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A nemzeti egység.
Kapcsoljuk ki ebből a fo

galomból a politikát és néz
zünk vissza, aniily messze 
csak elér gondoktól fátyolos 
lelki tekintetünk. A magyar 
történelem lapjain ritkán ta
láljuk nyomát annak, hogy 
a nemzet a közös együvé- 
taitozás érzését teljes egészé
ben átérezte volna és azt az 
erőt mutatta volna, amit 
napjainkban az olasz és a 
német nemzet tanúsított.

Partoskodó nemzet voltunk, 
a protestalok országa, a pe
reskedő atyafiak rokonai, ahol 
virtus volt a „csak azért is“ 
ellene annak, amit a másik 
akar, amit a másik mond. 
Voltak nagy férfiaink, akik 
meg tudták mozgatni a nem
zet nagyobb részét, voltak 
idők, amikor a veszély együ
vékovácsolta ideig-óráig a 
nemzetet, de voltak — s itt 
all Mohács határában az örök 
memento — olyan veszélyes 
idők, hogy összetartás hiá
nyán porbahulott a nemzet.

Milyen szépen el tudtunk 
mi veszekedni egymás között 
olyan kérdéseken, amelyeken 
máshol, más vérmérsékletű 
remzet fiai még összekoc
canni sem tudnak, mennyi 
hiába való energia pusztult 
el választásokon, micsoda 
vértenger járt a dulakodó, 
hatalomra vágyó oligarchák 
nyomán! Kurucok és laban
cok voltunk, amikor a nem
zeti egység az egész országot 
megmenthette volna, nem 
tudtunk egyek lenni olyan 
kérdésekben, mint az önálló 
hadsereg, az önálló vámta
rifa és más olyan dolgokban, 
amelyek más nemzeteknél a 
legtermészetesebb alapjai az 
együvétartozásnak és együtt 
gondolkodásnak.

Gömbös Gyula nagy fába 
vágta fejszéjét, amikor a mai 
súlyos időkben akarja a nem
zeti egységet összeková
csolni. Az eszme gyönyörű
ségét, kápráztató szépségéi, 
fontosságát és mély jelentő
ségét a legélesebb ellenzéke 

sem vitathatja el A nemzeti 
egység a mai időkben meg
menthetné az országot ezernyi 
bajtól, milliónyi egzisztenciát 
munkához, kenyérhez, biztos 
révbe juttathatna el, olyan 
fényes jövőt csillogtat réve
dező szemeink elé, amely uj 
Magyarországot jelent!

Amilyen nehéz feladat, 
annyira kell, hogy még job
ban ösztönözze az egész 
embert, az alkotnivágyó 
államférfit. A második, amit 
Gömböstől ismét eltagadni 
nem lehet, hogy akar. Céljai 
eszméi vannak, amelyekkel, 
ha a régi békeidők minisz
terelnöke lett volna olyan 
országot formai, amilyent ál
mainkban látunk, olyan nem
zetet s olyan embereket farag, 
akik a mai világégésben más
képen állanak helyt, akik a 
panaszkodás helyet összeszo- 
ritott ököllel, kemény akarat
tal vágnak neki a bajok 
országújának.

A nemzeti egység nem 
politika. Talán legszebben a 
fascizmus jelvénye jellemzi, 
nálunk a magyar földön a 
buzakévé mutatná, ahol min
den egyes szál közös sorson 
lévén, közösen érez s ennek 
az összetömörült, egymásba 
fonódott érzés-lángoknak kell 
hogy kitörjenek s a vezér 
megérezze és keresztülvigye.

Nézzünk körül a társa
dalmi, a gazdasági, a poli
tikai életen, mennyi energia 
vész kárba a széthúzás so
rán, amelyeket közös célba 
fogva hasznosan lehetne a 
nemzet egyeteme érdekében 
felhasználni.

És ha látjuk ezeket a 
szomorú jelenségeket, ha 
nincsenek önző céljaink, ha 
beismerjük, hogy a széthúzás 
csak romlásba vezethet, ak
kor lelkiismertünk, hazafias 
érzésünk világosán lógja 
megmutatni az utat a nem
zeti egység megalkotása felé. 
A politika ráér később jönni 
a kritika utat találhat az 
egység keretein belül is.

A gyapjas pille elpusztította 
a gyümölcs termést.

Egy uj veszedelmes ellensége a gyümölcsfának... 
Hogyan védekezzünk a

Amilyen szép termés mutat
kozott a gyömölcsösökben a 
virágzás elején, olyan szomorú 
kiábrándulás következett utána. 
A cseresznye, meggy, birs, körte, 
alma és egyéb gyümölcsfák ter
méssé alakuló virágait a tartós 
hideg, az állandó szél, köd és 
sok eső a gazdák reményét 
tönkre tette.

Ami megmaradt, azt meg újab
ban egy veszedelmes ellenség: 
a gyapjas pille támadta meg. 
Különösen a sziget almatermé
sét pusztította nagyon.

Ez a veszedelmes gyapjas pille 
már a mu t évben a tavaszkor, 
nagy károkat okozott a szabari 
erdőben,

amikor is olyan nagy 
mértékben lépett fel, hogy 
az egész erdő fáinak 
leveleit és gyengébb haj 
tilsait kopaszra leette.

A baj hozzánk ez évben vá
ratlanul jött s igy ellene idejében 
védekezni sem tudtunk, oly ro
hamosan lépett föl.

A gyapjas pille őszkor sárgás 
barna szinü gjapotszerü pama
csok közé ragja le petéit fák 
törzsére. Rügjfakadás után az 
első meleg napokban a peték 
kikelnek, fölmásznak a fák gyen
ge hajtásaira, majd lombozatába 
és azt összehálozzák, mitől a fa 
olyan külsőt kap, mintha fátyol
lal volna borítva. Gazdáink a 
pókhálós hernyóval vagy az 
újabban hazánkban is jelentkező 
kaliforniai te tűvel tévesztik össze, 
noha ez utóbbi, mely anny ra 
veszélyes, hogy nemcsak a levélze 
tét és gyümölcsöt, hanem magát a 
törzset rövid idő alatt tönkre 
teszi, a mi vidékünkön még nem 
lépett föl.

A gyapjas pille ellen lehet vé
dekezni, csakhogy sajnos, mi 
már az elszaporodását későn 
vettük észre.

Ellene a következő védekezé
seket ajánlják:

Őszkor a fatörzsén gyapot
szerű anyagba lerakott petéket 
egy dobozba vakarjuk és el
égetjük.

Tapaszkor a rügyfakadáskor 
kikelt hernyókat permetezéssel 
pusztítjuk. Kétféle permetező 
szert is ajánlanak:

1. 1C0 liter viz, 75 gr. nyers 
nikotin és 1 kgr. szappan, vagy

2. 1C0 liter viz 1 < kgr. Tarsin

gyapjas pille ellen?
vagy Arsola, 1 kgr. rézgálic és 
1 kgr. oltott mész keveréket.

Amikor néhány évvel ezelőtt 
szigetünkben, jóindulatú alispá
nunk kezdeményezésére, az állam 
vette a kezébe a kártévők elleni 
védekezést, gazdaközönségünk 
még az ingyenes eljárást sem 
fogadta szivesen.

