
Mohács, 1933. julius 9. Vasárnap. XXIII. évfolyam. 28. szám.

MOHÁCSI
POLITIKAI ÉS TáESADALKI HETILAP.

ElóflsetSst ára •
Negyedévre 1 pengő 60 fillér. Száma : 16 fillér. Szerkesztőségi 88, kiadóhivitali telefonsz 67

Ha az újságíró „izgat”
Milotay István, a „Magyar

ság* főszerkesztője vezércik
keinek egyik legszebbjét 
irta meg nemrégiben. Bizo
nyosra vesszük, |hogy párt- 
poli’ikai külömbség nélkül 
olvasta minden keresztény 
magyar ember ezt a cikket, 
amely a német egységgel 
szemben rámutatott a ma
gyar széthúzásra s azokra a 
nehézségekre, amelyeket itt 
az egység megteremtése 
jelent.

Csak úgy mellékesen volt 
megemlítve a mi „demokrá
ciánk" amely külön ízt ka
pott a hazai földben, amelynek 
más a színe, mint máshol 
és más a jelentősége s mégis 
felszisszent az egyik „demok
rata" képviselő és hóhérért 
kiabált. Mert szerinte Milotay 
izgatott!. . .

Nincs helyünk, hogy rész
letesen boncolgassuk a cikket, 
melyik sora volt izgató, de 
egy szóval sem állítjuk, 
hogy a szó nemesebb értel
mében nem volt benne izga
tás. Az újságíró nagyon sok
szor maga is érzi, hogy iz
gat a soraival, sőt őszintén 
bevallva akarunk izgatni és 
különösen nálunk, ahol 
annyi hajlamosság van a 
társadalomban a csendes el- 
szunyókálásra, a közügyekkel 
szembeni résztvétlenségre ahol 
a politikai választás nagyon 
sokszor csak a zóna pörkölt 
kérdése, ahol a dolgok mé
lyére ritkán tudnak leszállani, 
kötelessége az újságírónak, 
hogy izgassa ezt a népet, 
kiabáljon, ordítson a magyar 
éjszakába, mert a magyar éj
szaka sohasem fog máskü
lönbben megvirradni.

Tények megírása sohasem 
lehet igazgató, ha azokat 
nemes cél érdekében állítjuk 
be. Mi nem tudunk azokkal 
eg\ elérteni, akik hallgatást 
parancsolnak a bajok orvos
lására. Úgy érezzük igen is 
a legélesebb operáló késre 
van szükség, hogy felta junk 

idejében veszélyeket, hogy 
kinyissuk a sebeket és gyó
gyítsuk azokat. A hallgatás 
halogatás, a hallgatás bűn, 
mert nem gyógyít, hanem 
elmélyíti a bajokat.
De sokszor kaptuk mi is 
fejünkhöz az izgatás vádját, 
de sokszor találkoztunk ne
heztelő tekintetekkel, gyikolni 
kész szemekkel és mennyit 
kellett vitatkozni, verekedni, 
mig igazunkat csak félig is 
elfogadtak!

De, ha éppen izgatásról 
van szó, akkor a „demok
rácia" urai kissé tekintsenek 
vissza. Nézzék meg az utat, 
amelyet a mi demokráciánk 
megtett és nézzenek at kissé 
még jobban balra levő elv
társaikra s az izgatásnak 
olyan iskolapéldáit találják, 
amelyeken tényleg meg lehet 
botrankozni. Nézzék meg 
azokat az eszközöket, ame
lyet elvtársaik használnak, de 
még jobban nézzék meg a 
célt, amely vezeti őket s ha 
éppen olyan sok a ráérő ide
jük, azon botránkozzanak 
meg! Azért mondjuk, hogy 
ráérő idejük, mert azt az 
érzést, azt a lelki alapot, 
amely bennünket vezet, úgy 
sem találják meg sohasem. 
Más világban élünk mi és 
másban ők s úgy hisszük a 
mi soraink mindig izgatni 
fognak, de csak ott, a mi 
Írásaink sohasem találkoznak 
legmagasabb tetszésükkel, de 
éppen ez lesz a mi büsze- 
keségünk és elismerésünk.

A magyar nép sorsa, a 
magyar nép tengernyi baja 
ma mind — mind izgató 
téma s bármelyikhez is nyú
lunk, a betűkön keresztül 
felcsapnak a lángok, de ezek 
a lángok tisztítanak, ezek 
égető marása egy jobb ma
gyar kort készít ele. Hol van
nak ezek a demokrata elv
társak, ha a magyar nép ba
ját kell megtalálni? Miért 

| nem szállanak le ide a szen- 
| védések mélységére, a bajok 

és gondok tengerébe, miért 
nem veszik ezeket a ténye 
két észre, amelyek szinte or
dítanak segítő, megértő baj
társi kezek után ?

Jöjjenek el az arató ma-
•-fT.'cj’Jr.'cj.'jj.-jr.jj.cj.'JT.ij.rr.jr.-jj-.'jr.xr.cr.’jrcxr-'Pr.'cr.’CPfn.tr.fr.cr-cr-íy.rr.íj'Pn

Kállay Miklós földmivelési 
miniszter Mohácson.

A földmivelési miniszter baranyai utjának első állomása volt 
Mohács. — „A vidék, a falu népét akarom megismerni, a 

mezőket, a földet megnézni:11
Vasárnap este váratlanul Mo

hácsra étkezett Mihálffy Vi mos 
ny. államtitkár országgyűlési kép
viselő s felkereste dr. Margitay 
Lajos polgármestert, akivel kö
zöse, hogy másnap

hétfőn reggel Mohácsra 
érkezik Kőilay Miklós 
Jöldnuvelési miniszter, 
aki baranyai látogató 
útra indult és első álló 
másnak Mohácsot vette.

A késő esti órákban már csak 
pár embert lehetett értesíteni az 
előkelő látogatásról, úgy hogy 
másnap reggel a hivatalos ható 
ságok képviselőin kivül alig 
100—150 ember állott a MFTR 
állomása ellőtt, hogy a miniszter 
érkezésénél jelen legyen.

Pécsről gróf Szapáry György 
főispán, Hoffer Kálmán vár 
megyei főjegyző, üullner Elemér 
vármegyei gazdasági felügyelő, 
Igaz Lajos dr. főispáni titkár 
állottak ,az állomásnál. Mohács 
városát Dr. Afcr^íToy Lajos pol
gármester, a járást Német Ká
roly főszolgabíró képviselte. 
Több kisgazda mellett a keres 
kedők, iparosok voltak még ott 
s feltűnt három ünnepi ruhába 
öltözött sokac leány.

A hajó megérkezésekor a ki 
szálló földmivelési minisztert 
Hoffer Kálmán vármegyei fő
jegyző üdvözölte egyszerű kere 
setlen szavakkal, majd a parton 
Mihálffy Viimos országgyűlési 
képviselő szólott hozzá.

