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Uj embertípusok.
Bállá Borisz, az uj katoli

cizmus egyik legbátrabb ka
tonája, ir egy rikító témáról, 
amikor aranykeretes, meritett- 
papirosu meghívón X. ur 
előadását hirdetik, — akinek 
méltóságos, neve után két 
sornyi cim sorakozik. — ilyen 
címmel: Krisztus, mint ki
vezető ut a krízisből.

Szinte magunk előtt lát
juk az előadót aranykeretes 
szemüvegével, kitűnő szabású 
fekete ruhában, amely aló) 
vakítóan világit elő a hófe
hér ingmell. Előtte estélyi
ruhás, merész dekoltázsu 
hölgyek pompázó tömege 
között jólétet, vagyont, bol
dog megelégedést eláruló 
urak hallgatják tetetett fi
gyelemmel a „magasszárnya- 
lásu, előkelő lélekre és gon
dolkozásra valló" előadást.

. . . És . . . odakint még 
mindig az inségkonyhán táp
lálják ugyahogyan emberek 
százezreit, a rügyfakasztó, 
lombbahajtott tavasz nem 
tudott munkát szerezni sem 
a mező, a föld munkásainak, 
sem a gyárak proletárainak. 
Az iparos szomorúan nézi- 
pihenő munkaszerszámait, a 
kereskedő unatkozva tétlen
kedik boltjában, a kisgazda 
most vívja csatáját a kamat 
gondjaival s ugyanakkor ott 
a fényes ragyogó teremben 
egész biztosan frenetikus 
taps között fejezte be elő
adását az aranykeretes sze
müvegű ur, amelynek vége: 
. . . „ezekben a súlyos, nyo
morral teli napokban a lel
künket kell ápolni, a vallás 
örök igazságaiban és mély
ségeiben találhatunk vigaszt, 
mert a krízisből kivezető ut 
csak a vallás és Krisztus 
lehet. . .“

De menjünk tovább!
Amig odabenn az előadás 

tart, odakint a nagyforgalmu 
városban autók szédítő for
galma, az előkelő utcákban 
nősténységükkel hivalkodó 
dámák legújabb ruhájában, 

alakjuk finomságában, izgató 
vonalaiban gyönyörködik a 
munkanélkül jó! élők tömege, 
akik bizonyára vagy nem vol
tak hivatalosak az előadásra, 
vagy kiszorultak, mert szintén 
támogatnák előadónkat a ki
vezető ut keresésében, hogy 
ezzel egy es»e unalmát 
elűzzék. . .

Sokezer holdas hitbizomá- 
nyok urai külföldön dorbézol- 
ják el a magyar föld még 
megmaradt aranyát, bankve
zérek. kartellvezérek pezsgős 
dáridókon felejtik a nap 
gondjait, vagy az is lehet, 
hogy vastag szivarokból 
eregetve kék füstöt, szintén 
töprengenek, hogy mi is 
lenne a kivezető ut a krízis
ből? ...

Gömbös Gvula miniszter- 
elnöksége alatt akkor mon
dott a legnagyobbat, amikor 
egy mellékmondatban uj 
embertípus kialakulását tartja 
szükségesnek. Ebben a mel
lékmondatban több van, mint 
a 95 pontjában, mert ebben 
benne van az egész programm, 
de az is, amely nem olvas
ható benne. Az is, amelyet 
az ellenzék keres, az is 
amelyet a hivő Alkotójától 
vár.

Érdekes lenne — s lehet, 
hogy sorravesszük, — az ösz- 
szes foglalkozási ágakon, 
társadalmi előkelőségeken, hi
vatalokon és intézményeken 
végigmenni és sorravenni az 
embert, az embereket és 
látni az önérdek, az önzés 
imádatát, azt az embert, 
amely szinte ordítja, hogy 
igen is uj embertípusra van 
szükség.

Nemcsak nekünk szól ez. 
Az egész világ önzése, kap
zsisága van benne. Nem ki
vétel ebből a kapitalizmus 
mohósága, aranysóvárgása, 
de a vörös diktátor véres 
törtetése sem a még nagyobb 
hatalom után.

Sokan látjuk ezeket a je
lenségeket, sokan érezzük 

ezt, de az uj embertípust 
csak felülről lehet keresni s 
ebben mindenki mindenkinek

Rendezzen a város őszkor 
gyümölcskiáílitást.

A kiállítás célja a mohácsi talajnak alkalmas fajok kiválasztása. 
Szakembereket és kereskedőket kell meghívni a kiállításra.

Lapunk két hét előtti számá
ban egy cikk jelent meg B. E. 
tollából, amely gyümölcsterme
lésünk jövőjével foglalkozott s 
rámutatott az egyedüli helyes 
útra,

amellyel elérhetjük, hogy 
az okszerű gyümölcsfa
ápolás az attól idegen 
kedő gazdaközönség kö
rében is népszerűvé vál
jon s ezenkívül a kisebb 
gyümölcsfa tulajdonosok 
nak is mód nyujtassék 
pár darab gyümölcsfájuk 
ápolására és kezelésére.

A cikk élénk érdeklődést kel 
tett városszerte és a gyümölcsös
kert tulajdonosok várták a beígért 
folytatást. Úgy találtuk azonban, 
hogy az első alkalomkor leadott 
cikk második része annyira ön
álló és annyira külön kiemelendő, 
hogy szükségesnek véltük annak 
önálló cikké való átalakítását, 
mert — véleményünk szerint — 
a szerző eszméinek megvalósítá
sával nemcsak azt érjük el, hogy 
a címben már jelzett őszi káilli- 
tás által a fajokat kiválasztjuk, 
hanem

gyümölcskereskedők meg
hívásával az átmeneti 
időre is sikerül majd 
gazdáink meglevő gyü
mölcstermelésének elhe
lyezése.

Kértük tehát a szerzőt, hogy 
bővebben ismertesse eszméjét, aki 
készséggel áll a közérdek rendel
kezésére és a következőkben is
mertette további terveit:

— A már ismertettek után 
a másik fontos teendőnk 
lenne: a termesztendő fajták he
lyes kiválasztása.

— Köztudomású, hogy a világ 
kereskedelem csak elsőrangú 
gyümölcsöket vesz át és azokat 
zamat, szépség stb. szerint osz
tályozza és értékeli. Alpári minő- I 
séget a gyümölcsnagykereskedők 
nem használhatnak.

— A sziget nagy mennyiségű 
szilvát termel, de a finomabb 
fajtákból vajmi keveset találunk. 
A termelt szigeti szilva kicsiny 

segítségére lesz, aki azt igát 
zán, minden mellékgondola- 
nélkül akarja.

szemű, amely a pálinkafőzésre, 
gyümölcsíz készítésre alkalmas, 
de mint u. n. delikatesz — pe
dig ezt fizetik meg — nem jö
het számításba.
— Amint említettem a pomologua 

szakértők szigetünket az alma
termelésre elsőrendű talajnak és 
kiimának minősitik és ezért kü • 
lönösen oda kell törekednünk, 
hogy azzal okszerűen foglalkoz
zunk.

— Elsősorban ismernünk kell 
azokat az almafajokat, amelyek 
a szigetben kiválóan szép, egész
séges és zamatos példányokban 
termelhetők, mert jelenleg a szí 
get sok fajtát termel, de nagy 
részük nem felel meg a köve
telményeknek.

—A kiválasztott egyes almafajo
kat külön külön csoportokba kell 
ültetni, mert a fajok összekeve
rése idővel a gyümölcs elfajulá
sára vezet.