Ma azonban lassan már tu
datára ébrednek a védekezés 
fontoságának, melyre lapunk is 
két héttel ezelőtt felhívta gazda
közönségünk figyelmét, amidőn 
fölkértük a városi hatóságot, 
hogy a permetezés eszköz
lésére szakszerűen kiképzett 
permetező egyének kiokta
tásáról gondoskodjék, hogy 
a permetező szerek drágasága 
miatt, a szegényebb gazdák és 
csak néhány gyümölcsfa tulaj
donosai is védelmet nyerhesse
nek.

Indítványunk részben már tel
jesült is, amennyiben Éva László 
tanácsnok a védekezés fontossá
gát fölismerve, 14—15 szigeti 
gyömölcsöskert tulajdonosának 
kérésére

azoknak körülbelül 1500 
gyümölcsfájának szak
szerű permetezését maga 
ellenőrzi és azóta is töb
ben jelentkeztek már, 
hogy a permetezés elin
tézésében legyen segít
ségükre.

Egy termőfa permetezése cse
kély 25 fillérbe kerül s ha ta
nácsnokunknak ma ugyan még 
kis körben forgó munkássága 
eredménnyel fog járni, úgy 
őszinte elismerésünket érdemli 
meg. Várjuk az eredmény nyil
vánosságra hozatalát.

Megnyugvással vesszük azt is 
tudomásul, hogy a népmivelési 
bizottság a múlt héten elhatároz
ta miszerint

tanjolyamot létesít szak
férfiúk vezetése mellett 
az okszerű gyümölcs ter
melésről és a kártevők 
elleni védekezésről. Szá
mon tartjuk!

Gazdák! Tegyünk félre min
denféle kicsinyes szernél) eske- 
dést és meddő politizálást! Tart
sunk össze, mert csak az össze
tartásban van az erő. Milyen 
óriási anyagi vesztesége váro
sunknak a gyümölcstermésnek 
elpusztulása, a nem törödömség 
miatt és milyen anyagi haszon 
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volna, ha okszerű, fegyelmezett 
gazdálkodással gyümölcstermé
sűnket megmenthetnők! Gondol 
junk Kecskemétre és Jánoshal
mára, amelyeknek ma már világ 
kereskedelmi nevűk van. Szige
tünk talaja is elsőrendű almater
melő hely.

Tegye a város intézősége és 
képviselőtestülete ezirányban is 
város lakóival szemben meg a 
kötelességét!

De minél kisebb és kevesebb

Nagy tömeg hallgatta végig a 
Nemzeti Egység alakuló közgyűlését. 
Mihálffy Vilmos a közgyűlésen. — „A nemzeti egy

ség az eddig szétforgácsolt erők egyesítése".
Vasárnap délután fél 4 órai 

kezdettel a Korona szálló tágas 
udvarán tartotta a Nemzeti Egy
ség alakuló közgyűlését. Az ud 
var gyorsan benépesedett s zsú
folásig megtöltött minden tál 
palattnyi helyet. Közel ezer em
berre becsülték az ott megjelen
teket, akik között a társadalom 
minden rétegét láthattuk.

A gyűlés a magyar Hiszekegy
gyei kezdődött, majd Bokor 
jegyző jelentette be a Nemzeti 
Egység helyi elnökének és jegy
zőjének megbízatását. Ezután 
Schmidt Lajos elnök állott fel 
szólásra:

— A Nemzeti Egység moz
galma — mondotta a többek 
között — a legnemesebb eszmét, 
a Magyar Nemzeti Egység gon 
dolatát írja lobogójára Amikor 
tehát szervezeteket létesít az 
egész ország területén, akkor 
a pártpolitikát csak elkerülhetet
len eszköznek tekinti, a főcél a 
nemzeti egység gondolatának 
megvalósítása, a nemzet erőinek 
egyesítése.

— A nemzeti egység moz
galmának egyik főtörekvése, az 
eddig szétforgácsolt erők egyesi 
lése és a nemzeti élet szolgála
tába állítása.

Ennek 'a gondolatnak 
megvalósítására törek 
szünk, amidőn a külön
böző politikai meggyőző
dés kiegyenlítésével, le 
akarjuk bontani azt a 
válaszfalat, amely az 
ország népeit eddig egy
mástól elválasztotta.

— A Nemzeti Egységet a ma
gvar társadalom szervezettsége 
hozhatja létre. A mai nap 3440 
község és város egyszerre bontja 
ki és emeli fel a nemzeti egy
ség zászlaját.

— Ennek az ezer éves nem 
zetnek történelmében talán elő
ször gyulladnak ki az égész 
országban egy napon a testvéri 
szeretetnek, az összefogásnak 
melegítő lángjai.

— A nemzeti társadalom ily 
céltudatosan még nem volt meg 
szervezve soha. Nem múló han
gulatra építjük fel szervezetün
ket, hanem komoly munkára.

— Nemzetem és városom és 
annak minden egyes polgára 
iránti hűséggel a lelkemben fe
jezem be elnöki megnyitómat 
azzal a biztos tudattal, hogyha 
nemcsak ajkunkon hordjuk a 
házfiságot, hanem cselekvőig 

bizottságot, és minél több mun
kát várunk !

Végül még azon kishitüek, — 
kik a permetezéssel, fatisztitással 
való védekezésben nem hisznek 
— figyelmébe ajánljuk a sziget 
ben a vármegye által fenntartott 
szép gyümölcsös megtekintését, 
melyet a szekszerü kezelés min
denféle kártevők ellen teljesen 
megvédett.

Lássanak és okuljanak !
B. E

is műveljük a magyar jövendőt, 
akkor mindnyájan meg fogjuk 
érni, hogy felvirrad a magyar 
igaz-ág napja és meglátjuk még 
— Nagy Magyarországot!

A naghatásu megnyitó lelkes 
hangulatot keltett, majd a már 
megalakított szervezet vezetőinek 
bejelentése után Miháffy Vil
mos ny. államtitkár, országgyű
lési képviselő beszélt

Beszéde elején Gömbös Gyula 
egyéniségét, eddigi munkásságát 
és életét jellemezte.

— A magyar vidék — szü 
lőtte — mondotta — aki együtt 
nőtt fel a vidék emberével s is
meri annak gondolkodását, bajait 
gondolatait

Ezután ismertette az eddigi 
eredményeket. Ilyen a magyar 
osztrák közeledés gazdasági tekin
tetben, amely enyhülést hozott 
mezőgazdasági termékeink érté
kesítési válságában. A kisembe
rek kenyerét hozza a kubikusok 
foglalkoztatásának megoldása, a 
magyar gazdát segítik az u. n 
begyujtási hitelek, amelyekkel a 
vidéki pénzintézetek életét hozzák 
mozgásba, a földhitel akció, 
amely célra 30 millió pengő 
állott rendelkezésre.

Beszélt részletesen Mihálffy 
Gömbös Gyulának az egyes po
litikai és gazdasági kérdésekben 
történt állásfoglalásról, amelyek 
mindannyi láncszemei a nemzeti 
egység eszméje szolgálatának, 
amely egymás mellé akarja állí
tani a társadalom összes rétegeit 
egy közös cél szolgálatába.

Ezután Gömbös munkaterveit, 
céljait ismertette Miháljfy Vilmos 
majd a Nemzeti Egységről kez
dett beszélni.

— A magyar nemzeti társada
lomnak ilyen céltudatos, átfogó 
erejű megszervezésére még nem 
volt példa — mondotta — de 
éppen ezért a munka egész em
bereket, teljes odaadást és kicsi
nyes pártpolitikai, vagy személyi 
szempontokon felülemelkedni 
tudó lekiséget követel.

— Nagy feladatunkat a nem
zet javára csak személytelenül 
tudjuk elvégezni.