— Mély tisztelettel és öröm
mel üdvözlöm nagyméltóságo
dat — mondotta — s engedje 
meg, hogy tisztelettel figyelmébe 
ajánljam ennek a népnek, első 
sorban a földmivelő népnek kí
vánságait. Ilyenek a mezőgazda
sági termények értékesítési ne 
hézségei. Kérjük nagyméltóságo- 
dat, hegy ezek elhelyezése ér- 

gvarhoz, nézzenek annak be
csülete- tekintetébe s akkor 
meglátják mily messze van
nak gondolatban, érzésben 
és „demokráciában" tőlük 
és tőlünk . . .

dekében mindent elkövetni mél- 
toztasson, mert a népet segíti 
vele. A mezőgazdaság vállait 
súlyosan terheli a mezőgazda
sági adósságok kérdése, amely
nek elintézése a többi termelési 
ágakat is segítené. Bajjal kűz- 
ködnek a többi társadalmi réte
gek, a kereskedők az iparosok is.
— Külön felhívom azonban nagy

méltóságod figyelmét az itt álló 
hatalmas épületre, amely nem 
régen még munkások százainak 
adott kenyeret azzal az üzemmel 
amely benne volt. Most üresen 
áll és tétlenül a munkáskezek.

— Miután ez nagyméltóságod 
hatáskörébe tartozik kérem, hogy 
a folyamatban levő tárgyalások 
során odahatni méltoztassék, 
hogy ebben az épületben ismét 
meginduljon a munka és kenye
ret adjon a munkásoknak.

— Tudom, hogy nagyméltó
ságod ősi családja a földdel, a 
földnépével van összeforrva s biz
ton hiszem, hogy minden törek
vése a mai mezőgazdaság hely
zetén segíteni.

— Ebben a tudatban üdvöz
löm és köszöntöm ismét Mohács 
városa földjén.

Kallay Miklós földmivelési 
miniszter válaszolt ezután.

— Köszönöm a szives üdvöz
lést. A képviselő ur által előadot
takat ismerem és a kormány 
minden törekvése az, hogy ma 
gyár mezőgazdaság terményeinek 
piacot találjon. Ugyan csak dol
gozunk a mezőgazdaságot ter
helő adósságok kérdésének meg
oldásán is, mert tudjuk, hogy a 
mai súlyos időkben ez milyen 
terhet jelent a gazdának.

— Ami a helyi kérdést, a se
lyemgyár ügyét illeti, foglalkozni 
fogok a kérdéssel s jóakarattal 
igyekszem azt oldani.

— Egyébként én azért jöttem 
váratlanul, mert nem fogadásokat 
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ünnepélyes külsőségeket várok, 
hanem

eljöttem, mert meg 
akarom nézni a vidéket, 
a falut, a várost, a me
zőket, /öldeket, hogy 
személyesen ismerjem 
meg ezeket.

— Amikor ismét megköszö
nöm a fogadtatást le kell szögez 
nem, hogy a képviselő ur min 
dig nagy odaadással dolgozott 
a kerületért és tehetségéhez ké
pest igyekezett az emberek ba
ján segíteni. Kérem, hogy ez
után is álljon az emberek segité 
ségre

A minisztert a jelenlevők meg
éljenezték. Eutári a főispán autó 
jába szállott és Németbólyra haj
tatott el.
mxxkmkmkkkkm 

Hol ckad a vasárnapi teljes 
inunkasziinet rendezése?

A Credo mozgalma.
Megírtuk röviden annak ide

jén, hogy a Credo mozgalmat 
indított a vasárnapi munkaszü
net érdekében. Patton János 
buzgólkodott a kérdés megol
dásán s nem tartotta vissza mun
kájában az sem, hogy már évek
kel előbb is felszínen volt a kér 
dés, de egyesek meg nem ér 
lésén elbukott.

A Credo mozgalma a város 
iparosai és kereskedői többségé 
nek megértésével találkozott, 
azonban

még mindig vannak 
olyanok, akik érthetetlen 
csökönyösséggel tartanak 
ki a vasárnapi munka 
mellett és ezek száma 
elég nagy ahhoz, hogy 
fennálló törvényes ren
delkezések alapján meg 
akassza a rendezést.

Nézzük csak meg jobban az I 
egészet. Vasárnap délelőtt 10 
óráig szabad dolgozni és nyitva 
lehetnek az üzletek. Tény az, 
hogy egyes üzletek vasárnap 
nagy forgalmat csinálnak Ide 
tartoznak különösen a fűszer és 
élelmiszerszakma, amelyet a ren
dezéskor ki és kellene kapcsolni 
és más megoldást keresni. De 
egy kis jó akarat és

főleg a vásárló közön
ség támogatása nagyon 
könnyen megoldhatná ezt 
a részt is.

Igy a füszerszak mában alig 
találunk olyan cikket, amely, ha 
szombaton veszik meg, megrom- 
laua másnapra. Az élelmiszer
szakmában más a helyzet. Vidé 
ken kevés család rendelkezik 
jégszekrénnyel s forró nyári na
pokban könnyen elromolhatna 
az előző napon vett húsféle, 
élelmiszer, ha nincs jegelve. 
Nincs azonban annak akadálya, 
hogy ezek az üzletek vasárnap 
reggel 8 óráig nyitva legyenek s 
ez idő alatt megveheti mindenki 
a szükséges élelmiszereket.

A többi kereskedő, iparos pe
dig egész nyugodtan bezárhat. 
Nem kifogás az, hogy az embe
rek csak vasárnap érnek rá vá
sárolni, mert ha ezt vesszük 
alapul, akkor délután is nyitva 
kellene tartani, mert akkor még 
jobban ráérnek... Mintahogy 

annak idején a részleges vasár 
napi munkaszünet behozatalakor 
ezzel is érveltek s lám emiatt 
még sem ment senki sem tönkre!

Akinek valamit meg kell venni, 
az megtalálja erre az időt hét
köznap is. Akinek ruha kell nem 
fog rongyokban járni, mert vasár
nap nincsenek nyitva az üzletek, 
akinek cipő kell, az sem jár 
ezen okból mezítláb s ha elfo
gadhatjuk is azt a tételt, hogy 
az iparosnak, kereskedőnek pi
henő idejét is fel kell áldozni, 
hogy vevőit kiszolgája, a másik 
szempont is áll, a vevő sem 
szereti, ha pihenőjét megzavarják, 
adjon tehát pihenőt a másik 
embertársának is.

Nem is beszélünk most a 
vallás parancsáról, hogy a hete
dik nap megszentelendő, hogy 
legalább ezen a napon temp
lomba kell menni, csak az em

A városok kövezetvám szedési 
jogának megszűntetését tervezik.

A kereskedelmi minisztérium 
bán törvénytervezeten dolgoznak 
amelynek egyik része kellemetlen 
meglepetést tartalmaz — hir sze 
rint — a városok részére. A tör
vénytervezet az uj közúti tör
vény, amely állítólag már őszre 
a ház elé kerül Az uj törvény 
igen sok egészséges elgondolást 
valósit meg. Igy nagyon sok 
törvnyhatósági utat állomásitani 
készülnek, ami a vármegyék ter
hein könnyítene.

Ugyanakkor azonban 
szó van arról is, hogy 
a városok kövezet vám 
szedési jogát megvonják, 
ami a városoknak ismét 
újabb jövedelem csök
kenést jelentene.

