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A MUNKA.
(B. A) Volt nekem egy 

öreg sokac házigazdám, aki 
mindenkor fitymálva emle
gette napi robotomat: 
Ugyan ! — legyintett — egész 
nap ülni, az is munka?

Az öreggel sohasem tud
tam volna elhitetni, hogy a 
szellemi munka mennyivel 
jobban viseli meg az embert 
a iizikainál nagyon sokszor, 
amikor a fáradt agy nem tud 
elpihenni, amikor az idegek 
az agyban is dolgoznak és 
elriasztják a pihentető álmot.

Az öreg sokac gondolko
dása nagyon sok fizikai mun
kás agyaban megrögződött s 
nagyon sokszor volt alkal
munk megfigyelni. De az 
ellenkezőjét is.

Nagyon sokan vannak az 
intelligencia tagjai közül, akik 
talán soha életükben duivább 
szerszámot nem fogtak a ke
zükbe, akik egyszer sem fog
tak kapát, ásót, akik nem 
ismerik a gyalu, a kalapács 
súlyát s akik ha elismerik is 
a fizikai munkás verejtékét, 
ez elképzelés csak lelki él
mény, igazi megértés nélkül.

A német nemzeti szociá- 
lizmus az egyiket már meg
oldja annyiban, hogy minden 
német polgárnak legalább 
egyszer életében kell fizikai 
munkát végezni. Nincs fel
mentés alóla, meg kell fogni 
a csákányt, a fűrészt, vagy 
más nehéz szerszámot és 
dolgozni kell a nemzetnek, 
az összeségnek. Az egyik 
réteg tehát meg fogja tanulni 
a másik munkájának megbe
csülését s lehet, hogy ha a 
másik látja, hogy a fizikai 
munka csak szokás s azt ha
mar megtanulják, jobban 
megbecsüli majd a szellemi 
munka értékét is amihez 
mégis csak évek kellenek 
amíg tanulásunkkal odáig 
érünk, hogy elvégezhessük.

Mindezek pedig úgy jutot
tak eszembe, hogy az egyik 
rémet tudósításban Hittlertól 
eredő, de egy munkás szájá

ból elhangzott mondatot ol
vastam: Mi tudjuk azt, hogy 
az országot csak munkával 
lehet előbbre vinni!

A munka, a nálunk any- 
nyira lenézett munka dics
himnusza belegyökerezett 
abba a népbe, amelynek egy 
munkás tagja igy beszél 
Szinte felkiáltójel nekünk ez, 
ahol a régi úri mentálitás 
még annyira kisért, amikor 
az ur nem tartotta úri dolog
nak a munkát és csak a pa
rasztot fogta be arra. Ordít 
nekünk ez a mondat, ahol a 
nem tanuló fiút azzal ijesz
tik, hogy suzternek adják, 
mintha a suzter munkája 
megalázó lenne. És sorra 
mehetnénk még igy annyira 
közismert dolgokon, amelye
ket az uj embertípusról irt 
cikkeink folytatásaképen hoz
hatnánk sorra, de mindenki 
ismeri úgyis ezeket.

Beszélhetnénk arisztokrá
ciánkról, amely — tisztelet 
a kevés kivételnek — még 
a közéleti szerepléstől is visz- 
szavonult, talán ezt is meg
alázó munkának tartja. Ha
talmas vagyonok urairól nem 
hallunk semmit, legfeljebb 
néha dorbézolásokkal, kár
tyacsatákkal kapcsolatban búj
nak elő történelmi neveik 
még jobban lekoptatva az 
ősök valamikor makulátlan 
hagyományát.

Beszélhetnénk az alsóbb 
osztályokról, ahol felfelé tör
telés nem a nemesebb 
munka, hanem a nagyobb 
kényelem jegyében történik. 
És beszélhetnénk arról a sok
szor látott, tapasztalt lényről, 
hogy a n unkát csak olyan 
szükséges robotnak tekintik, 
amelyért pénz jár és a mun
kát nem a munkáért szeretik.

Hol vagyunk mi még a 
német munkás lelkivilágától? 
Mikor érünk mi el oda, 
hogy ebben az országban 
mindenki nemcsak dolgozik, 
hanem a n unkát a munkáért 
végzi, örömmel, szeretettel 

és tudja ugyanakkor, hogy a 
nemzetnek, az összességnek, 
hasznos tagja s ez büszke 
öntudattal tölti el?

Egy vezércikk kerelébennem 
lehet ezt a hatalmas témát 
megtárgyalni, de nézünk ki
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Nagyarányú társadalmi megmozdulás volt 
a Revíziós Liga nagygyűlése.

Nagy lelkesedés közepette alakult meg a Revíziós Liga 
mohácsi osztálya A revíziós Liga vezetőinek nagyhatású 

beszéde a városháza dísztermében.
Vasárnap dé'ufán 4 órakor 

tartotta a Revíziós Liga mohácsi 
osztálya alakuló közgyűlését. A 
város közönsége faji, — feleke
zeti és politikai kü!ömbség nélkül 
oly nagy szambán jelent meg a 
gyűiesen, hogy a hatalmas terem 
kicsinynek bizonyult és sokan a 
folyóson rekedtek, vagy pedig a 
szomszédos termekben összezsú
folva hallgattak a szónokokat.

A Hiszekegy eléneklése után dr. 
Margitay Lajos polgármester nyi
totta meg a közgyűlést, melyen a 
központ részéről Lukács György 
v. b. t. t. volt miniszter, ügy 
vezető elnök, Drczdy Győző v. 
képviselő, az Amerikai Revíziós 
Liga ügyvezető elnöke és dr. 
f-aiuhtlyi Ferenc pécsi egyetemi 
tanár jelent meg.

Trianonban megalázták a 
magyar...

— Népek lelkét a szenvedések 
égbenyuló tüze tisztítja és edzi 
— mondotta a polgármester.

— Magyar népünk sokat, de 
sokat szenvedett s a szenvedé
sek kemény tüze meg is tisztí
totta lelkünket. Népünk Istenbe 
vetett hitét soka sem vesztette 
el. Mohács után sírba esett 
hazánk, de a lélek feltörte a 
kripta nehéz ajtaját és eget kért. 
Trianonban is megaláztak, poba- 
sújtották a n agy art, de lesz 
még feltámadás. A Megváltó is 
meg megroskadva vitte a nehéz 
keresztet a Golgotára, de ez a 
kereszt nem a halál, hanem a 
dcscség keresztje volt. Mi is 
hordozzuk Triar cn nehéz kereszt
jét, melynek súlya alatt meg
megtör népünk, de hiába feszí
tettek meg benőnket,

Trianon keresztje nem 
az etek megsemmisülés, 
hanem a dicsőséges fél
te medás keresztje. 

a fejlődő, termést ígérő 
nyárra: Minden fűszál, fa, 
virág dolgozik fejlődik! Az 
életben nincs pihenés, állandó 
örök mozgás, munka, mert 
az Alkotó az embert mun
kára teremtette!

A keresztre feszitett 
magyar nép.

— A határokon túl a fegyverek 
erdeje őrködik a keresztre feszí
tett magyar nép felett, de népünk 
mégis fel fog támadni Sem a 
fegyverek sokasága, sem más 
nem akadályozhatja meg a ma
gyar feltámadást, mert az egy 
faj fegyelmezett öntudatos mun
kájának örök gyümölcse lesz. 
A feltámadás előkészítésének 
nehéz munkájában oroszlánrésze 
van a Revíziós Ligának. A Revíziós 
Liga volt az, amely a sötét ma
gyar éjben a hajnal pírjának 
első derengését hozta. A határo
kon innen és túl áldás kiséri 
ezért a Revíziós Liga munkáját, 

mert minden magyar 
ajka arra ébred, azt 
imádkozza, hogy Lesz 
még feltámadás, lesz 
még Nagy Magyaror
szág.