— Schmidt Lajos elnök ur 
beszédet is figyelműkbe ajánlva, 
felkérem a váasztókerület pol 
gárságát, hogy erősítsék meg 
magatartásukkal és csatlakozá
sukkal a nemzeti öncéluság ma
gasztos gondolatáért küzdő ve
zérünk Nemzeti Egység Pártját.

— Miután láttam és tapasztal

tam, hogy a nemzeti egység 
gondolatáért küzdő vezérem tel
jes hazafias hűséggel szolgálja 
Szent István koronáját és elis
mert nagy munkabírásával és 
Isten adta kiváló képességeivel 
munkálkodik velünk együtt az 
ezer éves haza életre hívásán, 
kérem polgártársaimat álljanak a 
Nemzeti Egység Pártja országos 
szövetségébe és támogassuk 
hazafias munkájában vezérünket 
Gömbös Gyulát.

Országgyűlési képviselőink be 
szédének befejezését meleg él
jenzés követte Az egybegyült 
tömeget fellelkesitették azok a 
nyilatkozatok, erőteljes kijelenté
sek, ame yeket Gömbös Gyulá 
tói idézett a szónok és biza
kodó hangulatban á lőtt fel a 
Himnusz hangjaira, hogy a 
magyar nemzet imájával fejezze 
be a gyűlést.
XXXXXXXXXXXX 

Az Iparoskor 
közgyűlése.

A „Mohácsi Iparosok Olvasó
köre" a junius hó II napjára 
egybehívott közgyűlés határozat
képtelensége folytán f. évi junius 
hó 18 án, vasárnap tartotta köz
gyűlését.

Dobszay Mátyás elnök 2 óra
kor megnyitotta a közgyűlést, 
melyen 117 tag jelent meg. A 
közgyűlés tudomására adta, hogy 
a múlt tisztújító közgyü'ést ba- 
ranyavármegye alispánja ifj Dorn 
János és társainak felebbezése 
folytán megsemmisítette. Azt 
hiszi, hogy a felebbezés nem 
személykedés, nem politizálás, 
nem az önérdek hajtó kereke 
folytán történt, mert ki közösi- 
tendők mindazok, kik az egye 
sülét életét, békés fejlődését 
utón útfélen akadályozzák és ten 
niva ójuk csupán abban merül ki, 
hogy pártoskodást, széthúzást 
szítsanak s ádáz testvérharc 
magját hintsék el a magyar faj 
bán, a társadalom egyes rétegei 
ben akkor, anikor a nemzet lét
jogosultsága, fenmaradása egye
dül a barátság jegyében történő 
tömörülés. Úgy gondolja, hogy 
ennek súlyos következményeit 
nem vállalhatják magukra azok, 
kikben a honszerelem mécsese 
ha csak pislogva, de ég, kik a 
jelen küzdelmes óráiban a haza 
jövőjét szivükön viselik s igy 
valószínű, hogy csupán a fiatal 
erőnek a küzdelmekben, ujjáala 
kitá.-ban helyet akaró, részt kí
vánó, minden hátsó gondolattól, 
cé tói mentes megnyilvánulása 
volt.

A bátor szavú megnyitó után 
a jegyző felolvasta a közgyűlés 
megsemmisítésére vonatkozó 
2979 1933 alispáni véghatároza
tot, majd pedig a közgyűlés kor
elnökül Schuller József, körjegy
zőül id. Pataky József tagokat 
választotta meg egyhangúlag. 
Korelnök a tisztujitást elrendel
vén a közgyűlést 3 óráig felfüg
gesztette. A szavazás megtörténte 
után Schuller József korelnök 
megnyitotta a felfüggesztett gyű
lést és a tagok nagy lelkesedése 
közepette kihirdette az eredményt 
mely szerint a következők válasz
tattak meg:

Elnök: Dobszay Mátyás. Al
elnök: Pazaurek József. Háznagy

Gallér János. Igazgató: DettkA 
Károly. I. Jegyző: id. Pataki |6 
zsef. II. Jegyző: Uhl Fertnc 
Ügyész: Schmidt Miklós. Pénzj 
táros; Verebi József. Ellenőr*
Herger Zoltán. Könyvtáros: ifi' 
Nagy Árpád. Szám vizsgálók•
Kiss Ferenc, IDobszay Béla
Sperl János, Vöő András.

Választmányi tagok: Baltó
György, ifj. Schleicher János, dr 
Bartók Lajos, id. Léhmann Lajos 
Pazaurek Ferenc, Becker József 
v Kürtössy Mátyás, Páncsits 
Márk, Móró Lajos, Bánovics 
Sándor, v. Merzay László, Petri- 
csevics Lajos, id Ariner Antal, 
Puppi Dezső, Lipokatics Jánosi 
Mózes János, Thür Gyu'a, Hem- 
rich Ottó, Paár Mihály, Szkla 
dányi Ferenc, Németh László 
Schleicher József, ifj. Koller Jó
zsef, Ehmann József, Pacsay 
László, Menczinger József, dr. 
Kápolnay Zsigmond, Bognár Al
tat, Bánovics József, Rubint Jó
zsef, Meltzer Emil, Mutsch'er 
Mihály, Vorisek Lajos, Petrovics 
Dezső, Miholek József, Schnei- 
dér Lajos, Predács Antal, Schlit
zer Emil, Treuer Keresztély, id. 
Nagy Árpád, Nagy Ferenc, v. 
Tolnay György. Milasin Gyula, 
Pichler József, Schmidt Lajos, 
Bán András, dr. Margitay Lajos, 
Joachinstha! Karó y.

Dobszay Mátyás megválasztott 
elnök elfoglalván elnöki székét- 
keresetlen, szívből fakadó szavak, 
kai megköszönte a közgyűlés 
megnyilvánult bizalmát és ígérte, 
hogy teljes odaidással fogja 
szolgálni a kör javát. Végül a 
közgyűlést berekesztette.

Általában a vezetőlista jött be, 
kivétel csupán 3 megválasztás 
volt és pedig Puppi Dezső meg
választása ifj. Stollár Ferenc el
lenében 71 : 46, ifj. Koller Jó
zsefnek Stollár Béla ellenében 
74 :43 és Meltzer Emil meg
választása ifj. Dorn János helyett 
60: 57 arányban.

Az uj embertípus és a 
ma tisztviselője

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur!
Múltkori soraimat — mintíér- 

tesültem — dicsérték és bírálták. 
Miután mindkét oldalról majd
nem egyforma számmal voltak — 
bizonyítja azt, hogy igazam volt 
Csodálkozom, hogy ebből tiszt
viselő ellenes tendenciáját olvas
tak ki, hiszen éppen a tisztvi
selők érdéke, hogy ez a menta
litás megszűnjön s csak az men
jen tisztviselőnek, aki erre tény
leg hivatást érez s aki a mun
káért szereti a hivatalt és nem a 
hivatalért a munkát — esetleg. • •

Vannak olyan egyéniségek, 
akik szinte feljajdulnak, amikor a 
napsugár belekacag a hivatali 
szobába és kikivánkozik a lelkűk, 
nem jár a munkán a gondolatuk, 
— ezeknek más foglalkozást kfi- 
lett volna választani, de a mtg 
kritizált légkörnek köszönhetik, 
hogy oda szorultak. Ezek oda
kint talán nagyot, szépet alkot
nának, talán kitűnő üzlet 
rek lennének, jidebenn viszont 
ott görnyednek számsorok vagy 
rubrikák fölött.

