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A gazdaadósságok rendezése.
Gömbös G\ ula az utóbbi 

hetekben több Ízben is kije- 
jentette, hogy a gazdaadós
ságok az ősz folyamán ren
dezésre kerülnek. Nem mon
dotta és nem tudjuk tehát, 
hogy milyen alapon gondolja 
a rendezést, mindenesetre 
azonban lenne egy-két észre
vételünk már előre is.

Az egyik az, hogy nagy 
tévedés ma csak gazdaadós
ságról beszélni. Nincs gazda- 
adóság, hanem adósságok 
vannak, mert ma el van 
adósodva az iparos, a keres
kedő, a tisztviselő és pár 
boldog kivételével, mindenki. 
Amikor tehát az adósságok 
rendezéséről beszélünk, mind
ezekre kell gondolni, mert 
ezek is éppen úgy szenvedik 
az adósságok terheit, mint a 
gazdák.

A következő megjegyzé
sünk lenne, hogy az eddigi 
könnyítések Írott maiasztok 
voltak és célt tévesztettek. 
Kiérződött belőlük a bankok- 
rácia tanácsadása és nem az 
adósok, hanem a hitelezők 
érdekeit védte. Természete
sen ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy azok érdekeit 
nem kell figyelembe venni, 
hárem mindkettőt kell szem- 
előtt tartani.

A moratórium csak költ
séget okoz, de nem védi 
meg a gazdát, ugyanakkor 
megbénítja a hitelt, a kamat 
mérséklés pedig csak azoknak 
segít, akik közül ma nagyon 
kevés van abban a helyzet
ben, hogy kamatot fizethessen.

Az adósságok kérdésének 
egyedüli megoldása, a pénz 
vásárló erejének arra a szint
re való visszavezetése, ami
kor az adósságok keletkeztek. 
Az időpont valahol 1926-28 
között van, különben is erre 
pontos statisztika van s en
nek megtalálása nem kérdés.

Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a hitelelő ugyan- | 
azt a vásárló erejű pénzt j 

kapja vissza, tehát nem ká
rosodik, az adós pedig fizető
képes lesz. A búza ismét 
visszatér a 26—30 pengős 
árra s ehhez igazodnak a 
többi termények árai. Az 
ingatlan visszanyeri pénzben 
kifejezve akkori értékét, ami
kor az adósság keletkezett s 
amikor még az adósság leg
feljebb 50° o-át tette ki az 
ingatlan értékének. Az adós 
tehát, ha másképen nem. in
gatlana megfelelő értékesíté
sével szabadulhat terheitől, 
de erre csak a legritkább 
esetben lenne szükség, mert 
a mezőgazdasági terményárak 
emelkedése a gazdát ismét 
fizetőképessé tenné, vissza
adná vásárlóerejét, ami az 
ipart és a kereskedelmet is 
felpezsdítené mostani csendes 
haldoklásából.

Ezen kapcsolatban nagyon 
természetesen megfelelő in
tézkedéseket kell tenni, hogy 
az ipari kartellek árai a mai 
nivon maradjanak, mert ezek 
nem is változtak azóta. Van
nak a kormányhatalomnak 
erre eszközei, de ezeknél 
erősebbek használatát is taps
sal és örömmel üdvözölné a 
közvélemény.

A magyar föld jóléte le
gyen minden megoldás ki
induló pontja, de nem úgy. 
ahogy azt az ipari és a pénz- 
kartell fejedelmei elgondolják, 
hogy ez a jólét az ő kasszá
jukat telítse, hanem annak a 
józan, nyugodt szántóvetónek 
gondbarázdáit simítsa el, akit 
Gömbös annyiszor idézett.

Az adósságok ilyen teljes 
rendezése egészen uj élet
lehetőségeket nyújtana, fel- 
lélegzenének az emberek, 
megszűnne a lelki nyugtalan
ság és ha Gömbös egyszer 
biztos kézzel szétsöpör a 
kapitalizmus ezen már a 
legelemibb létet is megsemmi- 
teni szántékozó, a maguk 
önző érdekeit képviselő kinö
vései között s kiirtja azokat, 
mire munkája után vissza

néz, ott találja maga mögött 
az egész magyar nemzetet 
abban a gyönyörű nemzeti
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A posta vezérigazgatósága 
a korábbi kézbesítésért.

Hétfőtől kezdve az autóbusz hozza Pécsről a postát. — 
A késői postaérkezés egyedül a MPV menetrendjén múlik
Mohács város közönsége meg

döbbenéssel fogadta annak ide
jén az uj vasúti menetredet, 
ame'y a mohácsi postát két órá
val késtette el. Amíg addig a 
postát a reggeli 7 08 as vonat 
hozta el, az uj vasúti menetrend 
szerint a 9 34 es vonattal érkezik.

Amikor több posta érkezett 
és nagyobb elfoglaltságot jelen
tett,

dél volt, mire a reggeli 
posta címzetthez meg
érkezett.

Ez ellen a tarthatatlan állapot 
ellen a Mohácsi Hir'ap is fel
szólalt s cikkünk a város köz
véleményének hangulatát fejjez- 
te ki.

A képviselőtestület ülésén is 
fogla koztak ezzel s Margitay 
Lajos dr. polgármester felterjesz
tést intézett a kereskedelmi mi
niszterhez a sérelmes rendelke
zések megváltoztatása érdekében. 
Előterjesztésében reámutatott 
arra, hogy a várost nem hallgat
ták meg, mikor az egész közön
séget mélyen érdeklő intézkedést 
megtették, bár erre számtalanszor 
ígéretet kapott. Másodszor adat
szerűig igazolta a károkat, ame
lyek ennek következtében beál
lottak, harmadszor pedig reá
mutatott arra is, hogy az ilyen 
intézkedések mennyire nehézzé 
teszik a közigazgatásnak a hely
zetét, a mai súlyos időkben, 
mikor a gazdasági viszonyok 
rosszabbodása következtében 
amúgy is bajos az elkeseredett 
tömegeket megnyugtatni.

A felterjesztést másolatban dr. 
Margitay Lajos polgármester 
megküldötte Mihálffy Vilmos ny. 
államtitkár országgyűlési képvi
selőnek és kérte annak interven
cióját.

Mihálffy Vilmos julius hó 
10 én, vagyis hétfőn délután 1 
órakor jutott dr. Fabinyi Tiha
mér kereskedelemügyi miniszter
hez, akinek részletesen referált 
az ügyről.

Dr. Fabinyi Tihamér kereske
delemügyi miniszter telefonon 

I rögtön érintkezésbe lépett báró 

egységben, amelyet még leg
titkosabb álmában sem mert 
magának elképzelni!