— Milyen eljárást kövessünk, 
hogy a szigetben csak azokat 
az almaféléket termeljük, melyek 
kereskedelmi szempontból a leg
kiválóbbak lennének?
— Erre bennünket az összetartás 

vezethetne.
Rendezzünk őszkor gyümölcs- 

kiállitásti

— Pécs városa és Baranya vm. 
minden esztendőben őszkor 
gyümölcskiállitást rendez, melyet 
ügyes megszervezéssel igen sok 
idegen is látogat. Városunk is 
részt szokott venni ezeken a 
kiállításokon és gyümölcseink 
mindig dicséretes elismerést 
kapnak.
— A mi mohácsi kiállításunk nem 

akar a Pécsnek konkurense lenni, 
a mi kiállításunk célja volna: 
a beküldött anyagból azon ne
mes és szép fajok kiválasztása, 
vagy eddig nem termesztett ne
mes fajffj bevezetése, amelyek a 
jövőben a termelésre kiválóan 
alkalmasak lennének.

— A kiállítás rendezése anyagi 
áldozatba alig kerül. Rendezésére 
van a városnak egy gyakorlott 
tisztviselője, aki egy hozzáértő 
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bizottsággal a rendezés munká
latait végezné.

— Hívjon meg a város ezen 
rendezendő kiállításunkra szak
embert, hivatalos gazdasági fel
ügyelőt, akik szakszerű fölvilá- 
gositást, útmutatást adnának a 
kiválasztandó gyümölcsfajokra 
és hogy ennek alapján ezek 
csemetéit faiskolánkban különös 
gonddal nevelhessük.

—Termelőink bizonyára a legna
gyobb készséggel vennének részt 
a kiállítás sikere érdekében.

— Ha szigetünk csakugyan a 
gyümölcs, de különösen az al- 
matermelésnek Kánaán földje, 
úgy annak termelésére vállvetve 
kövessünk el mindent a szebb 
jövő reményében.

GOT GOT GOT GOT GOT GOT GOT OT GOT GOT GOT GOT

20 ezer tégla várja a 
fogadalmi templom 
helyén a beépítést.

Még 300 pengő hiányzik a szen
tély megépítéséhez. Egy oszlop 
maradt még lejegyzetlen. E héten 

megérkeztek a tervek.
Lapunk egyik utolsó számá

ban közöltük, hogy a fogadalmi 
templom építése a legrövidebb 
időn belül megkezdődik és az 
építési bizottság kérését is tol
mácsoltuk, hogy a felajánlott 
téglát azok, akik maguk óhajtják 
azt beszerezni, szá’litsák a szen
tély mellé.

Ez, mint a téglarakások mu
tatják a templom körül az elmúlt 
héten meg is történt. Jelenleg 
20 ezer tégla várja már a beépi 
tés pillanatát. A felajánlások is, 
bár igen lassan, szakadatlanul 
folynak és jelenleg még mint
egy 300 pengő nincs lejegyezve 
a szentély építésének megkezdé
séhez. Utolsó közlésünk óta 
felajánlottak a fogadalmi templom 
építkezéséhez.

Oszlopban: 100—100 pengőt 
Szücsy Ferrenc dr. és neje, Pa- 
csay János kékfestő és neje, 

egy oszlopot és 2000 
darab téglái ajánlott fel 
összesen 160 pengő ér
tékben Teppert Ferenc 
vasúti fővigyázó és neje. 

Ez a legnagyobb adomány eddig 
a fogadalmi templomra! Ezen 
három felajánlás által a lejegy
zett oszlopok száma hétre emel 
kedett, úgyhogy jelenleg még 
egy oszlopnak nincsen gazdája.

Pénzben felajánlottak. 100 
pengőt: Heiness Elemér ügyvéd 
és neje. Somogyi Kornél és neje 
takarékpéntári igazgató 60 P, 
Német Károly főszolgabíró 40 
pengő, Jahoda József 30 P, 
Deák János utbiztos 10 P, Bar- 
tinai Ferenc plébános Mecsek- 
szabolcs 8 P, Govnik József 10 
P, Adler Miksáné 5 P. Az állam- | 
rendőrség őrszemélyzetének 
tagjai közül: 8 pengőt Dömötör 
János rendőrfőtörzsőrmester,6—6 
pengőt: Ambrus Imre, Apáti Já- í 
nos, Lóza József, Miklós József, 
Póra János főtörzsőrmesterek, 
Golubics Vince őrmester 5 pen- i 
gőt, Kis Pál főtörzsőrmester 4 
pengőt, Bukszár János ‘ 2—2 
Pengőt Győri Sándor, Jakab Já
nos, Sugár Mátyás, 1.50 P-t 
Vince II. János, János 1—1 pen- i 
gőt Fodor Sándor és Molnár III.

János. Összesen 64 pengő 50 
fillért.

Téglában felajánlottak: 5000 
darab téglát Schneider téglagyár 
amely a téglát helyre is szállí
totta. 3000 darab téglát dr 
Schmidt Miklós országgyűlési 
képviselő és neje 2000 drb. téglát 
Pap József kereskedő és neje, 
Teppert Ferenc és neje 1000 
téglát: Szobi Jakab földbirtokos 
Bácsfapuszta, Lerch Ferenc ven 
déglős, 500—500 téglát Bán And 
rás szerkesztő, Armbruszt József 
kereskedő, özv. Zsilli Gézáné 
dohányáruda tulajdonos.

Az eddigi felajánlások értéke 
3700 pengő. Készpénzben eddig 
befolyt 1400 pengő. Hiányzik 
még 300 pengő.
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Utinapló Lyonból.
Április 24.

A Páristól délkeletre fekvő 
Lyon Franciaország egyik legna
gyobb ipari városa. Selyemipara 
speciálitása A munkások között 
magyarok is szerepelnek, kik fő
képen a selyemgyárakban dol
goznak. Meglátogatásukra lejöt
tem Lyonba A városnak festői 
szép fekvése van. Két folyó szeli 
keresztül párhuzamosan a Saon 
és a Rhone. A két folyó között 
van a város forgalmas központja, 
a Saon jobb oldalán terül el az 
ősi város az érseki kathedrálissal. 
és a meredek sziklahegyen épült 
Fourvierei Mária kegyhellyel, a 
Rhone baloldalán bontakozik ki 
a végeláthatatlan ipartelepek 
gyárerdeje. Polgármestere a több
szörösen volt miniszterelnök 
Eduárd Herriot, az egykori 
líceumi történelem és görög 
nyelvtanár. Néhány évvel ezelőtt 
még dúlt fűlt az egyházgyülölet- 
től, az utóbbi időben azonban 
feltűnően kezd megváltozni el
lenséges érzülete. Hivő katolikus 
felesége bizonyára hatással van 
reá, azonban kát. neveltetése va
lami nyomot mégis csak hagyott 
benne. Egyik abbé elmondotta 
róla, hogy nemrég, mint tanú 
szerepelt egyházi esküvőn és az 
eskető pap latin nyelvű imájára 
oltárszolga hiányában maga Her
riot válaszolt fejből és precízen.

Az 570 ezer lakosú nagy for
galmú és modernül kiépített vá
rosban leginkább az kapta meg 
telkemet, hogy tulajdonkép egyik 
legősibb keresztény város föld
jén állok. Ugyanezek a Fourvierei 
dombok tekintettek alá Lyon ősi 
fészkére a Krisztus előtt 43 ban 
alapított Lugdunumra, majd lát
ták megérkezni Lyon apostolát, 
szent Pothinust, ki szivében 
Mária szeretetét hordozta és a 
keresztény hittel az ő tiszteletét 
is elhintette. Hogyne lelkesült 
volna a szent Szűzért, hiszen 
a Szűz Anya gondozásával meg
bízott szent János apostol tanít
ványa szent Polikárp volt, Pothi- 
nus mestere és ezáltal ő is le
téteményese volt a boldogságos 
szűz hagyományainak. Marc 
Aurél császár keresztényüldözé
sekor szenvedett sokakkal együtt 
vértanúhalált, akik között tisz
teljük szent Blandina rabszolga
nőt. A lyoni vértanuk megszen
telt földjén járunk.