Vannak aztán egyenesen erre 
a pályára születtek. Név szerím 
meg lehetne nevezni őket, akik' 
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nek egy szép kimutatás elkészí
tése, egy akta elintézése gyönyö
rűséget okoz, ezek maradjanak 
csak ott, ezekre szükségünk van 
s minden tisztelet és dicséret 
nekik

Egyébként is nem erről volt 
szó Arról volt szó, hogy az 
állástalan ifjúság azért lődörög 
oly nagyszámmal állás nélkül, 
mert itt minden gunyhóban és 
kúriában állásról álmodtak és 
minden megtakarított garast egy 
eljövendő nyugdijképes állás 
elérése fordítottak iskolát, iskola 
után járatva.

Még csak annyit, hogy amikor 
általános elvekről van szó, min
dig szól az, hogy „tisztelet aki
vételnek" ezt igy kellett volna 
felfogni a kritizalóknak.

figyelő

Pénteken Har.equi és Kitsel 
„Vigyázat női szakasz" cimü bo
hózata került színre. A cselszö
vések, az anyósi hiúság és bősz- 
szu, az após papucs alóli szaba
dulásának vágya és a szerelem 
keresztezi egymást ebben a szín
darabban, melyet telt ház kaca- 
got végig. Deák Lőrinc Róbert de 
Merít wille br. szerepében a mé- 
zesnapokat ama őrületes gondo
lat súlya alatt töltötte, hogy sa
ját lányát vette feleségül. Végül 
is kiderült, hogy az egész bősz- 
szu volt és boldogan találkozik 
nejevei Kitörései mesteriek vol
tak I Mészáros Ági Vicole, a sze
relemre sóvargó leány szerepét 
játszotta kedvesen. Tornai Guszti, 
Kovács Ica, Józsa Irma, Kertész 
Sardor es a többiek szép játé
kukkal fokoztak a sikert.

Szombaton, a „Bolondéra" c. 
burleszk n ént, Szabó Ernő és 
Kertész Sándor pompás vezetése
mé lett. Ók ketten voltak a darab 
aifai és ómegái, akik a tudást es 
fizikai erőt képviseltek ebben a 
csakugyan „bolondórában." Paxi 
Teri, Huszti, Mészáré s Ági, 
Betűs Tusi, Horváth és Ki míves 
jateka érdemelnek meg gazdag 
dicséretet.

Vasárnap délután a jól ismert 
Gyurkovics fiukat adtak lelkesen, 
jókedvűen. A darab is, a szerep
lők is sok tapsot kaptak.

Vasárnap este az „Utolsó Ve 
rebetyi leány" került színre. A 
kedves, ízig vérig magyar tárgyú 
előadást telt ház élvezte. Szabó 
Ernő a jellem- és helyzetkomi
kum reg nem élvezet tökélyét 
nyújtotta, olyannyira, 1 ogy a 
színkör szinte harsogott a közön
ség kacajától. Paxy Teri a leg
kisebb Verebelyi lány, a íérjfo- 
gas netovábbjának szerepét ked
ves művészetével oldotta meg. 
Tormai Guszti, Józsa Irma, Ko
vács Ica segítették sikerre az 
előadást.

Hétfőn a sorozatos operetteket 
a „Tűzmadár" cimü színmű val 
tóttá fel, nagyjában a tavalyi 
szertposztásban. Itt Mikes, Deák, 
Torma Guszti es Józsa irma bril
líroztak játéktudásukkal es mű
vészetükkel.

Kedden, a .Kék lámpás* cimü 
operett s.áger került színre az 
operett személyzet parádés szerep
osztásában. Torma Guszti lélekbe 
muzsikáló hangjával. Deák Lőrinc 
férfias, öntudatos játékával, Paxi 
Teri. Józsa Irma, Huszti, Horváth, 
Kőmives, játék ru injával bizto
sitoltak az est sikerét.

Szedán, Kemény i Lili fővárosi 
ve r.dígművt szító közreműködése 
me.lett „Amikor a kislányból nagy 
lány lesz." című operett ment, 
teljes erkölcsi es anyagi siker 
mellett. A darab lelke, kétségen 
kivül Kemény i Lili volt, aki kriti
kán felül allé ének es jafek mű 
veszetével biztosította a táblás 
sikert. Mellette: Torma Guszti, 
Huszti, Horváth, K< míves, Szabó, 
Ber.es lu i alakításai erdemelr.ek 
sok dicséretet.

Csütörtökön Kemény i Lili bu- 
i csu jateka mellett „Haway ró 

zsaja" jól ismert operett Került 
szilire, melyben elsősorban a 

' vendég n üvesznő Neményi Lili 
pazar művészeté gyönyörk dtette 
a közönséget, de sok elismerő 
szót ídun.e.ntk Huszti, Kőmives, 
Horváth, Mészáros Ági, Szabó 
Ernő, Józsa Irma és a többi 
szereplők is, akik mind d csere: dő 
igyekezett es művészi tudassál 
vittek sikerre a darabot es segéd
keztek Neméuyi Lili művészi 
alakitásanak.

— A Kormányzó születés 
napja. Vasárnap, folyó hó 18 án 
ülte meg vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó 05 ik születés
napját. Ez alkalomból Mohácson 
a belvárosi r. kát. templomban 
ünnepi szentmise volt, amelyen 
a hatóságok, a katonai alakulatok, 
valamint a társadalom vezetői 
vettek részt.

— A ferencrendi provinciá 
lis Mohácson. P. Unghváry 
Antal szent ferencesrendi pro
vinciális kedden este Mohácsra 
érkezett a szokásos évi zárda 
látogatásra. A provinciális csü 
törtökön reggel utazott el.

— Hí vatal vizsgalat. Halász 
Elemér rendőrfőtanacsos, szerdán 
reggel hajóval Mohácsra érkezett, 
hogy a helybeli rendőrségen a 
szokásos hivatalvizsgálatot letoly 
tassa. Értesülésünk szerint a hí- 
vatalvizsgaiat valószínűleg szom
bat délutánig fog tartani.

— öreg diáKOk taialkozój . 
Hétfőn Pécsett 45 éves iskolai 
találkozó voit. Az intézet azon 
növendékei adtak találkozót ott 
egymásnak, akik 1888. junius 
4-én érettségiztek a ciszterciták
nál. A találkozón Mohácsról dr. 
Vtda Lajos járási tiszti főorvos 
vett részt.

— Érettségi vizsgák Föld- 
váry László és Molnár Sándor 
a pécsi felsőkereskedelmi isko- 
láoan jó eredménnyel tették le 
az érettségi vizsgát.

— Hdiaiozas Keszler Mátyás 
életének 75 ik évében f. hó 19- 
én meghalt. Az elhunyt a mo
hácsi allami polgári isko a al
tisztje volt hosszú éveken ke
resztül s most inar évek óta a 
megérdemelt nyugdíjban pihent 

Temetése szerdán délután fél 5 
órakor volt mély részvét mellett. 
Az elhunytat a Rupp és Tóth 
családok gyászolják

— A Maria kongreganistAk 
ez évi gyüdi zarándoklata f. hó 
26-án, hétfőn lesz. Az autó úthoz 
jelentkezettek gyülekezése pont 
fél « órakor a belvárosi templom
ban. Részletes programul indu
láskor.