X

Szalay Oábor ál'amtitkár, posta
igazgatóval és elrendelte, hogy 
a postai szállítás kérdését a ké
relemhez képest soronkivül Mo
hácsra kedvezően kell rendezni. 
Szalay báró vezérigazgató a 
pécsi posta igazgatóságával lépett 
érintkezésbe és még Mihálffy 
Vilmos államtitkár a miniszternél 
volt, mikor megérkezett a posta
vezérigazgatóság válasza, hogy 
a postai szállítás kérdését a 
pécsi igazgatóság Mohácsra 
kedvezően még a hét folyamán 
el fogja intézni.

És tényleg. Kedden reggel 
Pécsről a hét órai vonattal meg
érkeztek Fábián Jenő igazgató 
és postavezérigazgatóságtól Bu
dapestről dr. Saághy József mi
niszteri titkár a járati ügyek in
tézői, akik tárgyalást folytattak 
Margitay Lajos dr. polgármes
terrel, Feuerstaller Viktor autó
busztulajdonossal és a tárgyalás 
alapján megállapodás történt, 

amely szerint ezentúl a 
reggel 6 órakor Pécsre 
érkező budapesti postát 
azonnal feldolgozzák és 
azt nem a vasút, hanem 
a Mohács—pécsi autó
buszjárat hozza Mo
hácsra.

Ennek következtében Pécsről 
Mohács felé induló autóbuszjá
rat nem fél 8 órakor, hanem 7 
órakor indul Pécsről s előzőleg 
felveszi a főpostán a mohácsi 
posta feldolgozott anyagát is, 
úgyhogy az fél 9 órakor Mo
hácsra érkezik, ahol azonnal 
munkába fogják és 9 órakor a 
postát ki fogják kézbesifeni s igy 

a közönség majd egy 
órával korábban fogja 
megkapni a postáját.

Mindössze a csomagok és az 
értéklevelek jönnek ezután is 
vonaton, mert azok szállításához 
nincs az autóbusz berendez
kedve.

őszinte örömmel közöljük a 
fentieket s elismeréssel adózunk 
a postavezérigazgatóságnak, hogy 
áldozatok árán is a közönség szol- 



MOHÁCSI HÍRLAP 1933. julius 16.

gálását gyorsítja, de egy kis sóhajt 
még sem nyomhatunk el. Mégis 
csak furcsa és elszomorító, hogy 
Mohácsot az illetékes menetrend 
öszszeállltók teljesen mucsai hely
zetbe állítják be s minden érdé 
két előbb vesznek figyelembe, 
mint a mienket.

Az uj menetrend például azért 
kellett.merta Pécsreérkezősazelőtt 
5 órakor befutott vonattal jött 
utazóknak ez nagyon korán volt. 
Nem tudjuk, hogy hány utazó 
látogatja naponta Pécset, de

azt hisszük egv tg^sz 
város lakosságának az 
érdekei mégis csak fonto 
sabbak néhány utazó 
kényelménél

Voltak azután Bajának és Ka 
posvárnak is érdekei s mi mél
tányoljuk is más városok törek
vését a jobb menetrendért, de 
nem lehet csak ezeket figyelem 
bevenni s egy várost, amely 
amúgy is a legmesszebb fekszik 
a fővárostól, teljesen mellőzni s 
visszasülyeszteni a kocsi posta 
nívójára

Hálával tatozunk Miháiffy Vil
mos képviselőnknek, a vasútnak 
pádig ajánljuk, hogy a postától 
vegyen példát

XXXXXXXXXXXX

A polgári iskola értesítője.
A mohácsi m kir. állami pol

gári fiú és leányiskola értesítőjé
nek sok-sok iskolai eseményét, 
adatait figyelemre méltó levél 
vezeti be Mayer Ferenc igazgató 
tollából. A szülőkhöz van címezve 
a levél s mi hisszük, hogy 
hangja, amely annyi szeretetet 
árul el a növendékek iránt, sti 
lusa, amely a pedagógus tudását 
a gyermekeit szerető apa érzései
vel egyezteti össze, odatalál 
minden szülő szivéhez.

„... A hosszú folyosók nem 
hangosak már a leányok kaca
gásától... az udvar is ásitozva 
terpeszkedik, nem veri fel a 
fiuk egészséges kiáltozása..." 
Írja a levél elején s mi látjuk az 
igazgatót abban a nagy épület
ben egyedül, amint járja a csen
des folyosókat keresi azt a 
sok-sok drága, mosolygós fe
jet, akikkel tiz hónapon kérész 
tül együtt volt s akik a tanév 
folyamán egy évvel és annak 
eredményeivel lettek gazdagab 
bak. És jól esik olvasni az ér 
tesitőben ezeket a sorokat, 
amelyek elárulják, hogy a gyér 
mek sereg mennyire összenőtt 
az igazgatóval, a tantestülettel, 
hogy az értesítő első sorai, első 
gondo'atai annak a szomorúság
nak adnak hangot, hogy elmen
tek az iskola épületéből.

Az értesítőn végig ez a hang 
vonul. Az iskolai események fel
sorolása közben mindenhol lát
juk a tanári kar szeretetét eiő- 
csilogni, érezzük, hogy nemcsak 
a száraz tudományt adták át a 
gyermekeknek, hanem szivüket, 
szeretetüket és az iskola padjai 
között pótolták az édesanya sze
retetét, gondosságát.

Az értesítő sorra veszi az is
kolai év eseményeit, az iskolai 
önképzőköröket, a cserkészetet 
és eseményeit, a szülői értekez
leteket s külön foglalkozik az 
újonnan bevezetett osztályfőnöki 

órákkal, amelyek a gyakorlatban 
nagyon szépen beváltak.