A gyűlölet bőkője.
Ezután Lukács György v. b. 1.t, 

volt miniszter, a Revíziós Liga 
ügyv. igazgatója emelkedett szó
lásra. Köszönetét mondott a 
szép fogadtatásért, a nagy ér
deklődésért, melyet a város közön
sége a revíziós mozgalom iránt 
tanúsít és azért a lelkesedésért, 
mellyel Magyarország feltámadá
sán munkálkodik.

— A trianoni békét a gyűlölet 
eredményezte — mondotta. — 
A győztes háborútól gőzős le
vegője a megtorlás pallosa 
éppen Magyarországra sújtott le 
a legkegyctlenebb módon.

Ezután Magyarország veszte
ségeit ismertette, úgy lakosság, 
kultúra, mint anyagi és erkölcsi 
erőkben, majd igy folytatta:

— Igazságta’an a békeszerző
dés azért is, mert magasabb 
kultúrával rendelkező népek
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balkáni nívó alá akar hajtani, ami 
pedig az emberiség szégyene. 
Nem állhat meg a trianoni szer
ződés már csak azért sem,

mert azt a magyar nem- 
tét nem önként irta alá, 
hanem réseint a háború 
rettenetes áldozataiban, 
részint at ezt követő 
forradalmakban teljesen 
kimerülve, kénytelen volt 
elfogadni, hogy meg
mentse azt, ami még 
menthető volt s a győz
tes államok ekkor olvas 
Iák magyar nép fejére a 
háborús bűnösséget

Azonban az azóta eltelt évek 
alatt napvilágra került hiteles ok
mányok igazolják, hogy a ma
gyar nemzet nem akart háborút 
és a támadásba is csak akkor 
egyezett bele, amikor Ígéretet 
kapott arra nézve, hogy nem 
hóditó, hanem elégtételt k.rő 
háhorut viselnek. Egyébként 
sem volt a világháború megin 
ditasának közvetlen okozója ez, 
mert a puskaporos levegőben 
éppen a győztes államok voltak 
azok, kik háborút akartak

— A legfájóbb mégis az, hogy 
azt a kis jogot, melyet a béke
szerződés nemzetünknek juttatott, 
lépten-nyomon megtagadják 
Nevezetesen a békediktátum áltál 
biztosított önrendelkezési jogot 
megtagadták s az elszakított la
kosságot megkérdezése nélkül 
önkényesen raboltak el.

— Azzal vádolták nemzetünket, 
hogy a kisebbségeket elnyomja, 
pedig testvérként kezelte őket 
népünk.

— Katonai ag teljesen lefegy
verezték hazánkat s a győzőknél 
pedig soha még fegyverkezés 
oly mértékben nem folyt, mint 
éppen most.

— Hazánkat, mely tökéletes 
gazdasági egységet alkotott, hit
vány emberi kezek részekre ta
golták s a most mindent elsöprő 
gazdasági válság lesz az, amely 
bebizonyítja, hogy Isten nel ujjat 
huzni büntetlenül nem lehet.

A magyar nemzet fölismerve 
az őt jogtalanul ért megalázást, 
sérelmet és főként a kirívó igaz- 
ságia!anságokat, a trianoni beke- 
diktátom revízióját követeli. Eh 
hez különben a Népszövetségi 
alapokmány 19. § is jogot at, 
mert kimondja, hogy helye van 
a revíziónak, ha viszonyok a bé
két veszélyeztetik. Volt e va aha 
is a mainál gyülöletteljesebb idő? 
Van-e tarthatatlanabb szerződés 
a tnanoninál?

— A félrevezetés folytán ho
zott ítélet meg nem állhat. Igaz
ságot kell szolgáltatni Magyar
országnak. A szinmagyar vidé- 
keket.haladéktalanul kapják vissza, 
az önrendelkezési jogot élvező 
kisebbségeknek adjanak módot 
joguk gyakorlására.

— A revízió gondolatát a 
Revíziós Liga terjeszti, melynek 
hivátása felvilágosítani a világot 
a trianoni igazságtalanságra. 
Egyesülni kell minden magyar
nak s küzdeni Magyarország 
feltámadásáért, mert abba bele 
nyugodni nem lehet. Nem, Nem 
Soha I

Drózdy Győző beszéde.
A nagyhatású beszéd után 

percekig ünnepelte a közönség 
a szónokot. Majd Drózdy Győző

az Amerikai Revíziós Liga ügyv. 
igazgatója mondott beszédet.

Elmondotta, hogy mi indította 
a reviziós mozgalom meginditá 
sára. Ismertette az amerikai re 
viziós mozgalom óriási arányait 
és mindenre kiterjedő munkás
ságát Igy 10 000 aláírással me
morandumot terjesztettek a Nép
szövetség elé, melyben ismer
tették a magyar nemzetet ért sé
relmeket. A revízió gondolatának 
sikerült megnyerni azt az Ame
rikát, melynek elnöke volt éppen 
az, aki a népek önrendelkezési 
jogát biztosította a békeszerző 
désben.

— Magyarország gazdasági egy
ségét megbontottak és vétkes ke
zek vonták meg a mai határokat. 
Hazánkat teljesen kifosztották s 
nem hagytak semmi mást, csak 
szenvedést, nyomort. Az arany
kalászos rónaságon nem terem 
már áldás, hanem átok. A hatá
rokon innen és túl egy nemzet 
sir, de letörli könnyét és biza
kodva tekint a jövőbe, mert 
tudja, hogy a természetet kiját- 

I szani nem lehet. Hiába van a 
demarkációs határ, a nép érzi, 
hogy egymásra van utalva, hogy 
az ezeréves közös sors elszakít 
hatatlanul egybefiizi őket s egy 
más nélkül az élet sem élet.

A Revizós Liga törhetetlen 
akarattal folytatja nehéz küzdel 
mét s elfog következni az az idő, 
amikor kivívja a szinmagyar vi 
dékek azonnali visszacsato'ását 
és az önrendelkezési jog gyakor 
lását. Azonban szivébe vési a 
magyar ifjúságnak, hogy meg
alkuvást nem ismerve küzdjön 
vére hullatásával végső leheletéig 
Nagy-Magyarország visszaszer
zéséért, hogy ez a föld ismét 
egy s magyar legyen.

A lelkts beszéd után Faluhelyi 
Ferenc dr. egyetemi tanár a 
Reviziós Uga pécsi osztályának 
ügyv. aielnöke ismertette a Liga 
célját és munkásságának ered 
menyét.

— Revízió gondolata akkor 
nőtte ki magát egységes és az 
egész nemzetet átfogó nagy 
nemzeti mozgalommá — mon
dotta, — amikor a revízió esz
méje a külföldön először termé
keny talajra talált 1927. évi junius 
hó 21-én Rothermere Lord meg
írta a Dail Maily bán híres cikkét 
„Magyarország helye a nap alatt" 
és ennek hatása alatt 1927. évi 
augusztus hó 11-én megalakult 
a Magyar Reviziós Liga

A nemzetmentő munka meg 
van kezdve s nincs az a hatalom, 
mely feltartózthatná. A revízió 
szekere megindult, de hogy to
vább gördüljön, éleszteni, ápolni 
kell azt az eleven erőt, mely a 
kocsit végre a magyar feltámadás 
kapujába vezeti.