— Madarak- és fák napját 
ült a külvárosi iskola f. ho 17-én. 
A reggeli szent mise után vidám 
kedvvel, hosszú, hosszú sorban 
zászló alatt vonu.t keresztül a 
varoson a kiránduló gyermek-csa
pat, tanítóival. Pápák, inainak, 
rokonok sokasága zárta be a 
menetet, batyukkal, eiemózsiás 
kosarakkal megterhelve. A hajó
állomásnál dr. Kápolnai Zsigmond 
esperes plébános is a menethez 
csatlakozott, mint a tantestület 
kedves vendége — Az egyik szi
geti vendégi árnyas gyümö esősé
ben ütött tábort a hangos kara
ván, hol az uzsonás kosarak tar
talmának beható vizsgálata s 
rövid pihenés után felfrissülve 
fogtak hozza a szereplők a ver
sek, dalok, páros jelenetek és 
szít.darabokból álló műsor elő 
adasahoz. Ez utóbbinak kellékeit 
uj szerkocsijukon szállították ki 
a kis „keknyakkendősök." Az 
ünnepi beszedet P. Károly 
mondta, mesélte el a gyeunek- 
nek, szentferences-lelkülettel a 
természet szeretetére buzd.tva kis 
hallgatóit s az állatkínzást ls e 1 
bűn eteset maga után vonó vé
tekként aiiilva szemük ele. Eeed- 
utan lett aztan daltól, kacagas es 
gy ermeksivajtúl igazan visszhan- 
gus a csalit. A délután érkező 
vendegek kedvéért meg is kellett 
ismételni a délelőtti műsort majd, 
köcsögveres, játék, tánc követlek 
egymást az ugyanezen isko.a 
kötelékéből alig pár éve szaba
dult, de tanítói jcemlekezeteben 
mindeddig megmaradt Sladler 
Misi harmonikájának hangjai m„.- 
lett. — Estefele a nekieredt eső 
megzavarta a jő hangulatúit s 
fel 8 őrara mindenki otthonába 
ért, sajnálkozva azon, hogy az 
ilyen gondozó, kellemes napja is 
veget ért.

— Hadviseltek adőKedvez- 
rn.nye. A pénzügyminiszter adó
kedvezményt nyújt azok részere 
akik hadirokkan tsdgusat, vagy 
vitézség! erem tu.ajdunossafeU.tat 
— amennyiben étidig meg nem 
igazoltak — legkésőbben junius 
hö végéig a varost adóhivatal
nál kellően igazolják. A haditok* 
kuniak rokkantsaguk szazaiekat 
is igazoljak. Az adókedvezmény 
megilleti azon hadirokkantukat 
vagy hadiözvegyeket is, akik 
penzbeii eliatasukroi esetleg un 
kent .emo .dúllak vagy vcgkie.é- 
giltetlek magukat. A vitézség! erem 
tulajdonosok a vitézi rend íu- 
szektartósag áltál kialiitotl igazol
vánnyal igazolhatjuk igény jogo
sultságukat. A Karuiy csapalke- 
resztesek közül azonban csak 
azokat illeti meg az adókedvez- 
meny, akik igény jogosultságukat 
ezen rendelet megjeienese eiull 
mar igazollak.

— Népünnepély a S epessy 
parkban. A btelania Szövetség 
helyi fiókja julius ho 9 en nagy- 
szaoasu népünnepélyt rendez a 
Szepessy parkban. A nepunne-
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pelyen nagyszabású tombola lesz 
20 filléres tombolajeggyel, amely
nek erdekessege és egyben értéke, 
hogy minden jegy nyer. Azonkí
vül kacsa usziatas, szépségver
seny, vilagposta, kocsikorzó, 
tarka színpad szórakoztatja a kö 
zö: seget, de mellette persze ki
tűnő ételek, italok, cukrászda a 
szomjazókat és ehezőket elégiti 
ki. A belepőjegy mindössze 10 
fillér lesz s igy mindenkinek 
módot nyújt a rendezőség, hogy 
resztvehessen, amivel egyrészt 
nagyszerű szórakozásban lesz 
része, más részt pedig a nemes 
celu intézményt is támogatja.

— Többgyermekes családok 
kedvezménye. A pénzügymi
niszter adókedvezményt nyújt 
mindazon adózóknak akiknek 
5 vagy er.nel több gyerme
kük van és eddig a terhűkre 
sem jövedelem sem pedig vagyon
adó a terhűkre kivetve nem lett. 
Ezen adóalanyoknak minden 
ötödik es azonfelül minden gyer
mek után 5—5 százalékos adó
kedvezmény iileti meg. Akik 
ezen adókedvezményre igényt 
tartanak, igenybej.hentesüket f. 
évi junius hó végéig a városi 
adóhivatalnál jelentsék be.

— Behatások a polgári is 
koiába. A következő tanévre 
vonatkozó beiratások junus 2ö 
án és 27 én fognak megtörténni. 
Ez alkalommal az első osztályba 
beiratkozó tanulók ép úgy, mint a 
felsőbb osztályokba beiratkozók 
12 P 20 f t fizetnek fenntartási és 
mellékdíj címén. A tandíj, amely 
5 kategóriába van beosztva a 
szülők vagyoni helyzete szerint, 
ő egyenlő részben fizethető ok
tóbertől május végéig. Tekintet
tel azon körülményre, hogy a 
beiratások a hónap végén van 
nak, az igazgatóság jul. 1-én túl 
is rendelkezésre áll a in. t. szü
lőknek a beiratások későbbi 
eszközlése végett. De kívánatos 
volna, hogy az iskoláztató szü
lők ne szeptemberben, amikorcsak 
kellő indokolással és a kimara
dás veszélyével lehet beiratkozni, 
hanem most írassák be gyere
keiket. Hadiarvák, stb. kedvez
ményben részesülnek, valamint 
azok, akik vagyontalanságukat 
igazolni tudjak, de a tanuló 
előmenetele jeles, jó legyen. A 
beiratkozáskor a tanuló szülő 
kíséretében jelenjék meg és 
hozza magával legújabb keletű 
iskolai bizonyítványát.

— Hátrálások a belvárosi 
elemi iskolába. Az előzetes be
írásuk a belvárosi rk. elemi nép
iskolában f. hó 26 an, hétfőn 
d. e. 8 —12 óráig lesznek. Bel
lii vjuk a t. szülök figyelmét, 
hogy beíráskor 1 P beirasi díj, 
az első osztályokban ezenfelül 
meg 50 fiiler kulun díj is fize
tendő az Értesítő könyvecskére.

Igazgatóság.
— Talált tárgy E hó 21 én 

egy darab karikagyűrű találtatott. 
Igazolt tulajdonos a rendőrnapt- 
tanyságnál átveheti,
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— A madarak ós fák napja.
Kaptuk a következő levelet : 

Kedves Barátom I
B. lapod legutóbbi számá

ban egy gazda panaszát tetted 
szóvá a mi iskolánk .Madarak 
és fák napja* kötelező iskolai 
ünnepély megtartása alkalmá
val előállott kompátkelési za
varokról.

Több mint 600 tanulóval, 
szülőkkel és tanítókkal más 
alkalmas helyet nem tudtunk 
találni ünnepélyünkhöz, mint 
ahol ezt most is és a múltban 
is többször, a fóhercegi urada
lom előzékenységéből megtar
tottuk.

Este 8 óra 10 perckor ér
keztünk vissza s állítom, nem 
volt 100 várakozó kocsi.

De igy volt ez az elmúlt 
években is Zsörtölődtek is vá
rakozás közben a gazdák, de 
csak addig, amig a zátony 
mellett kibúvó hajóról meg 
ütötte fülüket hazatérő gyerme
keik boldog, vidám nótahan.’ja.