A magyar hívek távoli külvá
rosban laknak, Vauex-en, Veim

ben Legtöbbje vasmegyei, sár
vári illetőségű Javarésze tavaly 
télen elbocsátás miatt visszatérni 
kényszerült. Francia plébánosunk 
elmondhatja magáról, hogy nem
zetközi plébániát vezet Hívei 
közül legkevesebb a francia. Leg
inkább olaszok, spanyolok, por
tugálok, lengyelek és magyarok 
képezik nyáját. Még csak szük
ségből épült fatemplom áll a 
munkásplebánia központjában, 
de oly ízlésesen van berendezve, 
hogy az ember valóban temp
lomban érzi magát Este 8 óra
kor jönnek össze a magyarok a 
közös ájtatosságra és szent be 
szédre. Aki csak teheti eljön, hi
szen ritkán hallhat magyarnyelvű 
szt. beszédet. Mily sokra becsü
lik ezek az egyszerű munkásné
pek a magyar prédikációt. Való- 

i ságos ünnepnapok a hétközna
pok is, mikor a magyar lelkész 
körükben megfordul. Igazában 
szomjuhozzák az Isten igéjét Az 
egyes családoknál végig kell 
hallgatni kinek-minek gondját, 
baját, panaszát. Különösen a 
férfiak nagyon kínos munkát vé
geznek a műselyemgyárban, hi
szen savval dolgoznak, ami fő- 
képen a szemüket támadja meg. 
A vasárnapi szent misét lélek 
emelő magyar ének kiséri. A 
missziót befejezi az elmaradha
tatlan kirándulás, melynek inkább 
zárándoklat jellege van, mert 
meglátogatjuk Notre Dame de 
Fourvieret. Napsütéses tavaszi 
vasárnap délután vagy hatvanan 
jönnek össze Villamos visz be 
a városba. A város szivét ké
pező Bellecour téren szállunk ki. 
Amint a neve is mondja, olyan 
ez a szabályosan négyszögletes 
hatalmas tér, mint egy szép ud
var A régi városnegyedben 
megtekintjük az érseki székes 
egyházat, amely a középkori 
gótika jeles példánya. A körü
lötte elágazó szűk utcák, sok 
század viszontagságát átélt há
zaikkal, rég letűnt idők^tanuként 
állanak

A város fölött 300 méter ma
gas sziklahegyen ékeskedő ba
zilika Lyon jellegzetes szépsége 
Drótkötélpálya visz fel, mi azon
ban gyalog tesszük meg az utat. 
Néhány hónapja itt földomlás 
volt, mely több házat betemetett 
és vagy negyven ember vesztette 
el akkor életét Egész utcák alá 
vannak támasztva. A fourvierei 
bazilika az utóbbi évtizedek 
francia templomépítészetének kü
lönös alkotása Nem tartozik 
egyetlen kifejezett stílushoz sem. 
Hü tükre a mai egységes stílus- | 
nélküli templomépítészetnek. A 
görög, szicíliai, bizánci és gót 
stílus reminiscenciáinak keveréke. I 
Négy nyolcszögletes torony övezi. ! 
Belseje a márványoszlopok és 
mozaikképes falak csillogásával 
a díszítő motívumok különleges
ségével és dús gazdagságával 
káprázatba ejti az embert. A fe- i 
hérlelkü Miasszonyunknak fehér 
márványtemplomában vagyunk. 
Csak a szent Szűznek vannak 
benne oltárai. Mindegyike az 
Istenanya élete egyes titkának 
van szentelve. A nagy és ősi 
lyoni egyházmegye az 1870. évi 
német-francia háborúban fogadal
mat tett e nagyszabású bazilika 
építésére és megalkotásával fé
nyes bizonyságot tett Mária tisz
teletéről. A bazilika mellett sér- 

tétlenül áll az ősrégi fourvierei 
Mária kegytemplom. Benne ma- 
gyarnyelvü Mária prédikáció és 
szentséges litánia hangzott fel 
talán még sohasem visszhangoz’ 
tak e falak magyar énektől és 
hangos magyar imától.

A bazilika előtti térről felséges 
szép panoráma nyílik az aant 
fekvő Lyonra, a Saone és Rhone 
völgyére, a Orenoble környéki 
havasokra Szebb helyen nem i$ 
lehetett szentélyt építeni a szent 
Szűznek. A Máriát tisztelő ma
gyar nép fájó szívvel búcsút 
vesz tőlem. Könnytől csillogó 
szemek tekintenek rám. Az együtt 
töltött napok felejthetetlen em
léke mindnyájunk szivében meg
marad.

Uhl Antal.

Burgonyafajtákról.
A köztudatban csak néhány 

fajta burgonya szerepel, mig a 
valóságban a burgonyafajták 
száma több százra tehető. Né
metország a legnagyobb burgo
nyatermelő állam volt a háború 
előtt. A világ burgonyatermésé
nek 2 3 ad részét termelte s a 
fajták száma 1 —2 ezerre volt 
tehető.

Magyarországon alig ismer
tünk más burgonyát, mint a Ró
zsát, Hópehelyt, Kiflit, Sárgát,. 
Elvétve előfordult kék is. A 
szeszburgonya, mely a háború 
alatt feltolakodott asztali burgo
nyának, ma már nagyon el van 
terjedve. Megemlítem még a 
Krüger fajtát, melyre különösen 
a pesti asszonyok haragusznak, 
mely nagy tömegben elárasztja 
a pesti piacot. Különösen Sza- 
bolcsvármegye ontja ezen fajta 
burgonyát. Ez a vármegye talaj 
összetétele folytán tényleg na
gyon alkalmas burgonyaterme
lésre.

Annak, hogy miért szorult 
kisebb térre a Rózsa burgonya 
termelése, egyszerű az oka Ne
vezetesen ahol 50 mázsát ter
melnek holdankint belőle, ugya
nott a nagyobb termést adó, 
mondjuk tömeg burgonyából 
100 — 150 q is megtermelhető. A 
háborús évek alatt lecsökkent az 
ízletes, de kevés termést adó 
Rózsa burgonya területe s ép 
ezért ma elvétve találunk csak 
tiszta fajta Rózsát.
Megkell jegyeznem, hogy mi a 
Rózsa burgonyával el vagyunk 
fogúivá s előítélettel vagyunk 
minden más fajtával szemben. 
Egyszer burgonya kóstolóra jöt
tünk össze s vagy 10 'fajta ke
rült az asztalra sült és főtt álla
potban. A kóstolók persze nem 
tudták, hogy m'lyen fajtát ízlel
nek s igy látatlanba a Rózsa az 
5 ik helyre került. Az első helyet 
a szesz burgonyának ítélték 
oda, mely nagyon Ízletesnek és 
lisztesnek minősíttetett.

Legkevésbbé sem akarom a 
Rózsától a közvéleményt eltérí
teni, mert az tényleg olyan ki
tűnő étkezési fajta, melyhez ha
sonló tulajdonságút nem egyha
mar sikerül előállítani. Nagyon 
kár, hogy termelése mind kisebb 
térre szorul, a fennt említettek 
alapján s nem egészen a gaz
dák hibája az, hogy annyira ke- 
verten fordul elő a piacon.
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Nagy örömmel hallottam Mo
hácson, hegy a kölkedi Rózsa 
burgonyának híre van, mert ez 
bizonyosan azt jelenti, hogy az 
ottani talaj és éghajlati viszo
nyok alkalmasak a burgonya ter
melésre. Talán sikerült egy kis 
szigetet találnom, ahol a régi 
Rózsa burgonyának „talaja" van, 
mert sajnos még nem régiben 
is 30C0—4000 mázsa külföldi 
Rózsát hoztak be felfrissítésre. A 
felfrissítésről egy későbbi cikk 
ben fogok beszámolni.

vitéz Horváth Iván 
mohácsi téli gazdasági iskola igazgatója.