Végül üdvözölte a város pol
gárságát s felkérte a megjelente
ket, hogy alakítsák meg a ; Liga 
helyi szervét és válasszák meg 
annak tisztikarát. A megjelentek 
óriási leikesedéssel határozták el 
a Liga osztályának megalakítását 
és diszelnökül; gróf Szapáry 
Lajos, Fischer Béla, Mihálffy 
Vilmos, elnökül: dr. Margitay 
Lajos, ügyv. elnökül: Schmidt 
Károly, főtitkárul: dr. Bartók 
Lajost választották meg egyhan
gúlag. Választmányi tagok lettek: 
dr. Beck Alajos, Brand Ede, 
Bálint Gyula, Bán András, Bezuk 

Lajos, Bánovics József, Csupics 
Lukács, Dobszay Mátyás, Decleva 
Oéza, Erős József, Ehrenfeld 
Antal, Endl János, Flesch Ármin, 
Faltay János dr, Ferenczy Oyula, 
Fridrich Oszkár, Fehérváry István, 
Orams Béla, Horváth József, 
Hainess Elemér, vitéz Horváth 
Iván, vitéz dr. Horváth Kázmér, 
Jávor Lehel, Inczédy Károly, dr. 
Ihrig Ákos dr. Krausz Győző, 
dr. Kápolnai Zsigmond, Kanabé 
Géza, vitéz Kürtössy Mátyás, dr. 
Kaufmann József, Lipokatics Já 
nos, Mayer Ferenc, dr. Mihályffi . 
István, Misko’czy Sándor, Mát ' 
kovics Mátyás, dr. Mózes Gyula, i

Felfedeztük a szigeti vár= 
megyei gyümölcsfaiskolát.

Négy éves rendszeres munka eredménye. — 
A vármegyei gyümölcsösben nem pusztított 

a gyapjas pille!
A Mohácsi Hírlap hírei között, 

igy tavasztól kezdve, igen gyak
ran megjelenik, hogy Baranya- 
vármegye alispánja, Fischer Béla, 
a szigeti gyümö'csös megtekin
tése végett Moháéra érkezett. 
Ez a gyakori látogatás — külö
nösen az utóbbi időben — arra 
engedett következtetni, hogy a 
szigeti gyümölcsösben már van 
látnivaló s elhatároztuk, hogy 
felfedező u‘ra indulunk a szi 
getbe, megkeresni a gyümölcsöst.

Igy: Felfedező útra, mert a 
mohácsiak közül még nagyon 
sokan csak azt tudjak, hogy 
van Sokan ta'án arra is jártak, 
az útról végig nézték, azonban 
közelebbről nen sokan érdeklőd
tek.

Brand Ede ny. polgári iskolai 
igazgatóval indulunk útnak. 
Brand Bde egyike, aki mineen 
szép és nemesért lelkesedik. 
Amikor szinpártoló kellett, akkor 
azt csinálta meg, amikor muzeum 
akkor azon dolgozott, most, 
hogy a gyümölcstermelés oly 
nagy fontosságú lett, egymás 
után jelennek meg cikkei, lelke 
sedő tollából. De, nem róla 
akarunk irni.

A bekötő ut után, hepe hupás 
köves ut jön. Most már nem 
bánjuk, hogy Baracska felöl 
kezdték el az útépítést, mert 
biztos, hogy sokáig ez sem 
marad megépitetlenül: Az alis
pánnak is erre kell járnia sok
szor s tudja, mily rossz I

Az ut mentén levő almafák
nál megállunk. Szinte ordít róluk 
a gyapjas pille kártevése, ami 
ről Brand Ede lapunk múlt 
heti számában cikkezett.

Megfekedett levelek, pók
hálók, megrágott ágak 
átlátszó lomb jelzi ennek 
az uj fajta kártevőnek 
munkáját s egyik másik 
almafát szinte siralmas 
megnézni.

Az egyik tanyánál kijön egy 
öreg néni is, amikor látja, hogy 
a megrágott almafát nézzük. Pa- | 
naszkodik, de amikor Brand 
igazgató peremetezésre biztatja, 
hitetlenül csóválja a fejet és 
mondja:

— Ki kell vágni a fát!

Német Károly, mohácsi Német 
Kálmán dr., Oltványi István dr., 
Petrovics Károly, Porgányi Lajos 
Pásztor Endre, Pakusz Károly’ 
P. Rukovina József, dr. Rüll Jí* 
nos, Rosenthal Ernő, Roheim 
Jenő, dr. Szlávy Kornél, Schnei- 
der Lajos, dr. Szivér Lajos, 
Szieberth Ferenc, Schmidt Lajos’ 
dr. Schmidt Miklós, dr. Szabó 
Károly, id Szingsteín János 
Thür József, dr Vida Laios’ 
Vikár Zoltán. Vida Dzzső, Varira 
Pál. Visy Pál. 5

A megalakult tisztikar nevében 
dr. Margitay Lajos mondott kö
szönetét.

Ugylátszik inkább kivágni, 
mint permetezni!

Csakhamar előtűnik a vár
megyei gyümölcsös Barátságos, 
zöldre festett kertészlak moso
lyog elénk és balról törpe gyü
mölcsfák ezrei sorakoznak a be
kerített területen. A kapuban 
Waltér Ernő kertész vár moso
lyogva s örömmel vállalkozik a 
kalauzolásra.

Hogy mi van ott, talán leg
jobb lesz a szá nokkal kezdeni. 
Van a gyümölcsösön 2300 alma, 
300 szilva fa Negyedik évesek. 
Egyik másikon már gyümölcs 
is Van azután szép sorjába ül
tetve lő ezer csemete, 5000 tő 
rózsa, 5000 francia barack cse
mete és hozzávetőleg 40 ezer 
vad csemete, azután egy nagy 
helyen a magról induló vadhaj 
tások

A köztes földi eper, amelynek 
levelei alól étvágygerjesztőén 
piroslanak elő az érett gyümöl
csök.

Ebből naponta Ízléses 
csomagolású ládikok 
mennek Pécsre és igen 
jó áron értékesítik.

Köztesnek van még ültetve 
nagyszámú Mehonia, amely 
mellékesen igen szépen kifizette 
magát, amennyiben eddig mint
egy 16 mm t adtak el virágkeres
kedéseknek 25—40 pengős áron. 
Újabban bevezetett termelési ág 
a csirág, már minthogy a spárga.

Az egész terület 16 kát. hold.
Még számokat. Eddig eladtak 

3500 francia barack csemetét, 
3000 almacsemetét és 20.000 
darab alma és körte vad cseme
tét. Vagyis a vármegyei gyü
mölcsfaiskola révén pár év 
múlva a mohácsi határban

több, mint 30 ezer gyü
mölcsfa terem és a mo 
hácsi talajból kinevelve 
életképes, jó hasznot 
hozó gyümölcsfája lesz 
a mohácsiaknak.

Tessék ennek hasznát számí
tani !

És mindezt a legelején kezd
ték, mint Walter Ernő meséli. 
Magból kiindulva, rengeteg mun
kával és még több türelemmel 
lépésről — lépésre haladva, hogy 
a fa minden tulajdonsága a mo-
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hácsi talajjal legyen összekötve 
és összeforrva.

Négy év után azonban már 
hasznot hoz a gyűmölc«ös s ha 
ma még talán az amortizációt 
nem is fizeti, de számítsuk csak 
a fenti fákat, ha

két év múlva dús tér 
rnéssel megrakodva ont 
ják a kitűnő és egytí
pusú gyümölcsöt és 
hozzá a faiskola jövedel
mét.

De a mi kiindulópontunk a 
gyapjas pille volt s erői is 
szólni kell. Ugyanis jóleső cso
dálkozással állapítjuk meg, hogy 

az összes fok lombozata 
makk egészséges. Itt 
egyetlen egy fal sem 
támadott meg a gyapjas 
pille és szinte kiáltja a 
mohácsi gazdáknak min
den fa : permetezni és 
permetezni, ez az egyet
len ut az egészséges fa 
és a dús termés felé!

A példa, amelyet annyiszor 
hangsúlyoztunk lapunk hasábjain 
itt van. Csak meg kel nézni és 
követni! Ajánljuk mindtii törekvő 
gazdának, hogy legalább egyszer 
látogassa meg az iskolát, sokat 
fog tanulni ott.