Az iskola nevel és tanít. Ne
mes célok érdekében munkál
kodik. Ilyen célok érdekében 
köziileteknek es egyéneknek 
egyaránt áldozatot kell hozni.

A közönség vezetői ezt a 
múltban és jelenben is méltá
nyolták. Mivel azonban eppen 
a panaszból látszik egyesekből 
ennek megértése még hiányzik. 
Ennek az iskolánkivüli nevelő 
munkának az előmozdításához 
a Te minden nemes cél érde
kében készségesen rendelkezésre 
álló b. lapod támogatását ké
rem a jövőben.

Mohács, 1933. jun. 22.
Tisztelő barátsággal: 

Petrovics Károly.
(A kifogás nem a kirándulásnak 
szólt, azt bizonyára panaszkodó 
gazdánk is helyesli, a jövőben 
majd a két fontos érdeket össze 
kell egyeztetni s akkor mindkét 
fél meg lesz elégedve. A szerk.)

— A községi gazd. tovább 
képző iskolai beiratások junius 
hó 26 án, hétfőn délután 2 — 5 
óráig lesznek a külvárosi elemi 
iskola épületében, miért is fel
hívjuk azon szülőket és cseléd
tartó gazdakat, akiknek 12, 13,
14 éves gyermekük van és sem 
a polgári, vagy iparos és keres
kedő tanonciskolába nem fognak 
járni, a továbbképző iskolába 
a nevezett helyen és időben a 
törvénj es következmények terhe 
mellett beírassák. Beirasi dij nincs, 

igazgatóság.
— Megjelent a strand ren

delet. Mohács város polgár
mestere hirdetményben közli a 
strandolás szabályait Eszerint 
fürdeni csak a Duna balpartján 
a pénzügyi bódé felett a cölö 
pökkel bekerített helyen szabad 
Úszók ezen túl is mehetnek, 
nem úszók azonban csak a be 
kerített részen belül. A fürdő 
felügyelője mentőcsónakkal és 
mentő eszközökkel van felszerel
ve. A fürdözőknek fürdőkosz- 
tűmben csak a kijelölt helyen 
szabad tartózkodni. Nem szabad 
az utakon, erdőben, töltésen járni 
s nem szabad a vendéglőkbe 
igy elmenni. Csak a Nődling 
féle vendéglő hátsó részén sza 
bad fürdőruhában megjelenni, 
ott is azonban csak az épület 
hátsó részén szabad be és 
Kimenni.

Vasárnap délután 4 órakor lesz a Revíziós 
Liga alakuló gyűlése Mohácson.

A Magyar Revíziós Liga buda
pesti központjának kiküldöttei 
Lukács György v. b. t. t. volt 
miniszter, ügyvezető elnök, 
Drózdy Győző v képviselő, az 
az Amerikai Revíziós Liga ügyv. 
elnöke és dr. Fa’uhelyi Ferenc 
pécsi egyetemi tanár folyó hó 
25-én, vasárnap délután Mohácsra 
érkeznek, hogy megalakítsák a 
helyi csoportot Az alakuló gyűlés 
a városháza dísztermében lesz 
délután 4 órakor. A Revíziós 
Liga megalakulásának nagy fon
tosságát nem kell külön hang 
súlyoznunk. Amikor az idén már 
határozott formában is előtérbe 
került a nagyhatalmak részéről 
is a revízió kérdése, ugyanakkor 
nekünk magyaroknak nem sza
bad csüggednünk, nem szabad 
kishitű kétségbeeséssel a meg 
kezdett utón megállanunk, hanem 

i igenis össze kell fognunk, har
colnunk, küzdenünk kell szaka 
datlanul a magyar igazságért.

Ebből a harcból azonban min
den magyarnak ki kell vennie 
részét.

Nem hagyjuk féregként elta '

— Országos Cserkészriadó. I 
Mindazok, akik rádiót hallgatnak, 
megtudhattak azt, hogy szómba 
tón 11 én d. u. 4 órakor a jam
boree táborparancsnoka gróf 
Teleky Pál főcserkész rádión ke
resztül országos rádiót rendelt el. 
Négy órakor megszólaltak a mik
rofon előtt a kürtök, majd a tá- i 
borparancsnok szavai következtek.
4 óra 5 perckor mar az egesz 
országban kerékpáros cserkészek, I 
valamint szolgálatos távbesiélő I 
készülékek vitték a rádióval nem 
rét delkező cserkészekhez a rádió 
hírét- A mohácsi cserkészcsapa
tot is teljes felkészültségben ta
lálta a hír. Mar egész héten ; 
rendszeres rádiószolgalat volt, s 
szombaton a rádió elhangzása 
után kerepáros cserkészeink már 
vittek a gyülekezési parancsot
a fiukhoz. 5 órakor a csapat már 
teljes díszben szórakozott a pol
gári iskola udvarán. Az esti 
órákban a csapat kiment a hősök 

| ligetebe, ahol dr. Szkladányi
László cserkésztiszt buzdító sza
vakat intézett a fiukhoz, majd 
megkoszorúzta a szimbolikus sirt, 
utana pedig diszmenetben vonul
tak el a fiuk a zászló előtt A 
riadó a jamöoreera készülő ma
gyar cserkészifjusagnak első nagy 
próbaköve volt. Gyorsaság, tettre- 
készség, pontosság, minél előbb 
a kitűzött helyre érkezni És ha 
meggondoljuk, hogy ezen a dél
utánon az egész országban, min
den varosban községben, ahol csak 
van cserkeszcsapat, volt riadó s 
valószínűleg mindenütt kifogástala
nul sikerült, ez mind fegy elmezett 
cserkeszöntudatra vall,olyan cser 
készszellemre, amely l omolyan at- 
erzi óriási fontosságát a köze gó 
jamboreenak.

— Levente lövészverseny 
eredmény. Az idei évzáró lö 
vészversenyek eredménye: 1. 
Polgár István, 2. Jáger Attila, 3 
Jánity Mátyás, 4. Vorisek Ferenc,
5 Mojzes István, 6 Lugvig Jó
zsef, 7. Bauer József, 8 Egri |

I Károly leventék.

posni magunkat!
Meg kell mutatnunk az egész 

világnak, hogy amig csak egy 
magyar is él a föidtekén, a ma
gyar igazság követelését nem 
szűnünk meg a világba harsogni. 
Tudják meg, hogy testünk, lel
künk minden porcikája csak egy 
kívánságot, csak egy óhajt kiált 
az ég felé :

„Jöjjön el az ezer éves nagy 
Magyarország" !

Csak úgy bizhatunk, csak 
úgy remélhetünk, ha testvériesen 
összefogunk, minden egyéb 
érdekeket félre téve minden el
lentétet: fajit, felekezetit politikait, 
stb-1 kiküszöbölve, egy nagy kö
zös szent cél a revízió érdekében.

Eszméljünk fel végre a tes- 
pedtségből, emeijük szent esz
ménket minden fölé, hogy a 
kései utódok ne átkozzák, de 
imáikba foglalva áldjác emlé
künket.

Legyen ott a revíziós gyűlésen 
minden mozogni tudó magyar, 
mutassuk meg, hogy élni, élni, 
élni akarunk s nem örökre el
temetkezni!

— Postai közlemény. A posta
igazgatás a vasárnap és Szt István 
király napján a belföldi forgalom
ban folytatott távolsági magánbe- 
zélgetések utáni pótdijat, f. é. junius 
hó 16-tól kezdve megszüntette.