A tantestület munkakörének 
ismeretetése után a tanulók név 
sora, majd előmeneteli statiszti
kák kerülnek sorra

A jövő évi értesítőből fe'em 
ütjük, hogy a javító vizsgálatok 
szeptember 5 és 6-án lesznek. 
Az engedélyért augusztus hó 
15 ig kell a kérvényt beadni. I

Az uj iskolai év ünnepélyes |

II. Lajos király emléke Bruxellesben.
Bruxellesi

A belgiumi magyarok lelki 
pásztora, Dr. Szántó Antal, az 
illusztris iró és szerkesztő meg 
hívására ellátogattam Bruxellesbe. 
A belga főváros Liliétől gyors
vonattal két óra alatt megközelít
hető. A hivatalos megbeszélések 
mellett időt szakítottam magam
nak, hogy bruxellesi emlékei net 
főlelevenitsem. A halmokon épült 
800 ezer lakosú világváros, a 
„kis Paris" legérdekesebb és mű 
vészi szempontból legértékesebb 
város része a centrumban van 
Ez BruxeFes ősi városa, ahol a 
közép és újkori fiamand mü 
vészét emlékei pazar bőségben 
szórakoznak. A városháza négy 
szegletes tere, a Orande Piacé 
valóságos nyílt muzeum. Ha a 
zárt térre belépünk, úgy érez
zük, mintka a gót és renaissance 
régmúlt idejébe szálltunk volna 
vissza. A velencei Szent Márk 
teret a világ legszebb terének 
nevezzük. Bruxelles ősi főtere 
művészet és régiség tekintetében 
nem áll messze mögötte. A tér 
királynéja a városháza monumen- j 
talis épülete, amely Beigium lég- j 
művészibb csúcsíves középülete 
Mindenütt egység, tökéletes har
mónia, a gótikának jellegzetes 
ég felé szárnyalása. Ha Bruxel 
les híres csipkéjéről, a városháza 
megkövesedett csipkeszépség. 
Föléje épített 96 méter magas ' 
goitikus tornya a fiamand beffroik 
legszebb példánya. A városháza 
tér többi épületein a renaissance 
elemei egyesülnek a fiamand 
művészeti irány vonásaival, mint 
amelyek a dús díszítés, a lehel- i 
letszerü finomság, a játszi köny- 
nyedség. Valamikor a középkor
ban itt voltak a nagy vásárok, 
itt hangzottak e! a törvénykezés 
ítéletei, itt történtek a kivégzések 
ma a tér szebbnél szebb virágok 
tói díszes. Csakis virágkereske
dés folyik. A pazar szinpompáju 
virágok egy hatalmas csokort 
képeznek, mely betetőzi a tér 
szépségét.

A középkori Bruxelles máso
dik nevezetessége a Sainte Gu 
dule (Güdül) templom, Bruxelles 
legrégibb és legnagyobb temp
loma. Nem székesegyház. A belga 
főváros égyanis nem püspöki 
székhely, a malinesi érsekséghez 
tartozik, amelynek betöltője egy
szersmind Belgium prímása. A 
hivatalos istentiszteletek e temp- i 
lomban folynak le, amelyeken a 
vallásos belga királyi család is 
mindenkor résztvesz. A gót stilü 
templom a város egyik emelke- 
dettebb pontján fekszik. Tulaj
donképen a gót és ftamand stí
lus keveréke. Portáléja kolosszá
lis nagyságával lenyűgöző ha 

megnyitása szeptember 10-én, 
vasárnap lesz, az iskolai tanítás 
szeptember 11 én kezdődik.

Mayer Ferenc igazgatónak az 
értesítő kimerítő, mindenre ki 
terjedő és gondos szerkesztésért 
elismerésünket fejezzük ki s bi 
zonyosak vagyunk benne, hogy 
a szülők szeretettel fogják át
lapozni.

Az értesítő Ízléses kiállítás a 
Fridrich nyomdát dicséri.

képek.
tást vált ki Két várszerü tornya 
mint a legtöbb fiamand torony 
nem végződik csúcsban. A XIII. 
század alkotása. A három hajóra 
és kereszthajóra osztott belseje 
roppant méreteivel az Istenházát 
megillető szent komolyságba öl 
tözteti a belépőt. Szószéke, mint 
a legtöbb belga szószék, a fa 
szobrászat remeke, a világ egye 
dűl álló legszebb szószéke. Al
ján a paradicsomból kitűzött ős 
szülők életnagyságú alakjai, a 
hangfogó mennyezet fö'ött a 
Boldogságos Szűz gyönyörű fa 
szobra, amint legyőzi a sátánt. 
Az egész szószék tulajdonké 
pen a jó és gonosz tudás fájá 
hoz van támasztva. Ez a szószék 
már maga is prédikál.

A Sainte Gudule második hí 
ressége nagy koncepcióval ren
delkező ablakfestészete. A bejárat 
feletti ablak az utolsó Ítélet nagy 
napját hozza megdöbbentő reali
tással. A kereszthajó jobb abla
kának képcsoportozata minket 
magyarokat, föképen mohácsia
kat legközelebbről érint. Itt lát
ható szerencsétlen végű II. Lajos 
királyunk életnagyságu képe, 
amely a XVI. század üvegfes
tészetének remeke. A nyolc mé 
tér magas tableaut V. Károly 
németrómai császár, Belgium [ 
területének akkori ura készítette 
Bemard Van Orley által II. Lajos 
magyar király em'ékére, aki a 
császár nővérét, Máriát birta fe 
leségül, és igy sógorságban volt 
V. Károllyal. A hatalmas mű 
1538-ban, tehát 12 évre a mo
hácsi vész után készült. Bizo 
nyos ennélfogva, hogy II. Lajos 
ezen képe a legautentikusabb. 
Maga a tableau renaissance 
stilü, és három mezőnyre osz
lik. A középső mezőnybben, il
letve diadalívben látható II. La
jos életnagyságu képe teljes ki
rályi díszben, páncélruhában, 
palásttal, fején a szent koronával. 
A király imazsámolyon térdel. 
Arcvonásai tisztán és jól kive
hető. Jellegzetes hosszú hajat és 
szakállat visel. Mögötte térdel 
ugyancsak imazsámolyon Mária 
királyné az akkori női divat 
viseletben, fején koronával. Két 
tőjük között áll V. Károly csá
szári díszben. A jobboldali me
zőnyben látható a Szent Három
ság. Az Atya a keresztre feszi 
tett Jézust tartja, aki fölött le
beg a Szent Lélek galamb ké
pében. A baloldali mezőnyben 
a Boldogságos Szűz isteni gyer
mekét tartja. Rendkívül kifejező 
bájos kép. A három mezőny 
alatti médaillonok között a két 
szélsőben az ősi magyar, horvát 
dalmát cseh címer látható a 

szent koronával, a középső ke
retben olvasható a következő 
latin nyelyü felírat: Ludovico, 
Dalmatiae. Croatiae, Bohemiae, 
Hungáriáé, regi, qui pro fidei 
catholicae defensione in bello 
contra barbaros fortiter pug. 
nando occubuit, et Mtriae, eius 
uxori, Caesaris semper Augusti 
sorori. 1538. Lajosnak, Dilmácia, 
Horvátország, Csehország és 
Magyarország királyának, ki a 
katolikus hit védelméért a bar
bárok ellen vívott harcban bát
ran küzdve elesett, és Máriának, 
az ő hitvesének, a mindenkor 
felséges császár nővérének.