Csütörtökön este, didergő hi
degben nyitotta meg kapuit a 
nyári színkör Deák Lőrinc 
negyven tagú színtársulatának. 
Deák eddigi szereplésének el
ismerése, hogy a rossz idő el
lenére is majd tele házat vonzott 
a bemutató előadás, amelyen 
Szi.ágy i Eisemann nagysikerű tán
cos operettje a Zsákba macska 
került színre. A darab csupa ka 
cagás, kedves móka és a szerep
lek kitür.ő játéka minden részét 
kiemelte. Paxy Teri játéka a hi
deg időben napsugarat hozott. 
Éneke, tancai meleg sikert arat
tak. Tanca határozottan nagyot 
fejlődött és bar a múlt szezon
ban is kedvence volt a közön
ségnek, ezidén még jobban meg
szeretik. Mellette Deák Lőrinc 
öntudatos művészete, Szabó Ernő 
kifogyhatatlan mókái Kertész 
Sándor, Mészáros Ági, Beries 
Tusi segítettek sikerre a darabot.

— Zarándoklat Máriagyűdre. 
Junius 25-én vasárnap a hajnali 
vonattal ir.dul Máriagyűdre a El. 
Rend zárardoklata, melyhez a 
vezetőség a renden kivül álló hí
veket is csatlakozásra felkéri. 
Jelentkezni lehet a külvárosi plé
bánián. A menettérti jegy 3 P.

— Áthelyezés Az igazságügy
miniszter Bencze József telek
könyvvezetőt saját kérelmére 
Kőszegre, Heim Mátyás oltani 
telekkönyvvezetőt pedig Mohács
ra helyezte át.

— Eljegyzés. Németh Gizella 
középiskolai oklevelü, a mohácsi 
állami polgár iskolához 'kinevezett 
tanárnőt eljegyezte Csida Sándor 
dr. tb. szclgabiró Pécsről.

— Tanitógyülés. A mohácsi 
esp. kér. tanítói köre f. hó 8-án 
Lánycsókon tartotta rendes évi 
vándorközgyülését Szentmise után 
Simon György lanycsóki tanító 
gyakorlati tanítása előzte meg 
Komocsy István szke. prépost 
kanonok, egyhrn. főtanfelügyelő 
beszédét, a magyar kath. tanító
ság anyagi helyzetéről. A nagy 
hatást elért beszéd után Petrovics 
Karoly ig. tanító elmeleti elő

adása váltott ki osztatlan tetszést 
A közgyűlést a pénztári jelentés 
zarta te. Ezután következett a 
kedélyesebb rész fehér asztalnál. 
Dr. Heckenberger Konrád, Ko
mocsy István, Schneider Lajos 
Dr. Kéthelyi József, Németh Ka
roly es Pausz Alajos mondtak 
beköszöntőt, asztaibontas után 
vígan folyt a tánc es a legjobb 
hangulatban oszlott szét a tarsa
sig.

— Eljegyzés. ///. Nagy Árpád 
városi tisztviselő Pünkösd napján 
eljegy ezte Rótt Emmikét.

— Szent Antalnap. Kedden, 
13-án a zárdatemplomi búcsú. 
Szónokok: Sokac: Iselstöger 
Lajos, magyar: Pásztor Endre, 

I német: IT’asz/i^r Ferenc.
— Mária kongreganisták fi 

gyeimébe. A mariagyúdi zarán
doklat megbeszélése céljából a 
tagoknak a hétfői gyűlésre való 
tejes szán.ú megjeleneset kéri a 
vezetőség.

— Halálozás. Hortobágyi Jó
zsef ny. plébános v. kér. esperes 
életének 52. aveben Dunafoidva- 
ron meghalt. Az elhuny t Mohá
cson is kaplankodott rövidebb 
ideig, nyugalomba vonulása előtt 
pedig Püspökpusztán volt pieba- 
noe. lemetése múlt szombaton 
volt őszinte részvét mellett.

— Vitézi várományos es 
kütetel. Az idei evben járásunk
ból vitézi várományost esküt 
tett Németbólyról Kebényi Lajos. 
Az eskütétellel a vitézi rend tagja 
lett, az ünnepélyes felavatás ké
sőbbi időpontban Budapesten fog 
történni.

— Halálozás. Kukóber Petemé 
sz. Horváth Julianna életének 
70 ik éveben, folyó hó 3-án meg
halt. Temetése hétfőn délután 5 
órakor volt osztatlan részvét mel
lett. Halálát férjé, gyermekei, uno
kái és széléskörü rokonság gyá
szolja.

— Máriagyűdi zarándoklat, 
Szép számú zarándoklat indult 
Pünkösd alkalmából Mariagy údre 
Mohácsról. A zarándoklatot dr. 
Kápolnai Zsigmond esperes-plé
bános vezette, az egyházi zenét 
végig a kitűnő leventezenekar 
szolgáltatta. Külön meg kell em
lítenünk, hogy az intelligencia 
szép számmal vett reszt a zarán
doklaton végig gyalogolva a 
hosszú utat. Hétfőn este 8 óra
kor ünnepi harangszó és a varos 
közönségének sorfala között vo
nult vissza a zarándoklat.

— A püspöktemplomban 
ma, Szentháromság vasárnapján 
a 9 óra szentmise elmarad.

— Halálozás. A mohácsi ipa- 
rostarsadaiomnak gyasza van. 
Érdemes, munkás, sokat dolgozott 
tagja hunyt el Schmidt József 
szobafestő mester személyében, 
életének 62-ik eveben Az elhunyt 
iparos életeben mindenkor meg
becsülést szerzett úgy iparának, 
mint iparostarsainak Az Ipartes
tületnek zászlóvivője volt eveken 
keresztül, a Passió ének pótol 
hatatlan mély basszistája, de 
élénk tevékenységet fejtett ki az 
Iparoskor és a Tűzoltóság köré 
ben is. Temetése pénteken dél
után volt általános részvét mel
lett.

— A polgári iskola torna
ünnepélye Azt hisszük mar a 
cím elolvasasara eszébe jut min
denkinek az a gyönyörű kép, 
amit az elmúlt évben a polgári

| iskola tornaünnepélye mutatott. 
A szabatos gyakorlatok, felvonu
lások, gúlák s ezzel kapcsolatban 
mar a legtorr.ászat hatAran jaró 
mutatványok a közönség e'ragad- 
tatását váltották ki. A polgári 
iskola ez idén is szorgalmasan 
készül az ünnepélyre s úgy a fiuk, 
mint a leányok mindennap gya
korlatoznak, hogy minden precí
zen, szépen menjen. Biztos, hogy 
az idén is nagyszámú közönség 
fogja végignézni a polgári iskola 
tornaünnepelyet, hogy ezzel is 
elismerését fejezze ki a tanari kar 
munkálkodásának A torn ünne
pélyre az iskola meghívókat bo
csát ki programmal.

— Uhl Antal cikke Lyonból. 
Mai szamunkban kivaló foldink 
Uhl Antal cikkét hozzuk, aki 
Lyonból Írja sorait s az ot
tani magyarság körében tapasz 
tálatokról számol be. Uhl Ant ii 
cikke bizonyara elénk érdek.ődest 
kelt majd olvasóink köreben.

— Cserkesz-apród avatás. 
Kedves kis ünnepség keretében 
tartottak meg jun. 4 én a küiv. 
iskola udvarán a cserkeszaprod 
avatás’. A jövő reménységei 
Uhrsprung József tanító vezény 
lesevei díszlépcsőén vonulták fel, 
majd imahoz emelt kézzel hall 
gatták vég g a Himnuszt U.ana 
következett a fogadHlomtétel, a 
vállszalag feltüzes egy-egy elsza
kított varos megém ítésével. Ennek 
végeztével Schneider Lajos igaz
gató pár szóval emlékezetükbe 
véste a fogadalom je entőséget, a 
vezetővel szemben tartozó enge
delmességet ts a haza iránti kö
telesség tudás’. Majd Benedek 
József tanító vezetéésevel kis tré
fás dalt adott elő az énekkar, vé 
gül a Magyar Hiszekegy elenea- 
lése után megba'.ottan, egy ked
ves kis ünnepély emlekevel ősz 
lo:t szét a gyermeksereg és a 
hallgató közönség.