— Közgyűlés. A Mohácsi Ön 
kéntes Tüzoltóegylet f. évi julius 
2-án, határozatképtelenség esetén 
folyó évi julius hó 16 án dél
előtt 10l/2 órakor tartja évi ren
des közgyűlését. Tárgysorozit : 
1. Enöki megnyitó. 2 Múlt gyű 
lés jegyzőkönyvének felolvasása.
3. Parancsnok jelentése. 4 1932. 
évi zárszámadás és számvizsgáló 
bizottság jelentése. 5 Az 1934. 
évi költségvetés. 6 Szolgálati ér
mek kiosztása. 7. Indítványok. 8 
Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag 
kij.lö’ése.

— Levente kirándulás. A 
levente intézmény julius 2 án 
délután fél 2 órakor egy kisebb 
kirándulást indít, melyben ön 
ként jelentkező leventék vehet
nek részt. A kirándulók ugyan 
már este hazaérkeznek, mégis a 
kiszámíthatatlan időjárás miatt 
tanácsos, ha minden induló 
esetleg a rossz időre számítva 
felsökabátot is hoz magával. 
Gyülekezés a vásártéren délután 
fél 2 órakor. Vezető Főoktató.

Öngydxossag. Kalkán 
József földműves, 75 éves mo
hácsi (Perényi u. 38) lakos, 
csütörtökön reggel felakasztotta 
magát. Tettét reggel 9 órakor 
fedezték fel a szomszédok. Tel
jesen elaggott, állandóan beteges 
lévén, valoszinüleg a szenvedő 
sek elől menekült a halaiba.

— A cseresznye. A cse
resznye megérett. A cseresznyét 
mar nemcsak látjuk, nemcsak 
e szűk, hanem lábainkkal is érez 
zük. Egy olvasónk panaszkodott, 
— tapasztalhatta mindenki — 
hogy a járdák tele vannak eldo
bált cseresznyemagokkal. Sajnos 
nem csak neveletlen gyerekek 
dobalján el, hanem felnőttek is 
az utcán eszik a cseresznyét s a 
magokat eldobjak. Nem csak ne-

ll’.I.I.M-.H

TÁNCISKOLA
az Iparos körben junius hó 

26-án, hétfőn nyílik meg.
GYERMEKEK részére délután 5 órakor 
FELNŐTTEK részére este 9 órakor 
ni.irrirrmi -J

veletlenség, hanem veszélyes is 
lehet s jó lenne ha a közönség 
ezt a rossz szokását abbahagyná.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi junius hó 
16-tól 1933. junius hó 23-ig 
Születések: Kepner Terézia,
Toldi Ferenc, Gombár Márta. 
Házasságkötés: nem volt. Ha
lálozások : Gergeta Mátyás 70 
éves, Kovács József 32 éves, 
Berecz Dénesné 30 éves, Kele 
mén Judit 3 hónapos, Keszler 
Mátyás 75 éves, Kalkán József 
74 éves.

1 D Ö JÁRÁS
A mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása Jelenti i 
1933. junius 16 tói junius 23-ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -J- 31 Cö 
a hőmérsékleti minimum -j- 9C° 

csapadék 4 2 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG

1933 vh. 437. szám.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Horváth Lajos ügyvéd által 
képviselt Első Mohácsi Gőzma
lom végrehajtató javára végre
hajtást szenvedett babarci lakos 
ellen 455 pengő 11 fillér tőke és 
járuléka erejéig a mohácsi kir. 
jarásbiróság 1932. P 7866 sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőnél 1933. évi május hó 
29 én le, illetve felülfoglalt és a 
7866 1932. számú foglalási jegy
zőkönyvben 1 — 10. tétel alatt 
összeírt 3580 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. járás 
bíróság 7866 1932. sz. végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. § a alapján fent megnevezett 
s a foglalási jegyőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedő la
kásán Babarcon leendő megtar
tására 1933. évi julius hó 8. nap
jának délelőtt 8 óráját tűzöm ki, 
amikor a biróilag lefoglalt kocsik, 
lovak, 1 cséplőkazán és 1 cséplő 
szekréuy l/2 része s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál aiacso 
nyabban nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésen, 
melynek becsértéke J000 pengő 
esak az vehet részt, ki 10% ba 
netpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi junius 19. 

napján. Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött
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— Egytégres űzabályozAst 
kérnek a házalók ellen. A ke
reskedelmi és ipari érdekeltségek 
az utóbbi időben erősebb moz
galmat indítottak a túlságosan 
elszaporodott házalók ellen. Most 
egy memorandumot juttattak el a 
kormányhoz, amelyben rámutat
nak arra, hogy a házalást egy 
Bach korszakból itt maradt nyílt 
parancs szabályozza s sem ezen 
sem pedig az ezt kiegészítő né
hány apróbb rendelet nem felel 
meg a mai időknek A hazalók 
ügyének egységes és országos 
szabályozását kérik, hogy ebben 
a kérdésben, amely nemcsak a 
kereskedelemnek,de a közönségnek 
is rossz, mert rendszerint érték
telen árut sóznak ra, — mielőbb 
vegleges intézkedés történjen.

— Siklósi SE— Németbólyi 
LE 4 : 1. Siklós 11-én. Az ered 
mény, bár a siklósi csapat jobb 
volt, nem reális, mert a német
bólyi csapat több szerencsével 
szebb eredményt érhetett volna 
el. Siklósi SE— Németbólyi LE 
3 : 2. Németbóly, 15 én. Siklós 
kezd, Németbóly támad és az 
első percben Köszdorf révén 
vezetéshez jut. Siklós a 20. p 
ben kiegyenlít majd megszerzi 
a vezető gólt. Németbóly Kösz
dorf góljával kiegyenlít. Siklós a 
félidő végén támad, de a kitűnő 
bólyi védelem helyén van. A 
második félidőben a németbólyi 
csapat fölényét nem tudja gó
lokban értékesíteni. Siklós most 
teljes erővel támad és a 25. p 
ben vezetéshez jut. A félidő vé
gén újra Németbóly támad, azon
ban eredménytelenül.

— A Pécsi Katolikus Legény- 
egylet 70 éves jubileuma. 
Megiruk, hogy a Pécsi Katolikus 
Legényegylet most ülte meg 70 
eves jubileumát. A Legenyegylet a 
jubileumra képes lapott adott ki 
amely igen érdekesen mutatja 
be, az egyesület tevékenységét 
es a pécsi iparosi ifjúság egyesü
leti eletet. Gyönyörű díszterme, 
szép etterme van a Pécsi Kato
likus Legényegyletnek, kerékpáros 
csapata, cserkeszcsapata, staféta
futói. De a sport mellett a szel
lem; foglalkoztatást sem hanya
golja el, mert mint az egyik ké
pen latható estéli könyvileli tan
folyamot is tartottak igen szép 
számú résztvevőkkel.

SPORT.
MTE—DPAC (Pécs)

0 : 0.
Mohács. Bajnoki.

Biró: Krebsz.
Félsikert ért el az MTE utolsó 

mérkőzésén a DPAC-cal szemben. 
Az eredmény bizonyos sikertelen
séget jelent a mohácsi futball 
szamára. Itt volt az alkalom, 
hogy őszi 0 : 5-ös vereséget akár 
kamatostól adhatta volna vissza 
az MTE. Ennek az elmaradásáért 
a csatársor — és abban is Berta 
és Karácsonyi indiszponélt já
téka — a felelős. A hatfsor hifba 
adta a szebbnél-szebb labdákat, 
csatárok még az üres kapuba 
sem találtak be. Mint mindig, 
úgy ezúttal is a halfsor volt a 
legjobb része az MTE-nék. A 
védelemben MutscHer jó jéKéka 
volt örvendetes esemény, de Ju
hász és Balatoni is teljesítette 

kötelességét. A csatársorban Né
metvarga és Varga volt jó, Ko
vácsics is megfelelt.