Szeretnénk azonban, ha a 
Brand Ede cikkében megemlített 
permetező központ is ebből a 
gyümölcsösből alakulna ki. A 
magyar gazdáért, a magyar me
zőgazdaságért olyannyira lelke
sülő alispánunk bizonyosan kész- 
séggal megengedné meg, hogy 
a terbevett permetező tanfolya-1 
mókát itt tartsák meg s innen ' 
induljon ki a gyakorlati akció 
Mohács gyümölcsének megvédé
sére és kitermelésére.

A többi már a mohácsiakon 
múlik, vagy nem múlik Első
sorban a város vezetőségére 
gondolunk, hogy türelemmel, ki 
tartással, de minden eszközzel 
azon legyenek hogy a helyes 
gyümölcsfaápolás mielőbb meg
induljon. Gondolunk azonban 
Mohács város intelligenciájára is! 
Mindenki vállaljon ebből a mun
kából valamit. Hagyjuk abba a 
politikát, de tegyünk félre néha 
egyéni szórakozásainkat is es 
adjuk időnket, tudásunkat gaz
da tiknak, akkor leszük igazán 
a magyar gazda vezetői es ez a 
vezetői tisztség mélyebb lesz a 
politikainál, mert a szivekben a 
hála és az eredmény nyomán 
fog kivirulni.

Megköszönjük Waiter Ernő 
kertész szives kalauzolását Kel
lemes és hasznos kirándulás jól
eső érzésével távozunk. A végén 
még kis emléket is kérünk és 
kapunk s most amikor ezeket a 
sorokat Írjuk az íróasztalon négy 
szál gyönyörű illatozó rózsa 
mosolyog az Írógép betűire s 
ha az illatukat nem is tudjuk át 
adni olvasóinknak a belükön 
keresztül, hívogató, buzdító mo
solyuk legyen a csábító arra az 
útra, amelyen elindulva sziget
ből dúsan termő Kánaán, gaz
dáink kincses kamrája legyen... 
bischer Béla alispánnak pedig a 
háia és elismerés legbensoob 
szavait küldjük s ennek a csonka 
országnak sok ilyen vezető tiszt
viselőt kívánunk í

Bán András.

Mezőgazdaság.
Szemlélődés.

Sokan aggódva rézegetik a 
szépen fejlett búzatáblákat, hisz 
tavaly ilyenkor már nagy re 
ménységge! nézett a gazda a 
búzatermés elé s egyszer csak 
jött a rozsda, mely minden re 
ményét tönkretette Felvetődik 

I az a kérdés, hogy lehet e tar
tani ma is a rozsda kártól s 
valamiképen meglehetne e előzni 
a kártételt.

Elsősorban le kell szögezni, 
í hogy kétfelé rozsda van, fekete 

és vörös rozsda Veszedelmesebb 
I a fekete rozsda (mely tavaly 

pusztított) kevésbbé veszede mes 
a vörös rozsda, mely minden 

1 évben meg van kisebb nagyobb 
mennyiségben. Mig a vörös 

i rozsda fejlődéséhez alacsony hő
fok is elegendő, ezért nemcsak 
május hó folyamán, hanem 
már ősszel is lathatjuk nyomok 
bán addig a fekete rozsda fej 
lődése illetve terjedése meleg 
esőkhöz van kötve s csak ju 
nius második felétől lép fel An
nál nagyobb a kárté el, minél 
fejletlenebb a növényzet. A múlt 
évben nagyon későn tavaszodon 
s gyönge fejlődöttségében találta 
a júniusban beállott meleg eső
zés a búzatáblákat s igy a gomba 

• fejlődéséhez szükséges körül né 
nyék megvoltak, rohamosan, jár
vány szerű eg szaporodott a rozsda.

Sokan panaszkodtak az idei 
hideg esők mát’, mely azonban 
a búza fej ődése szemponjából 
nem volt hátrányos sőt e önyös 
a rozsdát ilietőleg. Ma in nden- 
felé nagyon szép buzaoat találni, 
igaz, hogy egy hét el meg van
nak késve. Ha meleg csők is 
következnének is be, a fekete 
rozsda ma mar ne n tud annyira 
elszaporodni, hogy nagyobb 
kárt okozhatna. Ha mégis fel
lépne, úgy korábbi aiatással 
segíthetünk, tehát v asz érés 
elején arassunk s ne várjuk be 
a teljes érest, ami minden kö
rülmények közölt káros Egyéb
ként korai fajiak termetesével 
védekezhetünk eil.ne. Egyheti 
éréskülömbség mar igen sokat 
jelent.

Az évenkint megjelent vörös 
rozsda sem mutatkozik nagyobb 
mértekben, ami szintén a hűvö
sebb időjárásnak tulajdonítható. 
Még a megdo t búzák is roz?da- 
mentesek.

A nagy esőzés nagy tömegű 
szálas takarmány és réti széna 
terméssel jár. Csak a minőség 
gél akadunk meg, mert a szári 
tas nagyon bajos s ha a széna 
félszárazon kap újra esőt, akxor 
minősége iesz nagyon gyenge 
Felvidéken rendszeiesek az eső 
zések, itt be is rendezkednek a 
szénaszáritashoz. Agasokat ké 
szitenek s azon szántják a szé
nát. Háztető aiakra 3—4 méter 
hosszú ágakat összerónak s a 
még csak renden fonnyadt szé
nát arra reá rasják s így meg 
ázás nélkül szárad meg a széna. 
Hatarjarasaim alkalmával egyre 
biztattam ezen eljárásra gazda 
társaimat, de nem akartak kötél
nek atiani, abban bizakodva, 
hogy az eső most már 
csak eláll. Az esőzés b z nem 
hagyott fel és sok gazdának 
boszuságot okozott a széna

szárítása Ep most jelent meg 
ezen szántási módnak ismerte
tése egyik sza. lapban, megje
gyezvén azt is, hogy Oyörgyey 
Adolf dr. farmosi földbirtokos 
lucerna szénáját rendszeresen 
ezen módszer szerint szárítja 
Húsz harminc méter hosszú és 
három-öt méter magas száritó 
berendezést csinált. Tehát na
gyobb gazdaságban is megold
ható ez a kérdés.

A lucerna, ba'tacin szárításá
nál igen jó alkalmazható azon 
módszer is, hogy a renden 
fonnyadt szénát kévékbe kötik, 
mint a gabonát és keresztbe 
rakjak s ott szárad ki. Ezzel 
nemcsak az eső káros hatása 

I van megoldva, hanem a levél- 
pergés is meg van akadályozva, 
ami ped g a takarmány legérté 
kesebb része A rakodás is sok 
kai gyorsabb s a széna további 
kezelése A félig fonnyadt lu 
cérna a keresztben gyorsan sza 
radliat s fel nem melegedhet

A réti széna szárításánál na 
gyón jól a kalmazható a villa 
hegyen való szárítás Ennek lé
nyege az, hogy a hajnalban le 
kaszait szénát egy egyén foly- i 
tón szárítja az által, hogy villa- I 
val fo yton forgatva a evegő és i 
a napfény melleit annyira meg- 
szikkasztja, hogy az mar az este 1 
kis petrencíbe gyűjthető így az 
átázástól meg van mentve. Ezt ! 
a rendszert a Felvidéken la<o 1 
tótok alkalmazzák. O yan i.latos 
és haragos zöld színű szénát 
nem tud senki sem készíteni, 
mint ők.