Midőn a napsugár keresztül
hatol a képcsoportozaton a dús 
színezés vakító fényárban úszik 
és a diszitő motívumokban gaz
dag girlandok káprázatos szép
séget nyújtanak. A kiváncsi ide
genek leghosszabb ideig renais
sance pompában ragyogó üveg 
festmény előtt állanak és csodá
lattal adóznak nagynevű alkotó
jának. Azt azonban aligha tud
ják, hogy mennyi csapás, gyász 
és siralom, egy nemzet szörnyű 
pusztulása kisérte e kép történeti 
hátterét Csak mi magyarok áll 
tunk-e kép előtt némán, a gyá
szos történelmi idők szellőjétől 
megilletve és hazafiui bánattal 
eltelve szállt képzeletünk nemzeti 
nagy létünk nagy temetője, Mo
hács felé

Szerencsétlen királyunkról van 
még egy üvegfestmény e temp
lomban, még pedig a baloldali 
mellékhajónak az apszisztól szá
mított harmadik ablakában, és 
ezt II Lajos özvegye, Mária ki
rályné készíttette 1547 ben. A 
kép alakra és kidolgozásra nézve 
már kisebb jelentőségű. Az ele 
sett király ugyanazon testtartás
ban és alakban látható, mint a 
fenntebb említett képen, és mö
götte ugyancsak térdel Mária ki
rályné. Más személy nincs rajta 
ábrázolva. A kép alatt a követ
kező latin felirat olvasható: 
Maria, soror Caroli Caesaris 
semper Augusti, vidua Ludovici 
Dalmatiae, Croatiae, Bohemiae, 
Hungáriáé regis, qui pro fidei 
catholicae defensione in bello 
contra barbaros fortiter pugnando 
occubuit, poni jussit. 1547. Állít
tatta Mária, a mindenkor felsé
ges Károly császár nővére, La
jos, Dalmácia, Horvátország, 
Csehország és Magyarország ki
rályának özvegye, ki a katolikus 
hit védelméért a barbárok ellen 
vívott harcban bátran küzdve 
elesett.

A műemlékekben gazdag Bru- 
szellesben Szent Oudule temp
lom férkőzött legközelebb lel
kemhez. Ha a többi emlék évek 
múltán talán el is fog mosódni 
képzeletemben, de szerencsétlen 
királyunk ragyogó űvegfestmé- 
nyének képére nem fog ráborulni 
a feledés homálya, sohasem.

Lilié, julius hó.
Ubl Antal.

(A templomról, valamint az egyik 
képről látképes lapokat küldött a szerző, 
amelyeket a II. Lajos Múzeumnak ad
tunk át. A szerk.)

— Repillögég Mohács felett. 
Hétfőn a déli órákban egy repü
lőgép repült el Mohács felett. A 
gép a megszállott területek irányá
ban haladt el s valószínűleg ju
goszláv repülőgép volt.
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Roosevelt-dollár.
Amerika annak idején az euró

pai nagyhatalmak kolóniája volt. 
Eleinte az anyaországok látták 
el pénzzel, mégis Amerika, mint 
jól tudjuk, szédületes fejlődését 
annak köszönte, hogy az eg?es 
kolóniák az európai anyaország
tól függetlenül saját, belső hasz
nálatra papírpénzt bocsájtottak ki, 
amellyel a munkást fizették. Á 
pénztulajdonos a pénzén a ko
lónia területén bármit vásárolt, 
ha pedig a kolónia területét el
hagyta egy munkás, átcserélték 
neki rendes dollárra a megtaka
rított összeget. Az anyaországok 
a kolóniákkal szemben tehetet
lenek voltak, mert az ott folyó 
kulturális munka olyan összege
ket igényelt, amit az aranyalapon 
álló európai országok amúgy 
sem tudtak előteremteni.

Az uj forgótőkerendszer ele
gendő kamatmentes tőkét bizfo 
sitott gyors fejlődéshez az al 
kotószellemnek, egyben érlelte 
az európai országoktól való 
függetlenségi vágyat is és 1783- 
ban a szabadságharc ezt meg is 
hozta.

Természetes folyamat volt ez, 
mert a vagyonosodással fejlődik 
az emberek önbizalma és meg
szűnik az ember rabszolgater
mészete. Ez természeti törvény, 
melyet Amerika akkor lépett át, 
amikor az aranyalapú pénzrend
szerre tért, mely lépése azonban 
a „gangszter" Amerikához ve
zetett.

Az amerikai nép ezer szeren
cséje, hogy jószaneszü ősei 
olyan törvényeket alkottak, me
lyeknek alapján Rooseveltnek 
módjában állott milliárd újabb 
dollárt kibocsájtani és megmen 
teni ezzel Amerikát az anarchiától. 
Ennek az uj dollárnak a fedezete 
100°/0-os állampapír, vagy 200° 0- 
os ingatlan. A gazdasági életbe 
Roosevelt annyi pénzt kíván 
bevinni, amennyit az tényleg 
megkíván, de nyugodtan teheti 
ezt, mert az olyan pénzszapori- 
tás, amelynek fedezete ingatlan 
és amelyet a gazdasági életké
pesség követel, csak hasznos 
lehet. Roosevelt tehát nem állhat 
meg félúton, neki az ipart és a 
mezőgazdaságot fel kell lendítenie, 
hogy e kettő aztán a kereske
delmet régi vérkeringésbe hoz
hassa. E célból bevezeti Amerika 
a belső használatra szánt, „zöld 
hasú“, ingatlannal fedezett dol
lárt, hogy az 1926 i áralakulás 
előálljon.

Azok a híresztelések, amelyek 
főleg a londoni konferencia ku 
darcával kapcsolatosan elterjed
tek, nem egyebek, mint „ostoba 
szélhámos bankokratikus tőzsde- 
manőverek.-1 A dollár 50° O os 
felhígítása óta az európai tőzs
déken a dollár csak 26.3°/0-ot 
esett, pedig Roosevelt vajmi ke
veset törődik azzal, hogy miként 
jegyzik Európában a dollárt. 
Eddig Európa azért jajgatott, 
hogy a dollár magas jegyzése 
miatt nem tud Amerikával szem
ben kötelezettségének eleget ten
ni, ime most pedig nem meri 
az értékelést a dollár szaporítás 
arányában keresztülvinni, mert a 
bankokrácia dolláralapon kihelye
zett követelései az illető állam 
pénznemében való átszámításkor 
lényegesen csökkennének.