— A gyűjtés eredménye a 
Hősök Napján A Hősök nap
ján eszközölt gyűjtés etedmenye 
a következő volt: A Szociális 
Missziótársulat gyűjtése: 20 P 
88 fiiler, a MANSz. gyűjtése 30 
P, az Izraelita Nőegylet 10 P, a 
református asszonyegyesület 5 P 
12 fillér, a görögkeleti egyházköz
ség gyűjtése 2 P 70 fillér. A 
Leányklub persely-gyűjtése 10 P 
39 fillér, a legényegylet leány- 
csoportja perselygy üjtese 12 P 
06 fiiler. az izraelita leány klub 

.perselygyűjtése 90 fillér. Össze
sen kilencvenegy pengő 86 fillér. 
Ezen összegből a hősi sírok 
gondozásával megbízott bizottság 
a Hősök Ligetének kapuj.it 
fogja elkészíttetni.

— Az Uj Nemzedék érdeké
ben. A Credo kebelében egy 
sajtóbizottság alakult, amely a 
Központi Sajtó Vállalat r. t fürge, 
eleven szerkesztésű lapjának, az 
Uj Nemzedéknek tervszerű pro
pagandát vegez. Az Uj Nemzedék 
ara 4 fillér s igy igen alkalmas 
arra, hogy mindenki hozzáférhes
sen Megbízható híradásai min
dent felölelnek a nap eseményei
ből s röviden, de pontosan érte
sül a közönség az ország es a 
világ fontosabb dolgairó . A bízott- 
sig munkája megértéssel talál
kozott a keresztény közönség 
koreben s remény van ra, hogy 
hamarosan a kitűnő es olcsó 
lappal sikerül kiszorítani a liberá
lis lapokat.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM
gyomorerösitő likőrt

— A belvárosijelemi iSKO.a 
d.ilosunnepilye. Űrnapján, folyó 
hó 15 én délelőtt 11 órai kez
dettel a mohácsi belvárost»eleini 
iskola díjnyertes ketszóiamu 
énekkara, a bajai , józsefvárosi 
állatni elemi iskola háromszólamu 
enekkaravai dalosünnepelyt ren
dez a nyári színkörben. Belépő
díj 56 fmer. A tiszta haszon tele 
a fogadalmi templom javara, a 
másik fele iskolai célokra lesz 
fordítva. Műsor; 1. Prológ. 2. 
Szózat: énekli a bajai Józsefvá
rosi elemi iskola haromszoiamú 
énekkara. 3. Népdalegy veieg ; 
énekli: a bajai Józsefvárosi el. isk. 
haromszólamu énekkara. 4. Száll
jon a dal: enekli a Mohács bel
városi elemi iskola ketszólamú 
énekkara. 5. Rákóczi kesergője: 
Melodráma. Előadja a bajai el. isk. 
énekkara, ó. Finndal. Énekli a bajai 
el. isk. énekkara 7. Üzent az Olt: 
Énekli a Mohács belvárosi elemi 
isk. énekkara. 8. Műdal: Lágyán 
cseng . . . Opera résziét Énekli 
a bajai elemi isk. énekkara. Szü
net. 9. Szavalat. 10. Nepdalegy- 
veleg: Énekli a bajai elemi isk. 
énekkara. 11. Rákóczi induló: 
Előadja a bajai el. isk. énekkara. 
12. trdelyi folyók: Énekli a 
Mohács-belvárosi elemi iskola 
énekkara. 13. Orosz népdal: 
Énekli a bajai Józsefvárosi eleim 
isko.a énekkara. 14. Nepdalegy- 
veieg: Enekli a Mohács belvá
rosi elemi iskola énekkara. 15. 
Haikan rezg at. Míidai: Énekli 
a bajai Józsefvárosi elemi iskola 
énekkara, ló. Nem, Nem, Sona: 
Énekli a bajai Jozsetvarosi elemi 
iskola énekkara.

— Peiuauan filmsiker Mo
hácson. Az Oiiinia mozgo szom- 

. bal, vasárnap es bérlőre tűzte ki 
a magyar filmgyártás egyik leg
szebb filmjének bemutatóját, Mik- 
szál Kálmán reganyeooi irt Ven 
gazember t. A finn oly sikert ért 
ei, hogy bar minden nap többszöri 
clbaddson került vetítésre, meg 
kellett hosszabbítani a bemutatást 
es keddre is ni hagyták a finnét, 
amikor meg mindig zsúfolt Hazak 
vonzott. A film meg is érdemelte 
s mindenki megelégedetten cso
dálta a magyar mmjatszas nagy- 

i szerű aikotasac.
— uiaximaiiák a tankönyvá- 

rakat. Hohman Bannt auitur- 
miniszter icndeletet adott ki, 
amelyben szabályozta a könyv
árakat. A kuiturminiszter minden 
iskolánál alakban és tagozatban 
maximális arakat állított fel, 
amelynél többe az abDan hasz
nait iskoiakoayvek nem kerülhet
nek.

B

Ügyeljünk ajBayer keresztre, 
mely minden Tablettán látható.

kapuj.it
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— Vasárnapi munkaszünet. 
Köztudomású, hogy a helybeli 
Credo Egyesület mozgalmat in
dított a teljes vasárnapi munka
szünet bevezetése céljából. Az 
iparosok és kereskedők legna
gyobb százaléka aláírta már a 
beadandó kérvényt. Ez dicsére 
téré válik az összes megé'tö és 
nemesen gonolkozó aláíróknak, 
szomorú azonban, hogy akadnak 
még keresztény iparosok és ke
reskedők is, akik megtagadják 
az aláírást... Reméljük, hogy 
ők is megváltoztatják még vé
leményüket! Mohács társadalma 
már kiváncsi a nevükre!! Tudjuk, 
hogy vannak nehézségek a teljes 
vasárnapi munkaszünet beveze
tése körül, de ezek részletkérdé
sek, megoldhatók és pedig úgy, 
hogy egy iparos vagy kereskedő 
se károsuljon meg! Hiszen sen
kinek se lehet ma célja jövedel
mét megcsökkenteni, amikor 
úgyis alig jut belőle valami. De 
legyünk őszinték és tárgyila 
gosak. Az Omke-gyülés meg 
éljenezte a mozgalmat, álljunk 
mindannyian melléje, hogy öröm
mel üdvözölhessük az ered
ményt.

— Frontharcosok juniálisa. 
Az Országos Frontharcos Szö
vetség mohácsi főcsoportja leg
utolsó intézőbizottsági gyűlésén 
tárgyalta a már jelzett juniális 
részleteit. Eszerint a pécsi front
harcosok is bekapcsolódnak a 
juniálisba s az égés napot be
töltő kirándulás lesz. Gulyás 
ágyú fugja főzni a gulyást, amely 
minimális árban kerül előadásra. 
Két frontharcos vendéglős pedig 
olcsó italokról gondoskodik. Lesz 
aztán szórakozás a nagyoknak 
és kicsinyeknek is, az utóbbiak
nak különféle tréfás versenyek és 
játékok, a nagyokról pedig zené
vel gondoskodnak. A frontharco
sok juniálisa a szigeten zajlik le, 
a helyet illetőleg még nincs dön
tés, de az szabadtéren, közel az 
átkeléshez lesz. Természetesen 
szívesen veszik a frontharcosok 
Mohács város közönségének be
kapcsolódását az ünnepélybe. — 
Mint lapzártakor értesülünk, a 
frontharcosok juniálisából — ju- 
liális lesz, amennyiben közbejött 
akadályok miatt el kellett halasz
tani.