Megemlékezem meg a burgo
nyavészről, melynek feliepése 
ugyancsak erre az időre esik. A 
burgonyavészt előidéző gomba 
a levélen kezdi meg a támadást, 
onnan az eső a spórákat le
mossa tőkéhez, bele hatol a ta
lajba egészen a gumóig s ott a 
még gyengeliéju gumót megtá
madja, elrothasztja. A vész elne
vezés onnan eted, hogy a még 
zöld lomb 2—3 naj) alatt telje
sen inegfekedethetik, elpusztul
hat. Ez a betegség is előfordul 
kisebb nagyobo mennyiségben 
minden evben. Járváiiyszerüleg 
csak akkor lép fel, ha junius 
végén sok meleg eső jár s az 
éjszakák sem hűlne* te, állan
dóan ködös, párás a ievegő 
Védekezés ellene permetezés lu 0- 
os bordói lével. (100 liter vizoe 
1 kg. rézgálic, 1 kg. oiiott mész) 
A permetező kart alulról felfele 
keli vezetni, mini a szőlőnél, 
mert a gomoa a level alsó ré
szét lamadja meg. Permetezni 
most kell, mert ha már erősen 
fellép, nem segíthetünk rajta. A 
burgonya vésztői megtámadott 
gu.no küisö részén, a héjon It 
las, besuppedő folt latszik csu 
pán, inig a belseje szárazon el
korhad. Főzéskor eltol vannak a 
fekete, kellemetlen csomók a 
burgonya testeben. Különösen a 
korai fájták nagyon erzekenyek 
ezen betegséggel szemben. Ró
zsa, El.a fajiak lapos fekvésbtn, 
alj részén, nagyobb vizek men
tén és kerteKben feltétlenül le- 
permetezendők, mert ezen he
lyeken minuig párás a levegő s 
igy a kártétel mindig meg van 
kisebb-nagyobb mennyiségben.

Meg csak annyit akarok meg
jegyezni, hogy a buigonyataolak 
nagyon szomorú kepei nyújta

nak, ami a vetőmag kiválasztá
sának elhanyagolására vezethető 
vissza. Még február hóban reá 
mutattam egy cikkemben, hogy 
nagyon sok a cérna csiráju 
gumó s azt vetésre semmiképen 
sem szabad felhasználni. Ezt a 
kiválasztást sokan elmulasztották, 
az eredmény azoknál meg is van.

 r. H. f.

IGYUNK jg 
ZWACK-UN1CUM 

gyomorerősitö likőrt.

Énk/1'"
Pénteken Sybill című kedves 

op r.’tt került előadásra. Paxy 
T. r Sybill, a szerelmes énekesnő 
- ertpeben bajolta el a közönsé
ge, Mikes Béla a nagyherceg 
szerepét alakította szépen. Torma 
Guszti a ragyhercegnő szerepő- 
b-.-n volt kitűnő. Hus'hv Róbert, 
S.’.i1' Ért ő, Mészáros Ági szép 
j kuk a öregbítettek a szinda- 
r -b nagy sikerét.

Szombaton „Trnósa", a cár 
ka on'ija, került előadásra. Torma 
Guszti az anya rendkívül érzé
keny, csodalatosán tiszta es finom 
e" ü’e'ü szerepét teljes odaadas- 

s , művészettel al ikitotta. Mikes 
B a Timósa érzelmekben gazdag 
szerepében nyújtott tökéletest. 
.1 zsa Irma, Benes Tusi, Szabó 
E ő, Kertész Sándor, Kőmives 
Sándor vitték sikerre a darabot 
\ nagy orosz táncot Kovács 

I i és Erdősi Íren lejtették nagy 
óik rt aratott.

Vasárnap délután a „Nótás 
kapitány" t ..dta elő a szintarsulat 
nagy sikerrel.

Vasárnap este „Cserebogár, 
strga cserebogár-- cunü táncos 
operett került színre. A színészek 
mindent elkövettek, hogy palás
toljak a mü gyengeséget és szép 
jd-.kuk valóban felejte'te is a 
tartalom ürességét. Husthy Ró- 
bort, Torma Guszti, Szabó Ernő, 
K rtész Sándor, Mészáros Ági 
meleg sikert arattak.

Hétfőn este Fodor László 
„Cs k a tükör előtt" c. színmű
vet játszotta a társulat, a közön- 

g nagy érdeklődése mellett. 
Deák Lőrinc a védőügyvéd sze
repet játszotta. Nagy sikert ara
tót a vedőbeszéd tartasaval és a 
tárgyal is alatt lelkéöen dűlő ér
zelmek tökéletes nyilvánításává!. 
Torma Guszti a hü len asszony, 
kit a fejere menő tárgyalás meg
tisztít es bűnhődni akar, szerepét 
kitünően játszotta. Kőmives Sin- 
djr, Mikes Be a, Mészáros Ági, 
Jozsa Irma, Szabó Ernő szép 
alakításukkal biztosítottak a 
színmű nagy sikerét.

Kedden, Noti és Farkas „Nyi
tott ablak-- című operettje került 
színre kitűnő szereposztásban. 
Nem túlozott a sziniap, amikor 
jó békebeli hangulattal biztatta a 
közönségét, mert csakugyan derű 
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a derűt, kacagás a kacagást 
érte az előadás során. A f« érdem 
kétségen kivül Szabó Ernőé, de 
rajta kivül Kőműves, Bcnes Tusi, 
Torma Guszti, Mészáros Ági, 
Jczsa Irma, Huszti Deák Hovath, 
Erdős n ind-mind teljes ludassal 
és hozzáértéssel gazdagítottak az 
előadás sikerét.

Szerdán a ,Kek lámpís1* t 
adtak elő újított előadásban a 
közörsíge meg nem s?ün ér
deklődése mellett. Különösen 
Kovács Ica ragadta magával a 
közönséget csőd is táncával.

Csütörtök. A „Kadetta eretem" 
került hnrmodszori előadásra, 
amikor is az előző sikereket iga
zoló szép játékban gyönyörködött 
a közönség.

XXXXXXXXXX x x 
Nyilatkozat.

Lapunk folyó évi április hó 
óén megjelent számában „Hová 
tűntek el a Mohács Kölkedi Ar- 
mentesitő közgyűlése e len be
adott felebbezések14 c. cikkben a 
következőket írtam:
..Mohács városnak ebben az ügy

ben szintén van egy kötelessége: 
Ne Paschke dr. t bízza meg kép 
viseletével, mert dr. Paschke, dr. 
Becknek lekötelezettje az ügyészi 
választásért s úgy szavaz ott, 
ahogy Beck dr. akarja. Már pedig 
Mohács város, mint erkölcsi 
testület semmiféle partvezéri dik
tatúrának nem vetheti magát alá*'

Miután illetékes helyről szer 
zett értesülésem szerint a fentiek 
nem helytállók, amennyiben az 
alkalmazott választásnál titkos 
szavazás vo t s igy nem vo t 
megállapítható, hogy melyik tag 
kire adta le szavazatát, másrészt 
dr. Paschke Ferenc városi ügyész 
a képviselet gyakorlása tekinteté 
ben Mohács megyei város po! 
garmesterétöl kapván megbi.ata- 
sátcsakis tólekaphat utasítást,mert 
igy azon aggályom azáltal, hogy 
dr. Paschke Ferenc tiszti ügyész 
képviseli a nem csoportosultak 
érdekeit a város pártvezérei dik
tatúra alá kerül, alaptalan volt,— 
ezért Ja cikk megjelenése fe
lett sajnálkozásomat fejezem ki.

Mohács, 1933. június hó 28 
  Bán András.

— Előléptetés. A m. kir. 
kereskedelmi miniszter Zombor 
Béla 11 oszt, postatisztet 1 osz
tályú postatisztté nevezete ki.

— Előléptetés. A kultuszmi 
niszter Orosz Gyulát, a téli gaz
dasági iskola tanarat a IX. tize 
tési osztály 3 fokozatéba leptei'.e 
elő. Az előléptetés tevékeny r agy- 
munkásságu szaktanárt ért

— Uj tanító. Birtalan István 
a bajai m. kir. tanítóképző inté
zet növendéke tanítói oklevelét 
kiváló eredménnyel megszerezte.