Európa hiába kiabál tücsköt- 
bogarat, Amerika megy a boldo
gulás utján, Roosevelt a tőzsde
manővereket a dollár ellen, meg
hiúsítja a belső használatra szánt 
dollárral A dollár halad az élet 
tel kielégíti a gazdasági szük
ségleteket, a cél pedig igazságos 
és emberi; munkaalkalmat adni 
és a munka biztosítsa az emberi 
megélhetést.

A francia aranytól megkótya 
gosodott európai rabszolgahad 
elfelejtette az életnek a törvényeit. 
A pénzelvonás a fejlődő kultu
rális viszonyok között, olyan 
jelenség, mint amikor két ló 
előre akarja húzni a kocsit, négy 
pedig hátra. Ha nincs elegendő 
pénz forgalomban, nincs hitel, 
ha nincs hitel, nincs betét. Ha a 
deflációs rendszer tovább tartja 
magát a hitelezőválság olyan 
mélyre süllyed, hogy egész gaz
dasági életünket még idebenn 
is magával rántja.

A francia arany Amerikával 
szemben megkezdi a vámhábo
rút. Isten mentse meg ettől a 
lépéstől Európa többi államait. 
A francia taktika mindig az volt, 
hogy sáját ténykedéséből ková
csolt elretentő jelszavakat vitt 
bele a világ köztudatába. Ilyen 
pl. a nacionalizmus elitélése. 
Van-e a világon nacionálistább 
ember, mint a francia? Nyűgöd 
tan mondhatjuk, hogy nincs 
nemzetibb ember a francia pol
gárnál I! A francia szociáldemok 
ráták, a II. internacoinálé alkalmá
val csak úgy voltak hajlandók a 
nemzetköziség gondolatát elfő 
gadni, ha a „Marseiles" t, a nem
zeti himnuszokat a nemzetközi 
szociáldemokrácia magáévá teszi. 
Ez a namzet ajánlja a kis nem 
zeteknek, hogy hagyjanak fel 
nemzeti álmaikkal, csináljanak 
Páneurópát, Dunai konfederációt, 
maradjanak az aranyalap mellett 
stb! I!..

Persze mi a francia prímnek 
hűségesen szekundálunk. Pedig 
az agrár Magyarországnak az 
emberi haladás biztosítására tö
rekvő Roosevelt és Anglia lenne 
a megfelelőbb irány. Egész gaz
dasági életünket a földre, az in
gatlanra kellene fektetni és rátér
ni arra az útra, amelyet Bell 
Miklós, a gazdasági reformter
vekben lefektetett. Ne törődjünk 
azzal, hogy a francia mk főz, 
maradjunk szépen idehaza, mert 
a Teremtő megadott nekünk 
mindent, amire szüksége van a 
nemzetnek, csupán világos ko- 
ponyajú vezetők kellenek.

Kárán József
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nem volt egyéb, drasztikus, 
bántó és egészen közönséges 
pornográfiánál, melyről csak 
annyiban kell megemlékeznünk, 
hogy kár volt a direkciónak 
annyira provokálni a közönség 
jó ízlését.

Szombaton : „Egy csók és 
más semmi" című z enés komé

dia kerűtt színre telt ház mellett. 
Szellemes, helyzet komikumok
ban gazdag komédia ez, melyet 
teljes művészi tudással és feltűnő 
ambícióval játszottak végig a 
szereplők. Főleg Deák Lőrinc 
alakítása volt utolérhetetlen, aki 
tele fiatal hévvel és magával ra
gadó közvetlenséggel pergette a 
darabot. Hozzá méltó partnere 
volt a tehetséges és sokoldalú 
Torma Guszti, a kitűnő Benes 
Tucsi, Szabó Ernő pár, a mindig 
bájos Mészáros Ági és a mind 
tökéletesebb Horváth Jenő.

Vasárnap, szokás szerint két 
előadás volt Délután a Kadett- 
szerelem, este pedig a Nyitott 
ablak című operett slágereket 
ismételték meg teljes sikerrel.

Hétfőn a békeidők komoly és 
nagy sikert ért Vasgyáros cimü 
szinmúvét^adták elő, a közönség 
figyelme és osztatlan tetszése 
mellett. Ez egy igazi remekbe 
szabott előadás volt, melyen 
minden szereplő tudása legjavával 
szolgálta hivatását. Feltűnően jól 
esett a színmű szép komoly 
nyelvezetét hallani, a sok „na 
fene, na nyavalya" stb után. A 
jutalmazott Torma Guszti és 
Benes Tucsi, a sok taps és virá
gon felül a legjobb kritikát ér
demelték ki. Kőmives alakítása 
most is messze kimagasló volt, 
Deák, Mikes, Szabó trió már 
nevükben és megjelenésükben 
hordják a teljes elismerést, 
Huszthy, Kertész, Mészáros Ági 
és Józsa Irma pedig epizód sze
repeikben is sok tudást csillog
tattak meg.

Kedden: komoly, szép és mű
élvezetekben igen gazdag ünnepe 
volt a színkörnek, mely Laurisin 
Lajost, az Operaház híres mű
vészét fogadta vendégül. Színre 
a Mosoly országa cimű regényes 
operett került, melyet bár min 
denki ismer, melódiái közszájon 
forognak, mégis megtelt a szín 
ház, Laurisin meghallgatására. 
Érdemes volt, nagyon érdemes, 
mert Laurisin ének és játék 
művészetével, finom úri és elő
kelő és csak a legnagyobo mű
vészeket jellemző szerénységével, 
a legnagyobbat alkodtn Róla 
nem szabad kritikát írni, Ót csak 
bámulni szabad a műélvezetek 
zenitjén, ahová magával ragadott 
bennünket.

Paxi Teri komoly igyekezettel 
töltötte be és játszotta meg Liza 
szerepét, Deák—Józsa Irma ked 
vés közvetlenséggel, Szabó Ernő 
régi kipróbált rutinjával egészí
tették ki az ünnepi keretet, 
frappáns és nagyon megérdemelt 
sikere volt Kertésznek szenzációs 
táncával

Szerdán: helyes érzékkel, is
mét egy mulatságos vígjátékot 
a Szabin nők elrablását adta elő 
a társulat.