— A föld újabb osztályba 
sorozása. A varos polgármestere 
közhírré teszi, hogy az elmúlt évi 
részletes felmeres alapjan junius 
hó 13-án megkezdődik a varos 
hataranak újabb osztályba soro
zása és a birtokvalósitasi eljárás. 
Tekintettel, hogy ezen eljárás a 
varos gazdakozönseget illetve 
azok anyagi érdekeit a legköze
lebbről érdekli, ezert a polgármes
ter mar most felhívja az érde
kelt birtokosokat, hogy a hely
színen megjelenő becslőbiztosok 
eljárása alkalmával érdekeik meg
védése vegett a külső helyszíne
lést kísérjék figyelemmel, hogy 
minden birtokos esetleg mar most 
megtehesse észrevételeit az egyes 
földrészletek osztályba sorozására 
vonatkozólag.

— Elveszett egy ezüst redí- 
kül, benne 7 P 20 f készpénzzel, 
egy erszény és zsebkendővel. A 
becsületes megtalálót kérik, hogy 
jutalom ellenében adja át a kiadó
hivatalunkban.

Szenzációsan szerepeltek elemistáink Pécsett.
A második és harmadik dijat

Pünkösd másnapján a pécsi 
Nemzeti Színházban varmegyei 
dalosverseny volt az elemi isko
lák részére Az elemi iskolások 
egy kötelező népdalt kaptak — 
Berze Nagy János dr. tanfelü
gyelő atirasaban gyermekkarra — 
s ezzel a dallal kellett indulni.

Mohácsról úgy a belvárosi, 
mint a külvárosi elemi iskola két 
szólamu énekkara indult, mind
kettő 35 kis énekessel. A belvá
rosit Pichler József a külvárosit 
Benedek József tanítók tanítót 
tak be és vezényelték.

A verseny délelőtt 10 órakor 
kezdődött és tartott délután egy 
óráig, amelynek kedves szenzá
ciója volt, mert mindkét mohácsi

X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X. X

— Gázolás. Pünkösd hétfőn 
este 8 óra körül, mikor a nagy 
tömeg a Máriagyűdről hazatérő 
körmenetet várta, Horváth Mi
hály mohácsi (Baross u ) lakos 
egyfogatú. kocsijával a Vörös
marty utcáról a Király útra haj
tott. A hátulról közeledő kocsit 
az ut mellett várakozók alig vet
ték észre és igy történt meg 
azután, hogy Ruppert Ottót a 
kocsi e'ütötte. A megejtett orvosi 
vizsgálat ezideig csupán külső 
sérüléseket, zuzódásokat állapí
tott meg, de nincs kizárva, hogy 
a gyermek belső sérüléseket is 
szenvedett.

— Postai közlemény. A posta 
a magyar gyümölcs értékesítésének 
előmozdítása érdekében a kizáró
lag fiiss gyümölcsöt tartalmazó 
u. n. filléres csomagokat folyó hó 
1-től november hó 15 ig belföl
dön 50°,o os díjmértekléssel szál
lítja. A díjmérteklés csak a suly- 
dijra vonatkozik. Hamis tartalom- 
nyilvánítás esetén az elvont dij 
kétszeresét kell fizetni.

— Kórházi szállítások. Bá
rány a varmegye „László" közkór
haza legutóbb tartott k rhazi bi
zottsági ülésén az élelmiszerek 
szállításáról döntött. A következő 
félévben a füszerszakmába tar
tozó árukat Ehrenfeld Antal és 
Fia cég, a húsnemüeket ifj. An
gyal Gábor, a lisztet Láng Ala
dár szállítják. A tej és tejtermé
kekre uj versanytárgyalást hirdet
nek.

— Az lparoskőr közgyűlése. 
A „Mohácsi Iparosok Olvasóköre" 
junius hó 11 én vasárnap délután 
2 órakor és amennyiben határo
zatképes nem lenne, úgy junius 
hó 18 an délután 2 órakor az Ipa
rosok Olvasóköre nagytermében 
rendkívüli közgyűlést tart. Tárgy: 
1. A közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesitésére 2 tag kiküldésé. 2. 
Bárány avármegye alispánjának 
az egyesület évi rendes közgyű
lésén megejtett tisztujitásnak 
megsemmisitesére vonatkozó ad 
2979/alispáni 1933 számú vég
határozat felolvasása. 3 Tisztuji
tás.

— Megkerültek a duna
szekcsői halálos végű bor 
szállítás alkalmával elsüllyedt 
hordók. Hírt adtunk már arról, 
hogy még március hónapban két 
ember bort szállított Dunaszekcső- 
ről Bajára egy csónakban, mely 

hozták haza a dalversenyről, 
daloscsapat dijat nyert. Es pedig 
a belvárosiak a második, a kül
városiak pedig a harmadik dijat. 
Az első dijat a somogybánya- 
telepi elemi iskola vitte, amely 
inkább nagyobb számú énekesé 
vei hatott, amennyiben 115 tagú 
karral állott fel.

Elemi isko'ánk kitűnő szerep
lése úgy a résztvettek köreben, 
de városszerte is örömet keltett. 
A kitartó munka mindig meg 
hozza gyümölcsét és csak az el
ismerés hangján szólhatunk a 
két karmesterről a<ik ezt a sikert 
varosunknak meghozták, de meg 
kell dicsérni a kis dalosokat is, 
akik buzgalommal és lelkesedéssel 
tanultak és énekeltek.

az erősen hullámzó vizen fel- 
boru t és az egyik ember a Du 
m.ba fűlt, mig a másik szeren
csésen megmenekült. A felfordu
lás alkalmával a boros hordók a 
v.zbe estek s azokat Maross 
Mátyás és Kovács Sándor kifog
ták s a bort megittak, majd tel
jesen elfeledkeztek arról, hogy 
ezekután a leletről jelentest te
gyenek. A cser.dőrseg azonban 
tudom- st szerzett erről s nevezet
teknél meg is találta a hordókat 
s azokat lefoglalta.

— Rendet a cigányok kö
rül! Egy olvasónk panaszkodott, 
hogy az ünnep egyik napján 
nagy sétát tett a Dunasoron lefelé. 
Így elérkezett a cigány sorig is, a 
honnan apró ciganypurdék vették 
azonnal körül, krajcárt kérve. Va
lóságos karavan követte sokáig, 
akiktől semmiképen sem tudott 
szabadulni. Korúiban szólt mö
götte a rimankodas, a partról pe
dig, ahol az öregek körbe ülve 
kártyázták, biztató pillantások ki
sérték a cigánycsemetéket. Ajánl
juk a hatóságok figyelmébe eze
ket, annál is inkább, mert ezek a 
purdék néha targar megjegyzések
től sem riadnak vissza s lehetet 
lenné teszik, hogy arrafelé valaki 
a csaladjával és gyermekeivek el 
sétáljon. Annál is inkább szük
ség van gyökeres intézkedésre, 
mert a ciganytársaság, amióta be 
tiltották a koldulást, a mellékut
cákat járja, ahol nincs rendőr. 
Ha a cigánykérdést nem is tud
juk mi egyedül elintézni, mindene
setre erélyes intézkedéssel korlá
tok közzé szoríthatjuk.

— Erdööri szaktanfolyam. 
A földmivelésügyi miniszter ren
deleté alapján a kaposvári in. kir. 
erdőigazgatóség a kerületéhez 
tartozó Bács —Bodrog, Baranya, 
Somogy, Tolna és Zala várme
gyékből jelentkezők ^részére Ka- I 
posváron négy hetes erdőőri ' 
szakvizsgára előkészítő tanfolya- j 
mot tart. A tanfolyam julius hó 
3 án veszi kezdetét, a szakvizs
gák pedig augusztus hó 1 én és 
a rákövetkező napokon fognak 
megtartatni. Az előkészítő tanfo
lyamra jelentkezők junius hó 
15-ig, azok pedig, akik csak a 
szakvizsgát óhajtják letenni, junius 
hó 20-ig nyújtsak be kérvényü
két a m. kir. erdőigazgatósághoz. 
Annak, aki az előkészítő tan
folyamra való felvételét kéri,

_______________ 1033.junius 11.

| Aizsgaengedély iránt nem kell kü
lön folyamodnia. Úgy az előké
szítő tanfolyamra, mint a szak
vizsgákra vonatkozólag bővebb 
felvilágosítást a kaposvári m. kir. 
erdő igazgatóság, illetve az illeté
kes m. kir. erdőfelügyelő vagy 
m. kir. erdőhivatal nyújt.