Jelenleg kb. ezer városnak van 
vámszedési joga s igy igen sok 
magyar város sinylené meg, ha 
a törvénytervezet ebben a for
mában kerül a Ház elé. A köve
zetvám egyes városoknak nem
csak tekintélyes jövedelmet biz
tosított, hanem a legtöbb város
nak

a kövezetvám olyan be
vételi forrása volt, 
amelyre minden körül
mények között számítha
tott s igy biztos alapja 
volt költségvetésének.

A törvény tervezői tisztában 
vannak ezzel, amiért is más utón 
igyekeznek a városokat kárpótolni. 
Eddig azonban nem találtak 
erre sehol sem fedezetet. A vá
rosok attól félnek, hogy úgy 
járnak ezzel a másik forrással is, 
mint annak idején a borfogyasz
tási adó lecsökkentésekor. Akkor 
is ígérték, hogy a városoknak 
más bevételi forrást adnak át, 
a végén azonban a városok csak 
egy jó tanácsot kaptak, hogy 
emeljék fel a pótadót. Erről pedig 
szó sem lehet, hiszen ma már a 
polgárság teherviselőképességé
nek legvégső határához érkezett 
s igy, ha az állam a városok 
bármely jövedelmét átveszi, az 
újabb gondoskodás, újabb meg
terhelést jelentene, amit a váró- 
rosok lakossága nem bir el.

béri és szociális szempontokat 
vesszük figyelembe.

A Credo mozgalma csak szü
netel s hamarosan ismét teljes 
erővel megindul. A keresztény 
vallásuak figyelmébe ajánljuk, 
hogy a más vallásuak részéről 
nagyon szép megértés nyilvánult 
meg a vasárnapi munkaszünet 
megoldása tekintetében tehát 
nekik elsősorban kell csatlakozni 
a mozgalomhoz. Lehetnek rész
let kérdések, amelyek megoldása 
most még nehéznek látszik, 
azonban a teljes vasárnapi mun
kaszünet külföldön már majd 
nem mindenhol be van vezetve, 
nálunk is nagyon sok városban, 
tehát, ha ott meg tudták oldani 
a nehéznek látszó problémát, 
akkor nekünk is sikerülni fog.

Természetesen, jó akarat kell 
hozzá !

Ez ügyben jó lenne már előre 
lépéseket tenni, hogy a törvény
tervezet ne a tervezett fór 
mában kerüljön a Ház elé. Erre 
a legilletékesebb lenne a városok 
kongresszusa, amelyet meghall
gatnak a minisztériumokban

♦

A újabb adóterveknél mindig 
eszünkbejut, hogy m'ért kell a 
sok apró-cseprő adóforma, amely 
végeredményben hatalmas össze 
gekkel sújtja a polgárságot, ez
zel szemben a laikusnak szinte 
lehetetlenné teszi adótengerben 
va'ó tájékozódást. A minisztéri
umnak olyan adóformát kellene 
keresni, amely egyöntetű, átlátszó 
és érthető lenne, hogy mindenki 
tudja miért, hol és kinek tartó 
zik adóval. Ez természetesen 
nagyszabású elgondolás, de utó
végre a cél megéri, hogy ezzel 
komolyan foglalkozzanak.

Mi néhányszor már rámutat
tunk, hogy a legigazságosabb 
adózás lenne a forgalmi és fo 
gyasztási adók olyan átszerve
zése, amely megszüntethetné a 
többi adókat. Ha ezzel kapcso
latban bevezetnék a betét adót, a 
pénz körforgásában minden 
egyes jövedelmet teljes mérték
ben sikerülne elfogni és min 
denki igazságosan adózna, vég
eredményben kevesebb adó lenne 
s az áilam is könnyebben kapná 
meg bevételeit. Nem lenne a 
nagy hátralék, a behajtás költsé
gei is csökkennének.

Nagyon hálás feladat lenne, 
ha arra illetékesek egyszer ez- 
irányban adatokat gyüjtenének 
és ezen az utón keresnének 
megoldást a mai adózsungelből.

— Félix Antal kitüntetése. 
A kormányzó a nyugalomba 
távozó Félix Antal dr. pécsi 
táblai elnököt a II. osztályú ma
gyar érdemkereszttel tüntette ki. 
A kitüntetést a pécsi ügyvéd 
kongresszus alkalmával Pécsett 
tartózkodó dr. Lázár Andor 
igazságügyi miniszter személye
sen nyújtotta át a kitüntettnek.

Pénteken (30-án) gyér közön
ség előtt ismételte meg az együt
tes a „Bolondóra" c. bohózatot 
az elsőhöz hasonló sikerrel.

Szombatra díszelőadást hir
detett az Igazgatóság, a rádióból 
előnyösen ismert Cselényi Jó
zsef színművész felléptével, a II. 
Lajos Dalkör és 12 taggal bő
vített zenekar közreműködésével. 
Erre az alkalomra, egyik legszebb 
magyar operettet a Hamburgi 
mennyasszonyt tűzték műsorra, 
s bár a közönség nagy része 
látta már ezt az operettet, mégis 
zsúfolásig töltötte meg a szín
házat, hogy lássa, is hal ja is 
Cselényit és eddig csak a rádió
ból ismert hangját Maga az elő
adás szépen, simán pergett le, 
a szereplők minden tudásukat 
beleadták, hogy k érdemeljék a 
hálás publikum elismerését. Min
denek előtt Kőműves Sándor 
alakítása érdemel dicséretet, aki 
Szabó Ernővel együtt tökéletes 
színészi és színpadi tudással |és 
rutinnal oldotta meg hálás fel
adatát. Paxi Teri, Torma Guszti, 
Mészáros Ági, Benes Tusi és 
Belányi Kató szintén oszlopai 
voltak az előadásnak és nagy ré
szesei a sikernek. A vendég
művészt, akin kissé meglátszott 
az ut fáradalma hosszan meg
tapsolták, úgy Bálint szerepében, 
mint pedig a felvonás közötti 
magyar nótáiért.

Vasárnap délután az örök 
szépségű János vitéz daljátékot 

| mesélték és énekelték el Cselényi 
József vendégszerepléséve, aki 
Bagi trombitásával kapott tapso
kat, de vele osztoztak a sikerben 
Paxi Teri, Mészáros Ági, Torma 
Guszti, Benes Tusi, Szabó Deák 
és Kőműves is.

Vasárnap este a Hamburgi 
mennyasszonyt ismételté< meg 
a szombati szereposztásban és a 
szombati sikerrel.

Hétfőn". Őfelsége frakkja cimü 
operett ment a közkedvelt bon- 
vivánt Husthy Róbert jutalom
játékául. Az operettegyüttes ki
tűnő játéka, táncai segítették si
kerre a darabot kedves, kacag
tató, nótás estét nyújtva a kö
zönségnek.

Kedden: Timosa ment másod
szor, csekély érdeklődés mellett, 

I bár az előadás kitűnő volt.
Szerdán (julius 5 én) Hanequin 

színművét a „Névtelen asszonyt14 
mutatta be a társulat ér- 
demetlenül kevés közönség 
előtt. A darab pedig kitünően 
sikerült. A sikert a nézők szemé
be szökő könnyek híven tükröz
ték vissza. Nemcsak maga a da
rab volt jó, de a színészek játéka 
erősen felülemelkedett az átlagon. 
Amit a Torma—Deák—Mikes— 
trió bemutatott, az már több, 
mint művészet, a drámai játéknak 
legnagyobb foka volt.