— Te Deum. A mohácsi ősz- 
szes iskolák vasárnap tartották 
az évzáró ünnepelj eket. Az isko
lások előtte halaedó szentmisén 
vettek reszt, amely u an az isko
lákban ünnepélyes keretek kozott 
történt az év bezfirasa és utana 
a bizony ítvanykiosztás.

— Műsoros vallásos előadás. 
A mohácsi református egyház
község vasárnap d u. 6 órai 
k zd ttel műsoros va lesos elő 
adast tart a református iskolában, 
a . . a re az. érdeklődőket ezúton 
is meghív ak.

— Veszprémi materek Mo 
htcson. Az Angol kisasszonyok 
veszprémi nevelő intézetének 
negv tagja: Mater Szabó Józefa, 
M. Tekercs, M. Hollósy és M. 
Mcnacs a h't elejen Mohácson 
tartóz kod ak es megtekintettek a 
v ros r.evetességeit.

— Zár ndoklit Máriagyűdre. 
Vasárnap regg’l az 5 órai von ital 
indu t a harmadrend Mariagyúd é 
P. Leó szei.'.fercticrendi szerzetes 
veretese mel'ett, melyen hatvan
ötén vettek részt A zará: dokok 
az esti vonattal érkeztek vissza 

' s az állomásról gyery v.d vonul- 
' tak a ferencrendi templomba. — 

Hétfő: reggel indult a Moh: esi 
U'itők M.ria Ko regaciója Va- 
riag'ü.lre, zarandokiar >. A kong- 

I regan takat dr. Kápolnai Z- g- 
mond esperesplébarios vezette s 
mintegy negyvenen vettek riszt. > 

— K ért megnyitás. A szokásos
Kerül ej.nyitót ju.us 2--.nr.nde. i 

l az p ros körvezelősége tekever- i 
sennyel egybekötve.

— A levente zenekar Mária 
ét eaei A máriagyüdi zarándok- 
Irton levente zenekarunk Mária 
énekeket adott elő. Mint utólag 
értesü tünk ezeket az énekeket 
Schn ider Lajos a zenekar kar 
mestere irta át fúvós zenekarra. 
A kitünően sikerült hangszerelé
sért és nagy munkájáért külön 
meg kell dicsérnünk, mert arra 
mindenképen rászolgált

— Elismerés Brand Ed nek 
Baranya vármegye alispánja a 
következő levelet intézte Brand 
Edéhez, aki a népkonyha agilis 
vezetője mar évek óta : 
Nagyságos Brand Ede úrnak 
nyug, polgári iskolai igazgató, 

a vai megye törvény ható ági bi
zottságának tagja, Mohács.

Azért az önzet en és kivá 
lóan eredményes munkásságá
ért, — amellyel Nagyságod a 
mohácsi népkonyhát a megyei 
varos ínségeseinek megsegítése 
cé jaból az elmúlt téli időszak
ban faradhatatlanul és köz
megelégedésre vezetni szives 
volt, — fogadja, — kérem, — 
a Vármegye Törvényhatósága 
neveben hálás köszönetéin 
nyilvánítását és kérem, hogy 
az Ínségesek megsegítésének 
ügyét értékes munkáságával a 
jövőben is támogatni szíves
kedjek.

Pécs, 1933. évi junius hó 1. 
Fiscber Béla s. k. 

alispán.

— Tűzoltó közgyűlés. A Mo
hácsi Önkéntes Tüzoltóegylet va
sárnap délelőtt fel 11 órakor tartja 
évi rendes közgyűlését.

— Védekezés a növényi 
kártevők tlien. A íöidmivelesi 
miniszter az összes növény es 
rovarki rtevox elleni hathat- sabb 
vedekezés coljából növény védelmi 
körzeteket létesít; Mohács es a 
mohácsi járás vezetésevei vitéz 
Horváth Iván teli gazdasági iskola 
igazgatóját bízta meg.

— Pécsi orvosolt Mohácson. 
C-ül ör tökön húsz pécsi orvos ér
kezett Mohácsra, akik a mohácsi 
orvosokkal egy ütt a Kaszinó i agy
termében orvosi megbeszélést tar

tottak, majd megtekintették Mo
hács varos nevezetessegcit. A 
pécsi orvosok este tiz órakor 
utaztak vissza.

Halálozás. Nagy csapás 
érte Perényi Ignác n .. postaaltisz- 
tét es nejet: László fiuk, élete
rek 25 ik evében elhunyt. Az 
elhunyt a család u ol-ó remény
sége volt, a kegy etlen halai sorra 
vitte el fivéréit es a végén a nagy 
család után egyedül maradtak, a 
megöregedett szülők. Temetése 
szerdán délután vo.t, amelyen , 
ál alánoB részvét nyilvánult meg i 
a gyászbab ruit szü ’kkel szem
ben.

— Betörés Somberekén. 
Szombatra virradó éjjel Sombe- 
rétén, eddig ismeretlen tettes, 
betört a község':, z -.ba es onnan 
eddig meg nem állapított meny- 1 
nytsegü hiv..t los t-s magánpénzt 
Vitt el A cserd-rseg meg.nd tolta i 
a nyomozást.

A Stefánia tombolája. 
J jle ü t, hogy i Stefa a Szövet- 
vétség mohácsi ; fiókja nagysza- 
b su tombolára ke-z.il. A rende 
zóseg nagy agi:.ilas>il dolgozik s i 
minden remény meg v m arra, | 
l.ogy a közönség nagy szambán j 
vi&z részt a tombolán, mint p díg i 
az olcsó es nagyszerű szuraáo 
zasra. O vasóink figyelmet küiun 
is felhívjuk a nemes celu to.noo- 
lar.i

— Tűz. Pénteken de.ben néhai 
Sztajevics J mos ha .maii tűi i 
ü ölt ki. A vakolat la i .temeny- 
b 1 tőit ;.r lüzszikra, amely a 

. t uko icasz rral vegy .- 
te: vako.atu gyújtotta meg. A 
gyorsan k.vonult tüzmtóa elol
tottak a tüzet, mielőtt nagyobb 
kart okozott volna.

— A megvert pmcérlány. 
F 27- é ha . egy ci- 
g ínyzer.esz feleség az ütem 
megvárta Tóth Maria 23 eves 
kiszmga ó 1 -nyt, az egyik niu’a- 
tóból es valami tompa tárggyá. 
— allitóLg sodróiivai — neki 
támadt a lánynak. Többször fejoe- 
ütőbe, hogy leányt v.r borította 
el s au.- n szállították a „László** 
kori: zba, ahol ápolás a a vettek, i 
A rendőrség megindította az el
járás .

— Két héttel k sik az ara
tás. Az idén nem Peter Fal nap 
j.m indult meg az aiatas, mer: a 
hideg idójaias miatt a gabo .a I 
bcercse mi tégy két hetet ! esik. 
Az idd:gi megai:apitaso< szerint 
a kesedelem nem okozott nagyobb 
baj: a g ’b.-navete-ben

— Ki akar gyümölcsöt el- 
sdni a jamboreara? A Baranya- 
var negyei Gy ümölcstermelő Egye 
sütete közli, hogy a jámboráéra 
kizaróiago sági joggal elnyerte a 
gy üti;ö csszül, itasi jogot. Fuhivji 
mindazokat a termelőket, akiknek 
julius 20 es augusz us 20 között 
terjedő időben elsörei dü beérett 
gyümölcse lesz, hegy azt ajanlja 
fii értékesítésre. Felajánlási űr
lapot az egyesület irodájában 
P. cs, Királyi u. 34 sz. alatt lehet 
kapni.