— Hernyóirtás. A város pol- 
gármestere figyelmezteti a város 
gyümölcstermelő gazdáit, hogy 
gyümölcsöseikben az ez évben 
nagyon elszaporodott hernyókat 
most már azonnal pusztítsák el, 
mert ellenük a törvény szigorával 
jár el és a hernyóirtást ható
ságilag, a költségükre fogja el
végeztetni.

— A kukoricamoly elleni 
védekezés. A városi gazd. fel- 
ügyelő tudatja, hogy a földmi - 
velésügyi miniszter 13 315/1933. 
VII. 3. sz. rendeletével kivétele
sen engedélyt adott arra, hogy 
Baranyavármegye keleti, Bács- 
Bodrog vármegye és a Duna 
folyó által határolt részén folyó 
évre való érvényességgel a ten
geriszár az alábbi feltételek sze
rint május hó 15 én túl is elrak
tározható: 1. Vagy minden ol
dalról zárt pajtában, vagy a sza
badban kazalba rakva és 1 méter 
vastag szalmaréteggel letakarva 
és a szalmatakaró kötelekkel jól 
le legyen erősítve, továbbá ki
bontás illetve kiszedés után a 
megnyitott rész ugyanúgy gon
dosan betakarandó. 2. A ter.eri 
szár feltépése alkalmával a szérű
ben stb. található törmelék gon
dosan összeseprendő és elégetés 
által megsemmisítendő. 3. Az 
asztagok, kupacsok elhasználása 
után a megmaradó törmelék 
elégetendő. Egyben tudatja, hogy 
ezen kivételes engedély nem 
szolgálhat precedensül arra, hogy 
ennek alapján akár a következő 
vagy későbbi években ezt újra 
kérvényezzék.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi junius hó 
2 tói 1933. junius hó 9 ig 
Születések : Blumenreich Ferenc, 
Dudás Mária Anna, Prauda Pál, 
Dujmovics Mária. Házasságkötés; 
nem volt. Halálozások: Rukóber 
Péterné 70 éves, Heréb János 83 
éves, Schwahn Antal 86 éves, 
özv. Vidak Jánosné 80 éves, 
Schmidt József 62 éves.

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. junius 2-tól junius 9-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum + 23 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- ó C° 

csapadék 0.8 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG

* * ** • iá

TÖLTŐTOLLAK
óriási választékban

1 pengőtől 28 pengőig
kaphatók

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és papirkereskedésében 

Mohács.
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— Költözik az OTI mohácsi 
kirendeltsége. Az Országos 
Társadalombiztosító Intézet mo
hácsi kirendeltsége a Schlitzer- 
fele házban bérelt helyiséget. A 
heten az átalakítási munkálatokat 
mar meg is kezdték s hamarosan 
e keszülnek, úgy hogy már a jövö 
hét folyamán a megmaradt hiva
tal oda átköltözik. Az uj helyi
segek dr. Mózes rendelőjével kap
csolódnak össze.

— Fizető vendég. Pécsett 
egész Baranyára kiterjedőleg 
mozgalom indult meg, amelynek 
célja, hogy nyaralni szándékozó 
városiaknak falun, vidéki városok
ban jobb csaladoknál mérsékel
tebb elhelyezést szerezzen, „fizető 
vendég" a cime a mozgalomnak 
s jelentősége az, hogy a nyaraló 
mint családtag kap elhelyezést, 
együtt lakik, étkezik a családdal, 
de a vendégséget mérsékeltebb 
áron megfizeti. Jól esik a pár 
pengő megtakarítása a vendégnek 
is, de jól esik sok családnak is, 
ha bejön. Hiszen élelemben még 
nincs hiány a jobb módú csalá
doknál, de a pénz már ritkább 
vendég. Azt hisszük Mohács 
varosnak, amely a szigettel, a 
stranddal és a szép környékkel 
kitűnő nyaraló hely, bele kellen. 
kapcsolódni ebbe a mozgalomba 
Persze még most a szezon előtt, 
mert közben a nyaralni vágyok 
elhelyezkednek.

— Magyarországon „három 
pengő esik egy fogyasztóra". 
Rajniss Ferenc dr. Pécsett egy 
vacsora keretében beszélt a 
jelenlegi deflációs politikáról s 
kimutatta, hogy Magyarországon 
ma egy fogyasztóra „havonta 
csak három pengő esik" t. i. 
ennyit költhet el Hát kerem ez 
nem egészen igaz, mert ennyi 
sem esik már, nem jön az a 
pengő már sem felülről, sem I ol
dalról, de alulról sem. Itt mar 
csak fillérekben beszélünk, ha 
valahol költeni kell, a pengők el
vándorolták s még mindig men- 
degélnek bankokba, köztartozá
sokra, de elöltem nem igen jut 
belőle. Rajniss fejtegetéseit 
egyébként a vacsora résztvevői 
általános helyesléssel fogadták.

SPORT.
Pünkösd két napja fekete na

pot jelenteti a mohácsi futball 
híveinek. Mohács mindkét csa
pata vereséget szenvedett. A 
„Tömöri** itthon, az MTE ide
genben. Szomorú tünemény 
mindkét csapat veresége, mert : 
a „Tomoritól** nagyobb fejlődést, 
erőteljesebb játékot vártunk, az 
MTE-ben bíztunk, hogy legalább 
úgy, ahogy megállja a helyét.

Részletes eredmények.

Siklós S. E. — ,.Tomori“ F. C. 
6:1 (5:1) 

Barátságos. Biró: Ránics.
Siklósi kezdéssel indul a játék. 

Az első negyedóra meglehetősen 
kiegyensúlyozott. A 24 percben 
Végh szerelése 11-es, amit Pálfi 
élesen belehelyez 1 :0. Siklós 
tovább rohamoz és 5 perc múlva 
újra Pálfi a gólszerző 2:0 A 
Tömöri is vezet néhány táma
dást. E közben nagy kavarodás 
a siklósiak kapujánál, mig Ko- 
vácsovics a hálóba küldi labdát 
2 : 1. A Tömöri újra veszélyes mig 

Végh röviden ad haza, Pámmer 
elcsípi és 3:1. Siklós most már 
tökéletesen uralja a játékot, mely
nek gyümölcse és a mérkőzés 
legszebb gólja a 37 percben esik: 
a centerhalf lefut, bead, Pálfi 
fordulásból kapáslövéssel rezeg
ted a hálót 4:1. Még egy gólt 
ér el_ Siklós Ruckhardt révén és 
igy 5:1 re fordutnak.

Szünet után a 17 percben 
Pálfi éles lövése jelenti a vég
eredményt 6:1.

A Tömöri szépíthetne még az 
eredményen, de csatárai feltűnően 
hibáznak.

•
Tömöri II. — Sokcc Olvasókör 

2:1. (2: 1 ).

MTE — Spárta 4:0 (2 : 0).
Az MTE vasárnap Pélmonos- 

toron játszott az ottani Spártá- 
val, melyről 4:0 (2:0) arányban 
vereséget szenvedett.

A mérkőzés igen durva volt 
s amellett kisméretű u. n. „gyufa- 
skatulya** pályán folyt le. A Spárta 
különösen kitűnő csatársorával 
érvényesült. Az MTE-ből kitűnt 
a halfsor, Herner és Németvarga 
(kapus).