Csütörtökön (6-án) Mészáros 
Ági és Kőműves Sándor jutalom
játékául a „Legénybúcsú14 c. tán
cos operett került színre. Való
ban kedves, bájos kis operett, 
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sok tréfával hamisítatlan jókedv
vel, egy cseppnyi arisztokráciá
val és ami a fő: straussi Jmu- 
zsikával. Mészáros Ági, Kőműves 
Sándor. Paxy Teri, Szabó Ernő, 
Hústhy Róbert közül játékuk 
alapján vajmi nehéz volna rang
sort alkotni.

A földmivelési miniszter 
Németbólyon. Kállay Miklós 
földmivelési miniszter Mohácsról 
Németbólyba ment. Itt megtekin
tette Montenuovo Nándor her
ceg uradalmát, majd több német- 
bólyi polgár gazdaságát járt 
végig. Ebédre a földmivelési 
miniszter a herceg vendége volt. 
Innen Szederkénybe, majd Pécsre 
ment tovább autón.

— Szigorlat kitüntetéssel 
Dr. Margitay Iván az államtudo
mányi kiegészítő szigorlatot a 
pécsi egyetem jogi karán kitün
tetéssel tette le.

— Eljegyzés. Prakatur Verát, 
néhai dr. Prakatur Tamás ügy
véd, orszagg} ülési képviselő, kor
mán} biztos-főispán és neje sz. 
Husvéth Mária leányát eljegyezte 
nekai Kycselics László főrealis- 
kólái tanar és neje sz. Krizsanics 
Vilma fia: dr. Kemenes László 
ncorvos, egyetemi tanársegéd 
Pécs. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Kinevezés. A pénzügyminisz
ter Kanabé&eza mlkirc.főtanácsost 
tény leges főtanácsosnak nevezte 
ki. A jól megérdemelt kinevezés 
mindazok körében örömet keltett 
akik az uj főtanácsost úgyis, 
mint kiváló tisztviselőt, de ugvis 
mint a taisadalom szimpatikus 
tágját eddig is megbecsültek. — 
A belügyminiszter Popovics Jó
zsef számvizsgálót a Vili, fizetési 
osztályba szamtanácsossa ne
vezte ki. A kinevezés Popovics 
mohácsi barátai es tisztelőin kö
reben általános örömet keltett.

— Pécsegyházmegyei pa 
pok a lelkipásztori konferen
cián. Glattfelder Gyula csanadi 
püspök elnöklete alatt lelkipász
tori konferencia volt, amelyen 
környékünkről Dr. Kéthelyi Jó
zsef dunaszekcsői esperes plébá
nos, és lselstöger Lajos olaszi 
plébános jelent meg.

— Kisgyülés. Kedden tartotta 
ülését Baranyavármegye kisgyü 
lése, amelyen Mohács város kép
viselőtestületének a Speyer köl
csön vásárlására vonatkozó ha
tározatát jóváhagyták.

— Halálozás. Lukacsevics Má
tyás életének 47-ik évében, hétfőn 
meghalt. Az elhunyt a mohácsi 
sokacsag igen értékes tagja volt 
s a Mohácsi Sokacok Magyar 
Olvasóköre választmányának is 
volt tagja. Temetese szerdán dél
után volt nagy részvét mellett.

— Solymár László ünnep
lése. Solymár László a pécsi 1. 
sz. postahivatal vezetője 40 évi 
hűséges, munkás szolgalat után 
n}ugalomba vonult. A pihenni 
távozó postahivatali igazgatót 
pécsi kartasai meleg ünneplesben 
részesítettek s a tisztviselő kar 

nevében Probst Ferenc posta
felügyelő, az altisztek nevében 
pedig Csendes Károly posta al
tiszt búcsúztatta el. Este a bel- • 
városi kát. körben bucsuvacsora 
volt, amelyen kartársai es az al
tiszti kar tagjai sok és értékes 
emlek tárgyal iepték meg.— 
Solymár László úgyis mint tiszt- 
vise.ő s később, mint a mohácsi 
postahivatal vezetője Mohácson 
is működött s a mohácsiak most 
is meleg szeretettel gondolnak 
vissza rá. Mint postafónök a 

| munka embere volt, mint a mo
hácsi társadalom egy tagja pedig 
minden nemes .mozga.jmboi ki 
vette a részét. Biztosak vagyunk 
abban, hogy a mohácsiak szere 
tete is ott volt a búcsúztató ün
nepen és hoss.u kedemes pihe 
nest kívántunk mindannyian a 
hosszú, szorgalmas szolgalat után.

— Névváltoztatás. Hűbérin 
nos postafőtiszt a sajat es 
Zsuzsanna nevű kiskorú gyér 
meke nevet belügyminiszteri en 
gedellyel ,,Huba“ névre változ
tatta. — Heller József mohácsi 
posta altiszt nevét ,,Hetényi"-ic 
változtatta.

— A Stefánia tombolája. A 
szép me.egre fordult idő kedvez 
a Stefánia vasárnapi tombolájának 
s nagyban hozza járul, hogy a 
siker minél nagyobb legyen. Köz
ben buzgó hölgyek annyi tombola 
tárgyát gyűjtötte* össze, hogy ez 
is vonzza majd a közönségét. 
Egyébként a Stefánia közli, hogy 
a gyermekek 10 eves korig be 
lepődíj neiküi jöhetnek el s igy 
nagy obb számú csaladoknak ez
zel is megkönnyíti* a részvétéit A 
vasárnap szórakozás tehat: Ste
fánia tombolája.

— Az Uj Nemzedéket repü ő- 
gépen küldik. Az L’j Nemzedék 
kellemes meglepetéssel szolgait 
olvasóinak. Ugyanis julius hó 3-tól 
kezdve repüiőpostan szállítják 
Pecsre és Kaposvárra. A mohácsi 
olvasókét is repülőgépen szállítják 
Pécsig, innen pedig autóbusszal 
érkezik s így mar este fél 8 óra
kor Mohácson van a lap. Ez az 
első esett, hogy budapesti deli 
lap, amely tehat az aznapi délig 
történt eseményeket hozza, Mo
hácsra, még aznap olyan időben 
kerüljön le, hogy az olvasó ke
zébe is megkaphassa. Bizonyo
san emelni fogja ez a körülmény 
az olvasok táborát.

— Szerencsétlenség meggy- 
szedes közben. Hergenrőder 
András és neje szajki lakosok 
vasárnap a mezőn levő nagy 
fájukról szedték a meggyet. Her- 
genröderné szedésközben meg
csúszott és oly szerencsétlenül 
esett le, hogy mindkét lába el
törött. Lakasan ápolják.

— íüegszüni a szegényház.- 
Julius ho elsejével a képviselő- 
testület hataroza (folytan a mo
hácsi szegényház vegkepen fel
oszlott. Az ápoltakat magánosok
nak adtak ki s mint értesültünk 
eddig az uj rendszer nagyon jól 
bevált, mert többen dicse*edtek, 
hogy jól érzik magukat uj he
lyükön.