A szinlap Horváth és Kertész 
jutalomjátékát hirdette ugyan, de 
bízvást lehetett volna Kőmives 
jutalomjatéka. Régi meggyőződé 
sür.k, hogy Kőmives a társulat 
legtehetségesebb tagja a szerdai 
előadáson csak izmosodott. Sze
rénységén kivül csak tudása, 
színészi felkészültsége, művészi 
öntudata nagyobb, aki ha meg
felelő szerepet kap, azt minden
kinél tökéletesebben oldja meg. 
Ugyancsak sok elismerést érde
mel a fiatal Horváth, aki kitűnő 
jellemszinész tehetséggé fejlődik, I

az ügyes, színpadon otthonos 
Kertésszel együtt. Benes Tucsi 
most is mint mindig hivatása 
magaslatán állott, a tehetsége ki
bontakozásában egyre izmosodó 
Mészáros Ágival együtt Józsa 
Irma és Bogárné pompás figurák 
voltak, Szabó Ernőt, már dicsér
ni sem lehet jobban az eddigi 
dicséreteknél, Mikes Béla most is 
elegáns játék modorával és fel
lépésével aratott sok tapsot.

Csűtörrökön általános kimenője 
volt társulatnak s helyüket a 
színpadon, Steinhardt Géza, a 
már 40 éve ismert fővárosi ko
mikus és a társulatának néhány 
tagja foglalta el, hogy — nem 
éppen a serdülő fatalság nagyobb 
épülésére — előadott kupiéival, 
mókáival, tréfa és bohózataival, 
megnevettesse a közönséget.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM

gyomorerösitö likőrt.

— A polgármester szabad
ságon. Dr. Margitay Lajos Mo
hács megyei varos polgármestere 
f. hó hó 13-án kezdette meg sza
badsagai, amely négy hétig tart.

— Kinevezések a belvárosi 
elemi Iskolánál. Virág Ferenc 
megyéspüspök Petrovits Károly 
c. igazgató-tanítót a mohácsi bel
városi r. kai. elemi iskola rendes 
igazgatójává, Kiss Béla tanítót 
pedig állandó helyettesévé nevezte 
ki. Kiss Bélát egyben megbízta 
a mohácsi szigeti iskolák, neve
zetesen a sarhati, homorudi bel- 
sőrihai es kandataji iskolák igaz
gató-tanítói eilatasara önálló hatás
körrel. — Mindkét kinevezés úgy 
a tanítói karban, mint varos társa
dalmában örömet keltett, merqmun- 
kas, arra érdemes tanerőket ért.

— Előlép etés. Dr. Gyöngy 
Lajos rn. kir. ailamrendőrsegi se- 
gédfogalmazót a magyarbólyi ki
rendeltség vezetőjét, a belügy
miniszter fogalmazóvá, G átesik 
Tivadar segedfelügyelőt ki jelen
leg Komáromban állomásozik, 
felügyelővé nevezte ki. Mindketten 
hosszabb ideig városunkban mű
ködtek s mint városunk barátai
nak eme kitüntetése városunk 
közönségében is osztatatlan örö
met keltett.

7 valódiság .
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— Névmagyarosítás. A bel
ügyminiszter megengedte Rátér 
Erzsébet mohácsi postakezelőnő
nek, hogy családi nevét Reményi rt 
változtassa.

— Halálozás. Súlyos csapás 
érte Papp György városi villany
szerelőt. Fia Papp György, aki 
most végezte el a polgári iskola 
negyedik osztályát, 15 éves korá
ban elhunyt. A fiú egy erős ke
rékpárút után megfürdött és agy
hártyagyulladást kapott. A gon
dos ápolás már nem segíthetett 
és hétfőre virradóra visszaadta 
lelkét teremtőjének. Temetése 
osztatlan részvét mellett kedden 
délután volt.

— Szepessy — vagy Széchenyi 
park ? A múlt hét szombatján egy 
reklámra lettem figyelmes, mely 
a Stefánia ünnepélyre hívta meg 
a közönséget a Széchenyi park- 
ba( ? I) Mindenki, aki látta a rek
lámot méltán eshetett gondolkodó
ba, vájjon városunkban, hol van 
az a park, amelyet Széchenyiről 
neveztek el. Széchenyi mulató 
van, de ilyen nevű park Mohácson 
nem is volt még soha és való
színűleg nem is lesz. Ugylátszik, 
hogy az illető, aki eme rendkívül 
érdekes reklámtáblát irta, fogalom 
zavarban szenvedett és össze
tévesztette Szepessy püspök nevét 
a legnagyobb magyarnak, Széche
nyinek nevével. Mindesetre szol
gáljon e „kis" tévedés intő pél
dául a jövőre mindazoknak, akik 
hasonló dolgokra vállalkoznak.

— A Dunavldék és a tejszö
vetkezet. Még az év elején tör
tént, hogy a Dunavidék a Mohácsi 
Kisgazdák Tejszövetkezetéről azt 
irta, hogy bár aktív mérleget mu 
tatott ki, mégis több hónapi tej 
pénzzel adós a tagjainak. A szö
vetkezet hitelrontásért pert indított 
a lap ellen. A pécsi kir. törvény
szék Szűcs dr. tanácsa pénteken 
tárgyalta az ügyet s több tanú, 
valamint Bán András kihallgatása 
után bűnösnek mondotta ki 
Lingauer László szerkesztőt s 50 
pengő pénzbüntetésre, nem fize
tés esetén 5 napi fogházra ítélte 
el s egyben elmarasztalta 80 P 
perköltségben is. kimondotta az 
ítélet a fokozatos felelősséget a 
kiadóval szemben. Az ügyész sú
lyosbításért, a vádlott a bűnösség 
megállapítása miatt fellebbezést 
jelentettek be.

— Halálozás. Özv. Sepatz 
Józsefné sz. Mayer Maria életének 
81-ik évében folyó hó 14 én reg
gel meghalt. Temetése szombaton 
délután 6 órakor lesz a Rókus 
kápolnából. Halálát a Mayer csa
lád gyászolja.

— Ismét pusztított a gabona
rozsda. A búza a héten érte 
csak el beérését s most látszik 
csak meg, hogy a gabona
rozsda mily mértékben lepte el a 
búzát. Egyes gazdáknál nagyon 
erős mértékben lépett fel, de 
vannak korábban érő búza fajták 
amelyek szépnek mondhatók. A 
városházáról a héten Dr. Oyar- 
maty Imre aljegyző járta, a szi
getet a károsult gazdak karának 
megállapítása végett, akik adó
kedvezményben részesülnek.

— Megismétlik a leventék 
kirándulását. A leventék nagy
szerűen sikerült kirándulásukat 
vasárnap megismétlik. A részt- 
venni óhajtók vasárnap délután 2 
órakor a vásártéren várakozzanak.

A Mohácsi Kerületi I. Hadastyán Betegsegélyző 
Egylet 40 éves.

Szerény keretek között ünnepük meg az évfordulót.
Ez évben érte meg a Mohácsi 

Kerületi I. Katona Hadastyan Be
tegsegélyző Egylet negyvedik év 
fordulóját.