•
Hétfőn egy jól összeállított és 

jó játékerőt képviselő együttestől 
9:2 (2 : 1) arányban ismét vere
ség érte a mohácsiakat. E súlyos 
vereség tragikumához tartozik; 
hogy az MTE 0: 1-re vezetett 
és 0 : 1 nél Nickmann egy 11 est 
hibázott. Mutschler egy öngólt és 
11 est csinált. A vereség oka a 
közvetlen védelem és a tehetet
len csatársor. A mohácsi gólo
kat Herner és Varga szerezte. 
Első félidőben még igy is szép 
volt a játék. Szünet után azon
ban a hazai csapat valóságosan 
megfélemlítette az MTE t, amel
lett hátvédek egészen elemi hi
bákat követtek el.

*
Utolsó előtti bajnoki mérkő

zést játssza az MTE vasárnap 
délután fél 6 órakor a Pécsi S. 
C vei. Ősszel 0 : 2 ös félidő utáni 
bravúros 3 : 2-ös győzelmet ara
tott az MTE a PSC ellen. Hogy 
ezt megismételhesse arra olyan 
kitartásra, feltétlen győzniakarás- 
ra van szükség, mint volt az N 
SE ellen. Reméljük, ha az MTE 
komplett összeállításban veszi fel 
a harcot, a siker nem marad el.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS, 

kaptulajdonov é» kiadó < 
FRIDRICH OSZKÁR

NY1LTTÉ R
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik felejthetetlen 

drága jó halottunk
Rukóber Péterné 

elhunyta alkalmával részvétük 
kifejezésével, virágküldéssel, 
avagy a temetésen való meg
jelenésükkel mélységes fájdal
munkat enyhíteni igyekeztek, 
fogadják ezúton is hálás köszö- 
netünket. .

Mohács, 1933. évi junius ho 8. 
A gyászoló család.

Mohács megyei várat polgármesterétől.
3421 1933. sz.

Hirdetmény.
Az elmúlt évben kölcsönként kiosztott 

és ez évben beszedendő bánkuti 1201- 
es búzavetőmag ez évben is a 10—50 
kát holdas búzaterülettel rendelkező 
olyan gazdák között lesz kölcsönként 
szétosztva, akik kötelezik magukat, hogy 
ez év őszén egész búzaterületüket 
(10ö' -bán) ezen bánkuti vetőmaggal 
vetik be. Ezen kölcsönbuza a jövő évi 
aratáskor adandó vissza és pedig 
ugyanakkora mennyiségben, amekkora 
ki lett adva. A kölcsönbuzára folyó 
évi junius hó 17-ig bezárólag lehet 
jelentkezni a város közigazgatási ügy
osztályánál.

Mohács, 1933. évi junius hó 9

Dr. Margitay Lajos s. k.
polgármester.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

A mohácsi kir járáibiróság, mint telek
könyvi hatóságtól.

2750 1933, tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Bátmonostori Hitelszövetkezet 

mint az O. K H tagja végrehaj 
tatónak Papp János (nős Hurtony 
Annával) végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság végre
hajtási árverést 1400 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása 
végett a mohácsi kir. járásbíró
ság területén levő, Dunaszekcső 
községben fekvő s a dunaszek- 
csői 8046 sz. tkvi betétben A-j-l■ 
sorsz. 1061. hrsz. a. alatt felvett 
ház 1500 pengő kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1933. évi junius 
hó 17. napján délután 3 óra 
kor Dunaszekcső községházánál 
fogják megtartani.

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

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t-c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen bírói 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, 

Legelsőrangu és legolcsóbb a szénsavas 

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

ben, vendéglőben.

ha többet Ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi 0 0-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t.-c. 25 § )

Mohács, 1933. évi március hó 
9-én.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC 

kiadó.

Mocács megyei város közs iparos- és 
kereskedőtanonc iskolája

40—1933. sz.

Pályázati hirdetés.
Mohács megyei város közs. 

iparos- és kereskedőtanonc isko
lájának Felügyelő Bizottsága az 
1933 34. tanévvel kezdődő uj 
három éves ciklusra pályázatot 
hirdet az Iparostanonciskolák 
Szervezetének 42. és 43. § a
alapján az

igazgatói és az 
1. rajzóraadói 

állásra. Megfelelően felszerelt 
kérvények a fenti bizottsághoz 
címezve, alulírottnál folyó évi 
junius hó lS-ig adandók be.

Mohács, 1933. évi junius hó 8.

BRAND EDE
a Felügy. Bizottság elnöke.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

prima szőlő 
és 3 hold 

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés* 
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Kazinczi ucca 37. számú
ház eladó.

Érdeklődni lehet

Bajai Jánosnál
Bakács u. 21.
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Művészies tenű 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.

Gáztűzhely
bárhol 
gázvezeték nélkül

GYORSASÁG
KÉNYELEM

NINCS bél, előmelegítés, tiszto
gatás, füst szag.

Kényelmes fizetési feltételek. 
Minden lakásban díjtalanul 

bemutatjuk.

BAUER KÁROLY vaskereskedése 
Mohács.

2237. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Horváth Lajos mohácsi 

ügyvéd által képviselt Sipelhut 
György javára végrehajtást szen
vedő nagynyárádi lakos ellen 
230 pengő tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. 
járásbiróság 1933. évi 518. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1933. évi március 
hó 18 án lefoglalt 1280 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbiróság fenti sz. vég
zésével az árverés elrendeltetvén, 
annak 1908. évi XLI. t. c. 20 §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatók javára 
is végrehajtást szenvedő laká
sán Nagynyárádon leendő meg
tartása határidőül 1933. évi junius 
hó 19. napjának délután 3 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, tehenek, csikó 
s egyéb ingóságokat a legtöb
bet ígérőnek készpénzfizetés 
ellenében, esetleg becsáron alul 
is elfogom adni még akkor is, ha 
a bejelentő fél a helyszínen nem 
jelenne meg, hacsak ellenkező 
kívánságot nem nyilvánít.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igényüket az árverés megkezdé
séig nálam írásban vagy szóval 
jelentsék be.

Mohács, 1933. évi május hó 
27-én.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó

Mebícs-Kölkedi Ármenteíitő és Belvíz
levezető Társulat.

Versenytárgyalási hirdetmény.A Mohács-Kölkedi Ármentesitő 
és Belvizlevezető Társulat az u n. 
Jenyei patak széntéri vasutihid és 
dunai torkolat közötti medrének 
tisztítására és partrendezésére, 
valamint betonburkolattal való 
ellátására 

versenytárgyalást hirdet.
Az ajánlatok pecséttel lezárt és 

„Ajánlat a Jenyei patak meder 
rendezési munkálataira" felirattal 
ellátott borítékban személyesen 
vagy pósta utján nyújtandók be 
az Ármentesitő Társulat hivatalos 
helyiségébe. Benyújtási határidő 
folyó évi julius hó lén délelőtt 
11 óra, amikor is az ajánlatok 
felbontatnak. A felbontásnál aján 
lattevők vagy igazolt képviselőik 
jelen lehetnek.

Az ajánlati űrlapok és a ver
senytárgyalási feltételek az Ar- 
mentesítő Társulat hivatalában a 
hivatalos órák alatt beszerezhetők 
s ugyanott a munkálatokra vo
natkozó mindennemű felvilágo
sítás is nyerhető.

Az ajánlattevők ajánlataikkal a 
versenytárgyalás napjától számí
tott 30 napig maradnak kötele
zettségben.

Fentartja magának az Ármen
tesitő Társulat azt a jogot, hogy 
az ajánlatok közül az árra való 
tekintet nélkül szabadon választ
hasson, esetleg a versenytárgya
lást meg is semmisíthesse.

Mohács, 1933. évi junius hó 9.

Dr- BECK ALAJOS 
elnök.

Piaci áraki
Búza 76-os 12.50 p
Zab — — 7 — p
Rozs — — 7.50 P
Árpa — 7.50 p
Tengeri morzs. 6.80 P
Bab — — 7.— p

Játékkártya
legelőnyösebb

beszerzési
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és paptrkereskedése

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

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cim a kiadóhivatalban,

ara
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0n nem tudja mit eszik,

mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 
csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
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Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 
ellenőrzi s igy

garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.