— A gyengébb és gyengé- 
debb nem ... Szakállas Pálné 
kecskeméti asszony úgy fejbe 
ütötte egy lábossal urat, hogy 
a sebet tíz kapoccsal kellett ősz- 
szevarrni. A korházba szállították, 
ahol ápolás alá vették.

Most veg-yen csillárt!
4 lángu modern csillár:

P II.—
lakásban felszerelve

METEOR
villamossági és csillárgyár r. t. üzletében 

Pécs, Király ucca 5. szám. Telefón 27—55.
Ha Pécsre jön, ne mulassza el 

üzletünket felkeresni.

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte Mayer Nándor dunaszek
csői tanítót. Felesége sz. Ungár 
Anna életének 45 ik évében f. 
hó 2-án elhunyt. Temetése Du- 
naszekcső község társadalmának 
teljes részvéte mellett folyó hó 
4-én volt. Az elhunytat férjén 
kivül leánya Mayer Hermina, 
édesanyja özv. Ungár Jánosné, 
fivérei Ungár István és Ungár 
Károly dr. gyászolják.

— A Honsz választmányi 
ülése. Vasárnap délelőtt 1 1 óra
kor a Honsz választmányi ülést 
tart, amelyre a tagokat ezúton 
is meghívjak.

— Az ember... De szokszor 
ketségbeesünk, hogy mennyire 
eldurvultak az emberek, mennyire 
önzcek lettek, nem törődnek más- , 
sál csak sajat magukkal. És ime 
a pilisszentiváni bányászó* bor
zalmas esete mégis megremeg
tette az embereket, száz és száz 
ezer ember aggódva leste, hogy 
az eltemetett tizenegy bányász 
napvilágra kerül e még egyszer 
élve és felujjongot az ország 
amikor megérkezett a hir, hogy 
kilencen még elve megmenekül 
tek. Jól esett hallani es látni az 
emberekben az embert es jól 
esett erezni a meleg emberi szi
vet, amelyről azt hittük, hogy 
mar regen elveszett...

— Hat órakor zárnak a 
pécsi üzleték. A pécsi üzleteket 
a nyári hónapokban este hat 
órakor zárják le. Ezzel az intéz
kedéssel a közönség semmit sem 
vészit, viszont a kereskedők és 
alkalmazottaik hosszabb pihenőt 
kapnak. Mikor fogjuk elérni, 
hogy Mohácson is igy gondol 
kodnak ?

— Borzalmas jégverés Dél- 
Baranyában. Peter es Pál nap
ján Delbaranyaban borzalmas 
jegveres pusztított. Vajszló kör
nyéké, P.sko, Kemes, Samod, Za- 
lata, Adorjas, Dravacsepe.y, Ko- 
vacshida, Vejti es Harkány ha- 
taraban oly rettenetes jégeső volt, 
hogy teljesen tönkretette a ter
mést. Hatalmas jégdarabok zuhog
tak ala, amelyek között félkilós 
darabok is voltak. A súlyos jég
darabok nemcsak a termest, ha
nem a háztetőket, hazakat is 
tönkretteték es akadt ember se
besülés is. Így Qyeri Lajos

Hálószoba ampolna:
P 7.50

vejti gazdának lyukat ütött a jég 
a fejen. Hogy több sebesülés 
nem történt annak köszönhető, 
1 ogy az embereknek altalaban 
sikerült fedél ala kerülni, mert a 
súlyos jépdarabok inasként még 
ember áldozatot is követeltek 
volna.

IGYUNK
ZWACK-UNICÜK
gyomorerösítö likőrt.

— János vitéz Lánycsókon. 
Vasárnap délután 3 órai és 
este 8 órai kezdettel a lány- 
csóki népházban János vitézt 
adják elő. Az előadás nagy sike
rűnek Ígérkezik s bizonyára a 
mohácsiak közül is sokan el
mennek a lánycsóki előadásra.

— Adóbélyeggel kell ellát
ni a gépkocsikat. A pénzügy
miniszter rendeletet bocsátott ki 
a belföldi rendszámtáblává! ellá
tott gépkocsik adóbélyeggel való 
ellatasa tárgyában. Eszerint min
den gépjárművét adóbélyeggel kell 
ellátni, amely mutatja, hogy a 
gép tulajdonosa mely időpontig 
fizette ki a gépkocsi után járó 
közúti adót. — Ennek az ellen
őrzése persze ismét külön mun
kát fog adni az arra illetékes ha- 
tósagt közegeknek. Mennyivel egy
szerűbb lett volna a benzin meg- 
adóztatása, ami igen al*almas ter
vezet volt a pénzügyi kormány 
előtt, amely azonban elutasítást 
nyert.

— Szepesi park és a szabó 
ipar. Kaptuk a következő pa
naszos levelet. Igen tisztelt Szer
kesztő Ur 1 A város vezetősége 
parkrendeszeti osztálya ugylátszik 
a tényleg nehéz helyzetben síny
lődő szabóiparnak akar kedvezni 
azzal, hogy a Szepesi park nyu
gati oldalán az Auber házzal 
atelenben egy igen szűk kijára
tot létesített. A kijárat mellett a 
sövény korül szeges drót van. A 
napokban sietve akartam kimenni 
ezen a kijáraton, a szűk helyen 
a süró sövénytől nem latszódó 
szeges drótba akadt a nadrágom »
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és egy igen szép darab ott ma
radt emléknek tó dísznek. Egyál
talában nem értem miért volt 
szükség ott kijáróra, hiszen szem
ben sem utca nincs, sem az 
utón átjáró nincs s szépészeti 
szempontból sem tudom megér
tési, hogy az egyébként szépen 
rendbehozott parkot, miért kellett 
ezzel eldiszteleniteni. Egy olvasó, i 

_  Ahogy a trianoni béke 
készült . .. Igen érdekes könyv 
jelent meg Harold Nicholson 
tollából, aki a békekonferencia 
harmadik titkári minőségeben tel | 
jesitett szolgálatot annak idején. | 
Naplószerü visszaemlékezéseiben 
minket a lehetetlen magyar béke 
érdekel, amelyről igy ir: „Magyar
országot szetdarabolta ez az öt 
előkelő gentlemann — érzékelt- 
len közönnyel, minden felelősség 
nélkül. Közben a fecskendőkből 
viz permetez a bokrokra. Balfour 
amikor részlet kérdésekről van 
szó álomba szenderül, Lauzing 
ákom — bákomokat rajzol iró- 
mappájára, Pichon karosszékbe 
sülyedve, unottan pislog jobbra- 
balre, mi alatt a vegzetes határo
zatok egymás után kerülnek a 
jegyzőkönyvbe, Sonni a Canossa 
után nyersen udvarias, Maino 
pedig, aki kifürkészhetetlen ésszó- 
tukar figyel, fi yel, figyel... A 
koronatanú Nicholson emlékiratai 
ha lehet, még fájdalmasabbá te
szik azt a sebte, amelyet a tria
noni béke okozott a magyar szi
vekben. Népek sorsa, ezeréves 
ország sorsa unott, szendergő, 
nem törődő hangulatban, meg 
nem értve, de megérteni sem 
akaróan került olyan béke ok
mányba, amelyet megváltoztatni 
sem engednek ...