A DPAC jó kvalitású együttes, 
a védelmük erősen állt a lábán, 
csatáraik — mohácsi mintára — 
erélytelenek Kivált közülük Ko- 
tocs és Schantzl.

MTE kezdést a DPAC taccsra 
szerel, melyből nagy mohácsi 
helyzet alakul ki, csataraink 
azonban az üres kapuba sem 
falainak bele. Viszonzásul DPAC 
támadás fut — mellé Az 5. p- 
ben M I E támadás Schantzl ke
zén csattan, kiáltó 11-es, a biró 
sípja azonban néma. A 11. p ben 
rúgja a DPAC az első komért, a 
vedelem előre dobja a labdát és 
Berta fölé lő. A 17 p ben a biró 
lesen éri a bányászok csatárait. 
A 20. p tői tiz perces MTE fö
lény mutatkozik minden latható 
eredmény nélkül. A halfsor fé
nyesen oldja meg feladatát, azon
ban hasztalan az igyekezetük, 
mert a csatársor tehetetlen. A 
42. p ben újra MTE helyzet van 
soron — de nem lesz belőle 
semmi. Az utolsó öt percben 
DPAC is támad es a 44. p ben 
Batatoni kiejt egy nehéz labdat, 
de nincs baj, mert a védelem 
tisztáz.

DPAC támadás vezeti be a II. 
félidőt, szabadrúgás hozza fel az 
MTE-t. Az 5. p ben rúgja a 
DPAC a második komért, utána 
a hazai csatárok két esetben is 
alusznak és oda a jó helyzet. A 
14. p ben veszélyes DPAC hely
zet, amit a vedelem tisztáz, eb
ből MTE támadás alakul ki s ez 
sem hoz eredményt

A 21 p ben Varga nagy hely
zetből lő — alig mellé.

Változó támadások közben 
Balatoni erősen a sarokra tartó 
lövésre dobja magat, kiüti, azon
ban a védés nem 100° 0 os és a 
lesen álló csatárok rárohan
nak, a biró szeme azonban jól 
lát. A 40. p ben újra gólt rúg
hatna az MTE, de megkíméli az 
ellenfél hálóját a góltól.

Előtte a DPAC II. csapata ját
szott az MTE II. csapatavai és
1 : 0 (1 : 0)-ra megverte a mo
hácsiakat.

•
A Pécsi VSK lett Délnyugat 

bajnoka, mivel a Kiskunhalasi 
AC t 2 : 1 re, a Nagykanizsai
TE-t pedig 4 : 3 verte meg és a 
KAC 2 : 1-re győzött az NTE 
felett.

Tömöri vegyes—Sokac ifjak.
Vasárnap, folyó hó 25-én a 

Kát. Legényegylet és Gazdakör 
futba.lcsapatai jatszák barátságos 
mérkőzésüket. A mérkőzésnek 
revans jellege van. A pünkösdi 
találkozón a Tömöri vegyes
2 : 1-re győzött és ezért a vere
ségért mindenáron revansot akar
nak venni a Sokac ifjak. Erre az 
alkalomra, mint hírük az MTE 
sokac játékosai is sorompóba 
állnak. Belépődíj nincs 1 Adomá
nyok a felszerelés javara köszö
nettel fogadtatnak. A mérkőzés 
kezdete délután 5 óra.

Feleié* sierkesstó :
BÁN ANDRÁS.

LOtniöfdene* M t
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTÉR
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség. i

Kötzönetny il vánit is.
Mindazok, kik Istenben bol

dogult felejthetetlen nevelt leá
nyunk

Hahner Katica
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is halás 
köszönetünket.

Mohács, 1933. junius hó 23.

Nevelő szülei.

Emeleti lakás 
kiadó, Horthy Miklós ut 40 sz. 
alatt négyszobás, vagy pedig 
három szobás és egy garson 

szoba. Bővebbet

Halász László 
kereskedőnél 
Mohácson.

Mohács megyei város polgármesterétől. 
3045 1933. szám.

Versenytárgyalási hirdetés.
Mohács város átkelési üzeme és köz

munka alapja részére 1933 év második 
felében szükséges 2.700 kg MOTALKÓ 
(benzin-szesz keverék) beszerzésére 

versenytárgyalást 
hirdetek Az ajánlatok beadásának ha
tárideje julius hó 10

Szállítási feltételek és ajánlati űrlap 
28 fillér levélbélyeg beküldése mellett 
a város mérnöki hivatalában beszerez
hető.

Mohács, 1933. évi junius hó 22-én.

Dr. MARGITAY LAJOS
polgármester

Jókarban levő használt 

írógép 
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Jókai Mór ucca 46. számú

ház
szabad kézből eladó. Ugyanott 
8 hetes és féléves malacok is

eladók.
Használt

női kerékpár
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.
f-----------------------------------

Legelsórangu és legolcsóbb a szénsavas

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ- ■ . - --

térje — igyák — kapható palaekcserével 
minden jobb fűszer és esemege üzlet 

ben, vendéglőben.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasitrilis hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.
1933 vh. 506. sz.

Árverési hirdetmény.
Az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a 

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr.-T. Nagy Endre ügyvéd áital 
képviselt Herceg Eszterházy Pál 
és érdektársai végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedett mohácsi 
lakos ellen 42 pengő 70 fillér 
tőke és járulékai erejéig a 
mohácsi kir. járásbiróság 1931. 
Pk. 9395 számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedő
nél 1931. í évi október hó 29 én 
le, illetve felülfoglalt és a 
foglalási jegyzőkönyvben tétel a. 
összeirt 1099 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. 
járásbiróság Pk. 9395. 1931. sz. 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t.-c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény’ 
kereset folyamatban nincs végre
hajtást szenvedő üzletében 
Mohácson, leendő megtartására 
1933. évi julius hó 11 napjának 
délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútor, üzletbe
rendezés és különféle áruk s 
egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellené 
ben eladom. Az árverés alá kerülő 
ingók a becsérték kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10% bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi junius hó 
14 én.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött 
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Művészies tervű és nagyszerű kényelmi! 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok 
a legelőnyösebb árakon részletre 

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

való befonását is.

is
Magyar Királyi Folyam- is Tengerhajózási Részvénytársaság.
Igazgatóság: Budapest, V., Mária \ aléria ucca II.

Piaci áraki
Búza 76-os ti.— P
Zab — — 7 20 P
Rozs — — 5-80 P
Árpa — 7.— P
Tengeri moris. 6.80 P
Bab — — 7.— P

Gáztűzhely 
bárhol 
gázvezeték nélkül
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I. ^Személyforgalom:
A Dunán : a) a hajózási évad tartama alatta

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

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

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

Különhajók bérelhetők!

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR

este a

Ez az,a/HvX&

NINCS bél, előmelegítés, tiszto
gatás, füst szag.

Kényelmes fizetési feltételek. 
Minden lakásban díjtalanul 

bemutatjuk.

BAUER KÁROLY vaskereskedése 
Mohács.

II. Teherárúforgalom:
az egesz Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

On nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk

Házhoz is szállítunk!

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.