1893 bán történt ugyanis, hogy 
a Pécsett székelő „Bárányaniegyei 
Hadastyán Betegsegélyző Egylet" 
vezetősége mohácsi fiókegyletet 
óhajtott létesíteni s minthogy meg
felelő számú tag jelentkezett a 
fiókegylet meg is alakult. A fel
tétel az volt, hogy az egylet 
csupán hat évi fennállás után 
nyerheti el önnállósagát. Azegj- 
let szakadatlan munkásságával hat 
év alatt olyan szép fejlődésnek 
indult, hogy megválasztotta az 
első önnalló tisztikarát. Ez egy
let elnöke: Paschke Gotthard, 
alelnökei : Markovics Szvetozar 
és Mohi Gábor, ellenőrei: Hed 
rich Peter es Keszler Mátyás let
tek. Jegyzője : Rácz Géza, pénz-
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— Népünnepély a Szepessy 
parban. A Stefánia Szövetség 
halyi fiókja vasárnap délután 
tombola játékkal egybekötött nép 
ünnepélyt rendezett. A lengyen- 
vásár a park árnyas fai alatt 
már a kora délutáni órákban kez
dődött s késő este volt, amikor 
még alig osszlott a hatalmas em
bertömeg. Különösen nagy volt a 
tolakodás, amikor megkezdődött a 
tombolajegyek elarusitasa. Min
denki sietett venni, de nemcsak 
azért, hogy nyerjen, mert, min
den jegy nyert, hanem azért, hogy 
néhány fillérrel hozzájáruljon a 
nagy feladatot teljesitő szövet
ség anyagi támogatásához. Ami
kor azután a jegyek kisorsolasára 
került a sor feszült figyelemmel 
kisérte a nézők nagy tömege a 
nyereménytárgyakat s végül min
denki meg volt elegedve nyere
ményével, amit a rendezőbizott- 
ság és a jószivü adakozók farad
hatatlan buzgalma és jószívűsége 
teremtett elő. Rendkívül emelte a 
népünnepély fényét és a jókedv 
emelkedését az itt időző színtár
sulat tagjainak Szabó Ernő, Paxy 
Teri, Kertész Sándor es masok 
megjelenése és közremükődese. 
Előadásaikat, mókáikat hatalmas 
emberaradat élvezte s kacagott, 
mint egy gyermek, hogy szinte 
visszahangzott a sötétbe boruló 
park. A társu'at már szinte egy
benőtt városunkkal és meleg ér
deklődést és készséget árult el a 
város szociális is kulturális meg
mozdulásai iránt és közreműkö
déséért köszönetét érdemel. Már 
késő este volt, a nap már rég 
nyogovóra tért, mikor egy kelle
mesen töltött délután emlékével 
haza indultak a résztvevők.

— Vasárnapi munkaszünet 
felfüggesztése. A földmivelési 
miniszter felhatalmazása folytán 
gróf Szapáry Lajos dr. Baranya 
vármegye és Pécs főispánja, az 
aratási muukálatok késésére és a 
hirtelen beállott meleg időjárásra 
való tekintettel, a halaszthatatlan 
mezőgazdasági munkálatok elvég
zésére a vasárnapi munkaszünetet 
julius 16 és 23 ra felfüggesztette 
az egész vármegye területére.

tarosa: Lorenc Ferenc, szakasz
vezetője : Rukóber Peter, zászló
vivője : Lay Ferenc lettek.

Azóta az egylet szakadatlanul 
működik és fejti ki jótékony 
tevékenységét.

Megalakulása óta tehát össze
sen 40 év telt el.

Az egylet legutolsó választ
mányi ülésében elhatározta, hogy 
tekintettel a mai súlyos gazdasági 
viszonyokra, nagyobb ünnepséget 
nem fog rendezni, hanem szerény 
keretek között ünnepli meg az 
évfordu'ót.

Az eddigi tervek szerint augusz
tus hó 20 án Szent István nap 
ján lenne az ünnepség, amelyre 
az összes égj esületeket meghív
ják. Délelőtt tábori mise volna a 
városház előtt, delben pedig egy
szerű ebéd az egyleti helyiség
ben.

— Halálos szerencsétlenség 
Sátorhelyen. László Antal 35 
eves mohácsi kőműves Sátorhe
lyen egy építkezésnél dolgozott. 
Az építkezés közelében 2000 vol
tos magas feszültségű villany
vezeték húzódik, amelyre figyel
meztették az összes munkasokat. 
Csütörtökön este 6 óra után 
László Antal a szerszámjáért 
ment s vaioszinüieg a nap a 

I szemébe sütött s igy nem vette 
észre a vezetéket s fejjel neki 
ment. A magas feszültségű aram 

; azonnal megölte. A szerencsétlen
ség városszerte fájdalmas meg
döbbenést keltett. Lászlót sokan 
ismerték, derek, szorgalmas mun
kás ember volt, levente oktató, 
az Önkéntes Tüzoltóegyletnek is 
agilis tagja.

— Autóbusz menetrend vál
tozás. A Mohács—pécsi autóbusz 
folyó hó 17-től úgy Mohácsról, 
mint Pécsről reggel 7 órakor in
dul. A délutáni menetrend vál
tozatlan.

— A Honsz közgyűlése. A 
Hadirokkantak, Hadiözvegyek es 
Hadiarvak Országos Nemzeti Szö
vetségének Mohácsi Fiókja f. évi 
julius hó 23 an délután 2 kor a 
városházán levő hivatalos helyi
ségeben tartja évi rendes közgyű
lését, melyre tagjait ezúton is 
meghívja a vezetőség. Tárgyso
rozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. 
Számvizsgalobizottsag jelentése 
és a felmentvény megadass. 3. 
1 számvizsgálóbizottsagi tag vá
lasztása a megüresedett tag he
lyére és idejére. 4. Esetleges 
indítványok.

— Nem szabad a sétányon 
kerékpározni 1 Az egyik olvasónk 
panaszolja, hogy nincs nap, ami
kor a sétányon kerékpározók ne 
haladnának végig. Ez tiltva van
ugyan, de a kerékpáros persze 
azt az időt választja ki, amikor a 
rendőr másfelé van elfoglalva s 
vígan végig vágtát a sétányon. 
Ajánlatos lenne figyelmeztető 
táblát tenni a sétány végére ta 
Ián használna a kerékpár rajon 
góinak, de feltétlenül örülnének 
ne ti a sétány sétálói.