— Debreczen — csalánból 
pénzt csinál. Nem ugykell érteni, 
mint a hogy a háborúban blúzo
kat és köpenyeket csináltak a 
csalánból har.em egészen tisztes

séges alapon. Debreczen határá
ban ugyanis rengeteg volt a csa
lán. Egy időben bérbeadták az 
irtását, amikor a város évi 200 
pengő bért kapott ezért. Most az
tán a saját embereivel vágatta ki a 
csalánt, amelynek métermázsáját 
20 pengőért adja el. Az elmúlt 
évben 1990 pengőt vett be a vá
ros a csalánból, de az idén már 
26 pengőt kínáltak métermázsá
jáért, tehát nagyobb lesz ebből a 
jövedelme. Ejnye nem kellene 
egykicsit körül nézni a mi tájé
kunkon is, hátha akadna párszaz 
mázsa csalán ? . . .

— Sok evés kísérletezés és 
fáradhatatlan tudományos kutatá
sokra volt szükség, hogy egy 
gyártmányt teremtsenek, mely 
n:a már az egész világon el van 
terjedve s kbl. 33 év óta minden 
ország népei körében osztatlan 
kedveltségnek örvend. Az Aspirin- 
tablettak jóságát számtalan orvosi 

szakvélemény és a közönség szé
les köreinek önkéntes dicsérete 
elismerte. Minthogy tudvalevőleg 
csak jó és általánosan kedvelt 
gyártmányokat utánoznak, termé
szetes, hogy gyakran megkísér
lik éppen az Aspirintabletták 
utánzását. Ezek az úgynevezett 
„pótszerek* azonban hatástalanok 
sokszor még hozzá károsak is, 
amig az eredeti tabletták a szív
nek nem ártanak.

— Mit ér egy ember ? Az 
amerikai természettudományi mú
zeum legújabb számítása szerint 

egy 173 cm. magas, 77 kg. súlyú 
ember testét alkotó vegyi anya
gok értéke a nyersanyagárak 
zuhanása folytán csak 47 dollár 
30 cent, öt évvel ezelőtt egy 
hasonló termetű ember testének 
anyagértéke 80 dollár volt. — Na, 
már itt is veszítünk, millen idők 
millen idők I . . .

TAVASZI DAL.
(Induló.)

Hej be szép tavasszal ez az élet, 
Amikor a virág újra éled! 
Kis madárka zeng az ágon, 
Méh zümmögi a virágon 
Késő estig ugyanazt:

Refr.
Oyönyörü májusban a határ, 
Itt dalol, itt vigad a madár, 
Fáról-fára vígan repked, 
Ki kívánhat ennél szebbet, 
Szebbet ugyebár?

jő/j pajtás, kis pajtás a határba! 
Odahív dallal vár a madárka. 
Összetéve kis kezünket, 
Kérjük ott künn Istenünket: 
Hallgassa meg hő imánk, 
Adja vissza szép hazánk I

Refr.

Oyönyörü májusban a határ, 
Itt dalol, itt vigad a madár, 
Ajkunkról is száll az ének, 
Imát küld a magas Égnek 
Kijössz ugyebár?

Dr Hajnlki Béla.
(K vertet — amelyről már egyszer 

megemlékeztünk — megzenésítve már a 
fővárosi zenekarok is előadták. A szerk.)

— A két okos puli története. 
Nagyon kedves dolgot olvastunk, 
amelyet bizonyára szívesen vesz
nek a kutyabarátok, hát tovább 
adjuk. A Felvidéken történt, hogy 
az öreg juhász reggel kihajtja a 
nyájat, amelyet két puli segített 
terelni. Este visszaérkezik a nyáj 
hiánytalanu', de csak az egyik 
pulival és — gazda nélkül. A 
megérkezett kutya keservesen vo
nított, mire a hazbeliek bajt sejt
vén az induló kutya után mentek. 
A puli futva vezette a házbelie- 
ket az erdőszelig, ahol az öreg 
juhász, szélütéstől érve, feküdt. 
Mellette a másik puli s hangos 
ugatással őrizte a juhászt. A 
hazbeliek elszállitották kórházba 
a juhászt, ahol az orvosi kezelés 
visszaadta az életnek.

— Nem sikerült a gabona- 
monopollum terve. Mi is meg
írtuk, hogy a földmivelési minisz
tériumban tárgyalások folytak, 
amelyek élén Festetich Sándor 
gróf állott. A terv az volt, hogy 
a gazdákból álló érdekeltség szö- 
zetke.etí alapon felvenné az ősz- 
szes a piacra kerülő búzát és 
csak ezen a szerven keresztül 
juthatna el a búza úgy a malmok
hoz, mint a magánosokhoz, mint 
külföldre. A terv tehát monopó
lium lett volna, de ezzel boletta 
nélkül magasabb árat tudott 
volna a gazdának biztosítani, a 
nélkül, hogy a fogyasztó meg
érezte volna. A terv azonban meg- 
h usult, állítólag, mert a gazda 
érdekeltségek részéről volt éppen 
a legkisebb érdeklődés, pedig az 
egyedüli helyes megoldása lett

volna a magyar mezőgazdaság
nak legfontosabb terménye a búza 
értékesítésére.

— A vasárnapi munkaazünet 
kérdéséhez. Kaptuk a következő 
sorokat I A magyar nép lelküle- 
tének egyik ősi jellemvonása a 
sasár és ünnepnapok megtartása 
?v tartózkodás ekkor minden 
hasznothajtó és szolgai munkától. 
A világháború folyamán bekövet
kezett rendkívüli helyzet és az 
ezt követő gazdasági válság át
törték a vasár és ünnepnapok 
megtartásának teljes keresztül vi
telét, remélve azt, hogy úgy az 
érdekelt iparosság és kereskedő 
osztály jobban meg tud küzdeni 
a rája nehezedő bajokkal. Egy 
pár év tanulsága élénk bizonyí
tékát adta annak, hogy semmivel 
sem érnek el nagyobb üzleti fór 
galmat azok az iparosok és keres
kedők, kik üzletüket vasárnap is 
nyitva tartják, azokkal szemben, 
kik ragaszkodva őseik nemes ha
gyományaihoz, mindvégig betar
tottak a teljes muunkaszünetet, 
igy semmi jelentősége nincsen 
annak, hogy ezen állapot tovább 
fenntartassék. Nagj fontosságú 
kérdés a vasárnapi munkaszünet 
a tanoncnevelés szempontjából is. 
Nem hagyhatja ugyan is figyel
men kívül egyik iparos és keres
kedő sem azt, hogy azon fiatal
ság, melyből a jővő iparosság és 
kereskedő osztály nevelődik és, 
akik hivatva lesznek ezen két 
társadalmi réteg hírnevét és meg
becsülését tovább fenntartani, 
testben a legegészségesebb legyen 
hogy a rája váró nehéz fizikai 
munkával megküzdhessen, a szel
lemiekben pedig a legképzettebb 
legyen, hogy az élet bármely ne
hézségei között magát fenntart
hassa es a fejlődő kor követel
ményeinek mindenkor megfelel
hessen. Iparos és kereskedő ta- 
noncaink eminens érdeke is meg
kívánja azt, hogy nekik egy 
heten egy napot lelkűk és egész
ségük apolasara es szellemük to
vább képzésére adjunk. Egy 
iparos.

