónszám 79.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel 

Cim a kiadóhivatalban.

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

Eladó Baross u. 
103. sz.

ház,

mely áll két szoba, konyha, istálló, 
mellékhelyiségek és 800 Qöí 
kertből. A ház már 600 pengő 
lefizetése után átvehető, a töb
bire kedvező fizetési feltételek.

Cim a kiadóhivatalban.

ö:

n

I. Személyforgalom:
A Dunám a) a hajózási évad tartama alatt:

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

A Tiszán: Szolnok-Csongrad es Csongrád-Szeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok :

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

Különhajók bérelhetők!

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

liter tej
deci tejföl 
kg. 
kg.
kg.
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I. Trappista sajt 
II. Trappista sajt 
túró

1
1

p 
p

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Piaci áraki
Búza 76-os 1Í.50JP
Zab — — 7.50 P
Rozs — — 8.— P
Árpa — 7.— P
Tengeri morzs. 6.10 P
Bab — — 7.— P

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 kívül, ebédlő székeknek náddal 

való befonását is.

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

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cim a kiadóhivatalban.
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