— Áz Uj Nemzedék sikere. 
Megi:tu-, hogy a Credo Sajtó 
bizottsága széleskörű akciót kez
dett az Uj Nemzedék érdekében. 
A sajteb.zottsagnak már eddig is 
szép sikere van, amennyiben az 
Uj Nemzedék mir.dszélesebb kör
ben tért hódit és mi: d’öbben 
vásárolják A kitünően szerkesz
tett lap meg is érdemli és bizo- , 

nyara a kereszténység azon része 
is vásárolni fogji. akik eddig 
még nem ismertek. Birmikor 
meg lehet rendelni s napi, heti, 
havi, vagy negyed évi előfizetés 
sel házhoz hordatja a Bán tőzsde. 
Jele itkezni lehet Falton s lelkész
nél is, a Ctedo ügyvezető elnöké
nél.

— Délelőtt tiz órakor sep 
rlk a sétányt. Horthy Miklós 
úti sétány a legkedvesebb séta- 
lóhelye déelőtt azoknak, akik 
ráérnek. Egyébként is a város 
egyik legforgalmasabb utcája 
mellett húzódik el, ahol igen 
sokan megfordulnak. Ezt a sé
tányt — mint egyik olvasónk 
panaszkodik — délelőtt tiz óra
kor seprik. A seprés persze 
óriási port ver fel és igy a sé
tányból portenger lesz. Egész 
biztosan más időpontra lehet a 
seprést áttenni.

— J írási tüzoltóverseny. 
Augusztus 15 én Mohácson já
rási tüzoltóverseny lesz, amely 
nek célja a járás tűzoltósága 
közül kiválasztani a legjobbakat, 
akik azután a pécsi vármegyei 
versenyen fognak résztvenni. A 
mohácsi tűzoltó testület már 
most megkezdte az előkészüie 
teket. hogy a verseny lefolyása 
akadálytalan legyen.

.ueghoss abbitott vám- 
szedem jog. Monacs varos ré
szeié engede.yezett vatnszedesi 
jogo*, a kereskedelemügyi minisz
ter 1934. junius ho 30 lg ideig- 
;en Seu meghosszabbította. — 
Ei .el kapcsolatban ra kell mu
tatnunk, hogy a varosnak elő
nyösebb lenne, ha ezt a jogot 
:n ..upolizált átkelési joggá minő- 
s ite nek at. Itt egesz egyszerű át
szállításról van szó, amit a varos 
sajat hajójával bo.iyo it le. Az 
átmi. ősités jövedelmezőbbe te me 
a varosnak az üzemet s lényé- 
gébén mindegy, hogy milyen jog
címen gyakoroja

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933 évi junius hó 
23 tói 1933. junius hó 30 ig 
Születések; Dira István Peter 
P-.l, G utsvánj Peter és Pál ikrek, 
E .. di Julianna, Tóth Maria. 
Házasságkötés: Alabert István 
es Bugyi Ma: a Halálozáson: 
Kov .cs J inosa? 82 eves, Tuskó- 
v.cs Zsifaó 75 eves, Percnyi 
L szió 25 éves, Abránovics Ist
ván 75 eves, Bu ie Istvánná 3S 
eves, Halisz Is van 62 eves.

IDŐJÁRÁS
A. inoháoisi rn 1-cir. téli 

uaz 1 isslcol-i iraottso-
rolo^i.-ii állouiásia jelenni 
1933. junius 23-tól junius 30 ig

Mohácson
a hőinérsékleu maximum {-310" 
a hőmérsékleti minirnum -|-12CU 

csapadék 26 9 mm. volt.
H.iAZc.tA 1 f

Hirdetmény.
A reformalus egyhazkizseg 

preSbiteriUlia 1 uvja a híveket, 
hogy aduh i ralékutat. mielőbb 
rendezni szíveskedjenek, mert kü
lönben kénytelen l:sz a két ne
gyedévi h itra’.ekos járulekot vegre- 
hsjtás utján beszedetni-

H vatalos óra vasar.nap délelőtt 
9-12-ig.

Az egyházközség.
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— vitéz Szittya Nándor az 
Árelemzö bizottság tagja. A 
kereskedelemügyi miniszter vitéz 
Szittya Nándort, hites könyv
vizsgálót — akinek gazdasági 
cikkeit lapunkban is több ízben 
közöltük — az Árelemző Bizott
ság tagjává nevezte ki. Ugyan
akkor dr. Karch Kristóf egyetemi 
tanár és Szél Jenő a Kisipari 
Hitelintézet vezérigazgatója lettek 
még az Arelemző Bizottság tagjai.

— a tü'oltók gépkocsija. A 
Mohácsi Önkéntes Tüzohóegy- 
let választmányi ülésén Bánovics 
József főparancsook előterjesz
tést tett, hogy rendelkezésre 
allö különféle alapokból a testü
let egy használt gépkocsit vásá
rodon. amit ma olcsón lehetne 
megkapni. Ezt a gépkocsit ala
posan áijavitva vizhordó kocsi
nak haszná nák, amely legalább 
15 hektó vizet lenne képes a 
tűzhöz szállítani. A mostani viz 
hordó kocsik ugyanis oly ki
csiny ürtartalmuak, hogy a viz 
c?ak percekig elég és néha ezen 
múlik a tűz korábbi eloltása. A 
vá asztmány megbízta Bánovics 
József főparancsnokot, hogy a 
kérdés tanulmányozása végett 
Budapestre és Újpestre utazzon.

Á latvásári kimutatás. 
Az 1933. évi jun. 19 én tartott 
országos állatvásárról. Felhajta
tott: szarvasmarha 1169, ló és 
csikó 3238, juh és bárány 526, 
sertés és malac 1410 darab. 
Összesen: 6343 darab. Eladatott: 
szarvasmarha 370, ló és csikó 
312 juh és bárány 443, sertés 
es malac 694 darab. Összesen : 
1819 darab.

Elfogta a rendőrség a 
sorozatos sonkalopások tet
tesét Hirt adtunk már arról, 
hogy ismeretlen tettes Csollák 
és tarsai sérelmére lopást köve
tett el azzal, hogy füslölthust 
és szalonnát emelt el. A meg
indított nyomozás során a tettes 
személye hamarosan megállapí
tást nyert, de letartóztatása ké
sett, mert a tolvaj a lopott tár
gyakat a szabadban rejtette el s 
darabonkmt igjekezett azokat 
értékesíteni s hozta el a rejtek
helyről. Így azután csak a na 
pókban sikerült letartóztatni a 
betörőt Pártényi József 21 éves 
napszámos, mohácsi (Petőfi S. u. 
19) személyében, ki a bizonyí
tékok súlya alatt megtört és 
mindent bevallott.

— Iparosok figyelmébe. A 
vasfádsadó életbeléptetése után 
a kisiparosok nagy száma men
tesül az általános forgalmiadó 
fizetése alól. A rendelettel adó- 
váltság alá vont anyagok fel
dolgozásával foglalkozó és a 
furgalmiadó fizetése alól mente
sítendő kisiparosok, amennyiben 
ipari üzemük nem gyárszerü, 
sem adóválságot, sem forgalmi
adót nem tartoznak fizetni, te
kintet nélkül arra, hogy segéd 
néikül, segéddel, vagy segédek
kel do'goznak e ? A mentesített 
iparosok a következők: bágogos, 
bútor-, díszműáru-, esernyő- és 
napernyőkészitők-, fémcsiszolók-, 
fém- (vas) esztergályosok-, fésű- 
és gombkészitők, gépjavítók, 
gyermekkocsi és autókarosszéria 
készítők, kovács, lakatos, látsze- 
fész, mérlegkészifő, műszerész, 
puskaműves, szerelő, szita- és 
rostakészitő, vésnök stb. iparosok.

SPORT.
Vasárnap játszott a .Tömöri* 

vegyescsapata a .Gazdakör* csa
patával, melyet 2:1 (2:1)
arányban legyőzött.

•
Bárácz István az MTE jeles 

játékosa Budapestre utazik, hogy 
résztvegyen a Testnevelési Fő
iskolán megtartandó 4 hetes tré
nerképző tanfolyamon. E kitün
tetés, mely B.iráczot érte, 10 éves 
futballista munka jól megérdemelt 
gyümölcse. Hazaérkezese után 
tréneri munkájától sokat vár az 
MTE vezetősége.