— Olcsóbb a névmagyaro
sítás. A pénzügyminiszter a név- 
magjarositási kérvény illetékét az 
eddigi 10 pengőről 2 pengőre 
szállította le. Közalkalmazottak
ennec a felét, 1 pengőt fizetnek. 
Miután igy a magyarosítás
anyagi része tekintélyesen köny- 
nyebb lett, fel kell hívnunk erre 
a fontos körülményre ismételten 
a figyelmet. A magyar név szük
ségérő’, fontosságáról már cikkek 
ezreiben Írtak a lapok, amelj eknek 
minden érve nekünk határmen
tieknek készeresen szól. Aki 
igazán magyarnak érzi magát 
kérjen magyar nevet magának. A 
mohácsiak közül nem tudunk 
oly idegen r.evét, amelyhez tör* 

i ténelmi, vagy családi tradíciók 
fűződnének s gátolnák annak meg 
változtatását. Nir.cs semmi ok 
tehát a huzódozasra Az eljárás, 
aki nevét meg akarja magyaro
sítani a következő.' Erkölcsi bi
zonyítvány, születési anyakönyvi 
kivonat, — ha gyermekek vannak, 
akkor azokéis — csatolásával egy
szerű kérvény készítendő a bel
ügyminiszterhez intézve, amely
ben ezen okmányok alapján kérik 
az uj név engedélyezését. A kér
vényt a városházán kell beadni, 

| ahol javasolva tovább küldik. 

Aki jó magyar nevet akar fel- 
venni, a városházán megtekinthet 
egy kiadott névgyüjteményt, 
amelyben tőzsgyökeres magyar 
nevek közül válogathat. Szerkesz
tőségünk is készséggel áll min
denki rendelkezésére és ^szívesen 
szolgálunk tanáccsal bárkinek, ha 
névmagyarosításra készül.

— Megvédte a gyiimölcsö- 
sét Az egyik gazdát megszólítja 
valaki, hogy van-e kára a gyap
jas pille pusztításából?

— Ajaj — mondja a gazda — 
a szigeti almafáimat teljesen 
tönkretette. De — az otthon le
vőket megmentettem !

— Megmentette? És mit csi
nált ?

— Semmit — mondja egészen 
természetesen a gazda, (Ehhez a 
szerkesztő semmiféle megjegy 
zést sem tesz. A szerk )

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi junius hó 
30 tói 1933. julius hó 7 -ig 
Születések; Rutsch Péter Pál, 
Sallay János, Egressi Katalin, 
Újvári Lajos Pál, Ivisits Dusán. 
Házasságkötés ; Kollár József és 
Gettó Katalin, Bak József és 
Vincze Ilona Halálozások : Harczi 
János 4 hónapos, Lukacsevics 
János 47 éves, özv. Feil Fióriánné 
81 éves.

IDŐJÁRÁS
A. moháosi m. lcir. téli 

gazdasági isltola metuo- 
rológiai állomása Jelenti i 
1933. junius 30 tói julius 7 ig

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 27 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 11 C° 

csapadék 66 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv* és paptrkereskedése
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— Koldusok, Az egri norma 
is megvan, de a koldulás is meg- 
maradt. Több helyről panaszkod
tak olvasóink, hogy először a ki
sebb utcákban tűntek fel, ahol 
rém voltak annyira szem előtt, 
de aztán kimerészkedtek a for
galmasabb útvonalakra is. Épugy 
n int azelőtt, sorrajárják az üzle
teket, de ottlátni őket a templom- 
előtt, mint a templom kapujában 
A hatóságok köte'essége elsősor
ban ezeket eltüntetni az utcáról, 
mert hiszen ez a célja az egri 
normának. De a magánosoknak 
is azzal kell a hatóságokat segí
teni, hogy egész egyszerűen — 
nem adnak semmit sem. Akinek 
van adnivalója, ott van a hiva
talos közeg, azon keresztül jut
tassa el adományát. Minden, a 
legcsekélyebb adományt is elfo
gadnak. Ha aztán a koldusok lat
jak. hogy nem kapnak semmit, 
abbahagyják a próbálkozást.

Hivatalos felhívás. A 
Mohácsi Általános Ipartestület 
elöljárósága megállapította, hogy 
több iparos ismételt felszólításra 
meg az elmúlt év tagsági dij fize
tési Jkötelazettségének nem tett 
eleget. A testület elnöksége ez
úton is nyomatékosan kéri fel a 
testületi tagokat, hogy a törvény
ben es jóváhagyott alapszabályok
ban előirt tagsagidíj fizetési köte
lezettségének, ha apróbb részle
tekben is, de tegyen eleget, mert 
nem méltányos, hogy amig egye
sek ebbeli kötelességüknek pon
tosan megfelelnek, mások az alól 
kivonjak magukat akkor, amikor 
az ipartestület egyformán áll min
denkinek rendelkezésére és egy
formán szolgaija mindenki érde
keit. A testület elnöksége hivat
kozik az iparosság megértésére 
és kéri a hátralékos tagokat,Ihogy 
tagsági dijaikat igyekezzenek ren

dezni,
— Miért drágább a vasár

napi átkelés ? Kaptuk a követ
kező levelet: Vasarnap délután 
feleségemmel és két gyermekem
mel a szigetbe mentünk, összesen 
tehat négy jegyet váltottunk á 
16 fillér, vagyis fizettem 64 fillért. 
Nem sokkal több egy szegény
ember napszáma, de ebből az 
•összegből a mai árak mellett 
mar rendes ebédet is lehet főzni 
négy személy részére. Amikor a 
szigeti fák kellemes lombja alatt 
így elgondolkoztam ezen, nem az 
jutott eszembe, hogy miért ilyen 
draga, hanem az, hogy miért 
drágább tulajdonképen a vasár
napi átkelés ? Mintha büntetni 
akarná a város azokat az .embe
reket, akik egész héten poros 
műhelyben, fullasztó irodákban, 
levegőtlen üzletekben dolgoznak 
és vasárnap szeretnék kiszellőz
tetni tüdejüket a zöld fák alatt. 
•Amikor ma minden orvos azt 
szuggerálja a betegének, egész
séges barátjának, hogy csak ki a 
levegőre, ki a zöldre, nagyokat 
sétálni s mikor nekünk itt a ter
mészet gyönyörű helyet: szigetün
ket adta, akkor a város büntetés
ből duplán számítja az átkelést. 
Lehet, hogy azok a munkások, 
®kik a vasárnapi átkelést bonyo
lítják le csekély pótdijat kapnak 
de először is ez nem oly nagy
tétel, amit a város átkelési üzeme 
megerezne, másodszor is azt az 
egész biztosan elérendő nagyobb 
forgalom révén feltétlenül behozná 
a város, ha rendes dijakat szá

mítana. A vasárnapi magasabb 
átkelési dij tehát semmivel sincs 
megindokolva és ha a város 
szivén viseli a város lakóinak 
egészségét, akkor hamarosan 
intézkedni kell, hogy a vasárnapi 
átkelés re kerüljön többe, mint a 
hétköznapi. Persze még most, 
mert télen nem járunk át. Egy 
szigeti kiránduló