Péter és Pál napján. 
Mohácsi Torna Egylet— 
Főherceglaki SK <Belje.» 

2 : 0 (2 : 0.) 
Nemzetközi.

Biró; Kemény.
Mérkőzés előtt hatalmas zá

por vonult végig a városon, 
mely erősen csúszóssá tette a 
pályát, még igy is szép játék 
alakult ki. A vendégek futnak 
először a pályára, a tribün előtt 
felsorakoznak és üdvözlik a kö 
zönséget. Nagy taps a jutalom. 
Utána az MTE jön ki s a mér 
közés megkezdését ünnepség 
előzi meg, a vendégek szép 
zászlót adnak át az MTE-nek, 
majd sorsolnak és megindul a 
játék.

MTE kezdést a főherceglakiak 
szerelik és támadnak (már ekkor 
láthatni gyorsaságukat), de a labda 
kifut. Az 5. perc hozza az MTE nek 
az első komért, mely után változa
tos játék alakul ki. Az iram 
nagyszerű. Az MTE irányit, fö
lényben is van, a vendégek le
futásai azonban mindig veszé
lyesek. Már erősen a levegőbe 
lóg az MTE gólja, amikor a 35. 
p ben meg is születik. A halfok
tól Varga II. elé jut a labda, 
viszi, a kapu elé ér, kavarodás 
lesz, mig Varga I. oldja meg a 
helyzetet: közelről a kapus és a 
léc mellett a hálóba lő 1 : 0. 
Erre még a nap is kisüt. A ven
dégek nem csüggednek, hanem 
támadnak, de 2 perc múlva a 
kapus csak az utolsó pillanat
ban szedi le Varga 1. lábáról a 
labdát, a 44. p ben Balatoni a 
síkos labdát kiejti, de ott van 
Bárácz és ment. A 45. p ben 
Kovácsics kapja a labdát, a 16 os 
sarkán kapura küldi s az a kapus 
feje fölött a gólba jut 2 : 0. 
Kezdés és vége a félidőnek.

Szünet után enged az iram, 
mintha az MTE megelégelte 
volna a góllövést, nem oly élénk 
a játék. A vendégek erősen ját
szanak s emiatt sok a szabadru 
gás. A 19. p ben rúgnak is gólt, 
de a biró les címén nem adja 
meg. A 23. p ben újra rúghat
nának a vendégek, Mózer «el- 
luftól* egy labdát, a center rajta 
van, lő, de Balatoni véd. Ettől 
fogva ismét élénkebb lesz a já
ték. Hol egyik, hol másik a kapu 
kerül veszélybe, de az eredmény 
nem változik.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptalajdeaos és klMÍé t
FRIDRICH OSZKÁR.

NYI LTTÉR
Az ezer, rovatba.’! foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult, felejthetetlen egyetlen 
gyermekünk

Perényi László 
elhalálozása alkalmával mélysé
ges fájdalmunkat részvétük ki
fejezésével, virág- és koszorukül- 
déssel, avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, úgyszintén a Kát 
Legényegylet és Tornaegylet 
fogadják ezúton is hálás köszö
netünket.

Mohács, 1933. évi junius hó 29.

Perényi Ignác és neje.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetet

len halottunk

Keszler Mátyás 
temetésén résztvettek, vagy rész- 
vétnyilvánitásukkal, koszorúk és 
virágküldésével igyekeztek fáj
dalmunkat enyhíteni, ezúton is 
hálás köszönetét mond a

gyászoló család.

Sütöde megnyitás!
Eriesitem a nagyérdemű kö

zönséget és kedves ismerőseimet, 
hogy a Barát uccában a volt 

Szabó-féle sütődét 
átvettem és azt julius hó 2-tól 
kezdve tovább folytatom.

Kérem szives pártfogásukat 
maradok hazafias tisztelettel

Ifj. REINER FERENC

Jó kávéról leszokom 
Hogyha erre lesz okom!
De mivel, hogy nincsen!

MOLNÁR KÁVÉ a kincsem!
Uj adók dacára Régi még az ára

Használt

női kerékpár
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.
—

Legelsőrangu és legolcsóbb a szénsavas

PÉCSI TETTYE FORRÁSVÍZ
——MM——I»—tafaMMM—————"

Kérje — igyák — kapható palackcserével 
minden jobb fűszer és esemege üzlet

ben, vendéglőben.

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

szoba. Bővebbet

Halász László 
kereskedőnél 
Mohácson.

A MOHÁCSI MENTÖEGYESÜLET. mint a 
VÁRMEGYÉK ÉS VAROSOK ORSZÁGOS 

MENTOEGYESÜLETÉNEK FIÓKJA.

MEGHÍVÓ.
A Mohácsi Mentőegyesület, mint 
a Vármegyék és V árosok Orszá
gos Mentőegyesületének fiókja 
1933 évi julius 9-én d. e. 1 dl 
órakor a város tanácstermében 

VÁLASZTMÁNYI ÜLÉST
tart, melyre a t választmányi tag urakat 

ezúton hívom meg
Utána ugyancsak julius hó 9-én dél

előtt 11 órakor tartja meg a fiók

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT, 
melyre a fiók t. tagjait azzal a kéréssel 
hivoni meg, hogy azon minél számoaab- 
ban szíveskedjenek megjelenni, hogy a 
közgyűlés megtartható legyen, mert 
ezen vidéki tagok és a központ kiküldötte 

is megjelennek.
TÁRGYSOROZAT:

1. Elnöki megnyitó.
2. Évi jelentés
3. Pénztáros jelentése Évi zárszá

madás letárgyalása
4. Számvizsgáló bizottság jelentése 

és a felmentvény megadása.
5. Jövő évi költségvetés megállapí

tása és letárgyalása.
6 Tisztujitás.
7. Indítványok.
Indítványok 3 nappal a közgyűlés előtt írás

ban adandók be. Amennyiben a választmányi, 
valamint a közgyűlés megtartható nem lenne, agy 
azok julius hő lb-án lesznek az egybegyűltek sza
mára való tekintet nélkül megtartva.

Endl János st Dr. Margitay Lajos sk.
jegyző elnök.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.
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Érettségizettek!
A mindenkitől ösmert:

I)r. Katona Artúr 
július hó 8-áifrj Mohácson 

tartózkodik (Kossuth L. u. 43 ) 
s a hozzáfordulókat a pálya
választás nehéz problémájában 

díjtalanul, 
szívesen útbaigazítja!

Művészies tervú 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.

Hirdetmény.
A sz. Ferencrendi zárda, 

kerítés falainak 
javítási munkálataira ezennel 
árlejtést hirdet.

Ajánlatokat július hó 
6-ig fogad el a 

házfőnökség.
Eladó

Rókus ucca 27. számú 
ll lí 'X.

Ugyanott fajgalambok 
is eladók.

1933. julius 2.

Piaci árak: JUTX,
Búza 76-os 12.— P
Zab — — 7.60 P
Rozs — — 6.— P
Árpa — 8.— P
Tengeri moris. 6.80 P
Bab — — 8.— P

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

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

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

A Tiszán: Szolnok—Csongrád es Csöng r ádSzeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok:

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

Különhajók bérelhetők!

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

Jókarban levő használt

Írógép
megvételre kerestetik. 

Cim a kiadóhivatalban.

Jókai Mór ucca 46. számú 

ház
szabad kézből eladó. Ugyanott 
8 hetes és féléves ma’acok is 

eladók.

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

kocsma
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban.

(ST

SEJT

Ön nem tudja mit eszik,
mert a tej lehet^piszkos, fertőzött, hamisított, Egh 

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is]

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait II 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.

.................. ......

Házhoz is szállitunk|! J

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete |
Szentháromság u. 3. szám.

______________________________________

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.
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