SPORT.
A futballbajnokság 1932—33, 

évi fordulója is véget ért. A csa
patok pihennek, vagy uj erőt 
gyűjtenek az elkövetkezendő uj 
bajnokság nehéz küzdelmeire. Az 
MTE is kaput zárt. Most, amikor 
pihen az annyira agyonhajszolt 
futball, vessünk egy pillantást az el
múlt tavaszi idényre, kik és hány
szor játszottak, ki rúgta a legtöbb 
gó tés melyik részé volt a csapatnak 
az, amely mindig jót nyújtott ? 
Az MTE a tavaszi mérkőzéseken 
összesen 22 játékost szerepeltetett, 
tehát éppen 2 teljes csapatra valót. 
Ezek közül minden mérkőzésen 
részt vett a 3 half: Barác, Dich
ter és Hafner. Utánuk következik 
Berta 9 játékkal, majd Mutsch- 
ler 8-al. Németvarga, Balatoni, 
Mózer, Varga 1. József, Kovacso- 
vics, Kovácsics es Karácsonyi 
6—6-szor játszották. Juhasz 4 
szer, mig Pazaurek, R nics II. és 
Varga II. János 3—3 alkalommal 
szerepeltek. Ludvig 2 szer, Puppi, 
Herner, Tóth F, Nickmann és 
Porkert 1 — 1-szer öltötték ma
gukra az MTE mezét. Az MTE 
öszesesen (ősszel és tavasszal) 15 
góllal terhelte meg az ellenfél há
lóját, a gólokon a következők 
osztoztak: Varga I. József (4), 
Kovácsovics és Mózer (3—3), 
Pazaurek (2), Németvarga, Varga 
II. és Dichter (1 — 1).

A csapat legjobb része a half
sor volt, és ez a sor volt az, 
amely sem nem en elkedett na
gyon ki, de nem is esett vissza, 
hanem mindenkor megtette a kö
telességét. A védelem mar inga
dozóbb volt. A csatársor pedig 
abszolút gyengének mutatkozott, 
ilyen jó halfsor előtt művészet 
nem lőnni gólt Ezzel a vissza
pillantásunk veget ért, az ered
mény siralmas, de bízni kell a 
szebb és jobb jövendőben, mely 
reméljük, már az ősszel bekövet
kezik.

Vasárnap játszott Pécsett a 
PVSK a D. Magyarság csapatá
val az országos amatőr bajnok
ság középdöntőjében és ellenfelét 
3:0: (1 : 0) arányban legyőzte. 
A PVSK legközelebbi ellenfele 
julius hó 9-én Salgótarjani BTC 
lesz s ha ezt is legyőzné, akkor 
valószínűleg a döntőben Buda
pest bajnokával a Törekvéssel 
kerülne szembe.

A Pécsi SC és a DVAC leg
jobbjai vasárnap Eszéken mér
kőztek a Grajdanszkj csapatavai 
és 4 : 0 (2 : ( 
pécsiek nagyon

Szerkesztői üzenetek.
B. L. Köszönet. Jönnek sorra, csak 

helyünk legyen. Nagyon szépen fejlődik.

))-ra kikaptaK a 
gyöngén játszottak.

Felelős szerkesitó : 
BÁN ANDRÁS.

Laptulajdenoi 4« kiad* i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Hirdetmény.
A'/ss Mihály tataházi születésű 

egyénről, ha valaki tud valamit 
értesítse mielőbb biagy Czirok 
Pált Kiskunhalas, Bajza ucca 6.

Jó kávéról leszokom
Hogyha erre leszokom! 
De mivelhogy nincsen!

Uj adók dacára Régi még az ára
2472. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Schmidi Miklós mohácsi 

ügyvéd által képviselt Fridrich 
Oszkár és Husti Máté mint kk. 
Husii Mihály gyámja javára 
végrehajtást szenvedő dunaszek- 
csői lakosok ellen 48-|-94 pengő 
55 fillér tőkekövetelés és 
járulékai erejéig a mohácsi kir. 
jbiróság 1932. évi 7044 és 
1931 évi 6823 számú vég
zésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1932 évi december 
hó 7 én lefoglalt 1654 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság fenti sz. vég
zésével az árvérés elrendeltetvén, 
annak 1908 évi XLI. t. c. 20 §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedő laká
sán és gőzma mában Duna 
szekcsőn leendő megtartása 
határidőül 1933. évi julius hó 
II. napjának délután fél 3 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, búza, korpa, 
könyvek, rádió s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
hacsak ellenkező kívánságot nem 
nyilvánít.

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

Mohács, 1933 évi junius hó 
14-én.

Pogány Vilmos
kir. bir végrehajtó

Legelsórangu és legolcsóbb a szénsavas 

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

ben, vendéglőben.

Házvezetőnőt 
keresek 

Pakusz Károlv.

1933 vh. 522. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Schmidt Miklós ügyvéd és 
érdektársai végrehajlatók javára 
végrehajtást szenvedett bezedeki 
illetve lippói lakosok ellen 1018 
pengő tőke és járuléka erejéig 
a mohácsi kir. járásbíróság 
1931. Pk. 7250. számú végzé
sével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1931 évi május hó 
30 án le , illetve felülfoglalt és a 
695 1931. számú foglalási jegy
zőkönyvben 1—3. tétel alatt 
Bezedeken 4 — 14 t. a. Lippón 
összeirt 2590 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. járás 
bíróság Pk. 7250 1931. sz végzé
sével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI t.-c. 
20. § a alapján fent megnevezett 
s a foglalási jegyőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igény kér eset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedők la
kásán Bezedeken 1933. évi julius 
hó 15. napjának délelőtt 8 óráját, 
Lippón végrehajtást II. r. szen
vedő lakásán leendő megtartá
sára 1933. julius hó 15. napjának 
délelőtt 10 óráját tűzöm ki foly
tatólag 111 és IV. r. végrehajtást 
szenvedők lakásán, amikor a bí
rói ag lefoglalt bútor, tehenek 
sertések stb. s egyéb ingó
ságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésen, 
melynek becsértéke 1000 pengő 
esak az vehet részt, ki 10° 0 bá- 
netpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi junius 19. 
napján.

Kanyó Béla
kir. bir végrehajtó, 

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

szoba. Bővebbet

Halász László
kereskedőnél
Mohácson._____

Egy hold szőlőnek 
alkalmas földterület 

szép présházzal 

eladó.
Cím i

Korsós ueca 57. sz.

Eladó
Rókus ucca 27. számú

li á
Ugyanott fajgalambok 

is eladók.

Jókai Mór ucca 46. számú

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

eladók.

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

Piaci araki
Búza 76-os 13.50 P
Zab — — 7 — P
Rozs — — 6.50 P
Árpa — 7.— P
Tengeri mons. j 7.20 P
Bab — — 7.— P

Jókarban levő használt 

iróg-ép 
megvételre kerestetik.

Cim a kiadóhivatalban.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágul és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

ak

Mg

i
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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 és Csongrád-Szeged 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

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

kocsma
felszereléssel, ház> 

z a I együtt.

Cim a kiadóhivatalban.

Művészies tervű és nagyszerű kénjelmű 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok 
a legelőnyösebb árakon részletre is 

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

való befonását is.

Ön 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.

70)

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