— Sajtóper a Dunavldék 
ellen. Kaptuk a következő levelet: 
A Mohácsi Hírlap tek. szerkesztő
ségének, Helyben. Tiszteletettel 
kérjük alábbi soraink közlését: A 
„Dunavidék" múlt heti számában 
elferdített tényállást tartalmazó 
cikk jelent meg szövetkezetünk 
ellen. Miután ezek nagyrésze 
olyan, hogy ezeket már megki. 
séreltük megértetni a Dunavidék 
szerkesztőségével, ami azonban 
nem sikerült, ezúttal a bíróság 
elé visszük az ügyet s megbíztuk 
jogtanácsosunkat a sajtóper be
adásával. Mohácsi Kisgazdák Tej
szövetkezete. Matkovics Mátyás 
s k. elnök.

— Malomtulajdonosok fi- 
gyeimébe. A legújabb vámőrlési 
cserekönyv, őrlemény raktárkönyv 
gabona raktárkönyv, malterkönyv 
és szállítási bárcakönyv állandóan 
kapható Fridrich Oszkár könyv- 
és papirkereskedésében Mohács.

— Megverte az anyósát. — 
Nagy Istvanné sz. Bán Rozália 
kölkedi lakos feljelentést tett, 
hogy veje Kátoli István kölkedi 
lakos megverte. A feljelentés sze
rint Kátoli valami iratokat kért 
az anyósától s amikor az meg
tagadta azok kiadását, előbb kéz
zel, majd egy husánggal meg
verte. Az eljárás megindult.

— Árverés elöl a halálba. 
Szombaton délután Szabó Pál 
61 éves mohácsi gazda az ista- 
ióban felakasztotta magát és 
meghalt. A nyomozás szerint 
Szabó nagy bajba jutott, a lovát 
és tehenét is el akartak árverez- 
tetni. Kétségbeesetten szaladgált 
pénzért, de sehol sem kapott s 
elfeletti elkeseredésében kö
vette el végzetesjtettét.

— A fogyasztási adók ellen
őrzése. Ismeretes, hogy a város 
gazdasági ügyosztálya újabban 
erősebb és hatályosabb ellenőr
zést vezntett be a fogyasztási 
adók befizetése érdekében. Az 
összes fogyasztási adókra vonat
kozik ez az ellenőrzés az eddigi 
megállapítások szerint a gyakor
latban kitünően beválltak a mód. 
szerek. Ezt mutatja az, hogy 
annak ellenére, hogy a bor fo
gyasztási adó 50%-al lett kisebb, 
a fogyasztási adók végösszege 
ebben az évben alig valamivel 
kisebb a múlt évivel összehason
lítva. Vannak adó nemek, amelyek 
bevétele egyenesen emelkedett s 
tekintélyes összeggel pótolja a 
borfogyasztási adó leszállítása 
folytán előállott hiányt.

— Vasárnapi munkaszünet. 
A helybeli Credo-Egyesület tag
jain kívül már 158 „Credo" fo
lyamodott a kormányhoz a teljes 
vasárnapi munkaszünet elrendelése 
tárgyában. Ismételten kérjük — 
utalva külön cikkünkre is — te
hát azokat az iparosokat, akik 
még nem írták alá az aláírásokat 
gyűjtő ivet, hogy a náluk jelent
kező aláírásgyűjtőnél ne mulasz- 
szák el ezt megtenni.

IDŐJÁRÁS
-'A- mohácsi m. leír, téli 

Razdasági isleola metüC- 
rológiai állomása Jelontii 
1933. julius 7 tói julius 14 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 31 C° 
a hőmérsékleti minimum -f- 10 C* 

csapadék 10‘3 mm. volt.
IGAZUA rötsÁQ



1933. julius 16.
MOHÁCSI HÍRLAP 5

Megérkeztek a mohácsi 
fogadalmi templom 

szentélyének tervei. 
Legrövidebb idő alatt megindul 

az építkezés.
Hosszú várakozás után végre 

a héten megérkeztek Árkay Berta- 
ián műépítésztől a fogadalmi 
templom szentélyének tervei és 
kiírási művelete, amelynek alap
ján több mohácsi építőmestert és 
kőművesmestert szólított fel Árkay 
Bertalan műépítész az ajánlatté
telre.

Mihelyt az ajánlatok megérkez
nek, a fogadalmi templom építési 
bizottsága azonnal dönteni fog 
az építkezés felett, úgyhogy az 
rögtön megkezdődhetik.

U olsó közlésünk óta a követ
kezők ajánlottak fel az építkezésre 
megfelelő öss egeket :

100 pengőt: Lipokatics Anna 
özv .Mayer Nándorné. 30 pengőt 
illetve 1000 darab téglát: Czifra 
Sandorné, Vattay Albertné, Popo- 
vics Józsefné,Mayer Józsefné és 
Juno szappangyar. Rajtuk kívül 
25 éves szolgalaténak évfordulója 
alkalmából Molnár Béla keres
kedő szakácsnője Weber Teréz 
25 pengőt küldött be a fogadalmi 
templom alapjara.

Az adományokért a mohácsi 
fogadalmi templom építési bizott
sága köszönetét mond.

Julius hó 15 étől kezdődőleg 
vitéz Horváth Kázmér titkárnál 
kaphatók teglajegyek is. 1 Jtégia- 
jegy ara 50 fillér. 100 tégla ara 
4 pengő. Ezen 100 tégláról 
szóló jegyek is 15 étől kezdődő
leg ailanak rendelkezésre.

Az építési bizottság kéri min
dazokat, akik eddig pénzt aján
lottak fel, hogy tekintettel a meg
induló építkezésre azt fizessék 
be.

Eddig befolyt 2160 pengő 
készpénz és a templom szenté
lyének felépítésére a helyszínre 
lett szállitva 23 ezer darab tégla.

— A mohácsi strand és a 
környék. Állítólag fürdővárost 
szeretnénk Mohácsból faragni, 
sőt láttuk is a városházán, hogy 
r.agy plakatok var nak tervezve 
— egyelőre ugyan még csak ter
vezve — tehat mindenképen meg
indultunk a fürdőváros — köd
álma felé . . . Ugylátszik leg
alább is a környékről már meg 
is indult )a felvonulás a fürdő
városba, mert a napokban talál
koztunk a strandon egy környék
beli tisztviselővel, aki kisfiával 
kerékpáron rándult ki a mohácsi 
fürdő élet forgalmának gyarapí
táséra. Mindketten kerékpáron 
léven s miután Mohácson ismereti- 
segük nincs, kerékpárral mentek 
át is. Fizettek tehát két kerékpár 
után kétszer húsz, negyven fillért. 
Az illető állítása szerint azonban 
személyenkint még külön-külön 
16 fillért, vagyis összesen 72 
fillért fizettek. Az utóbbira vonat
kozólag ugyan megjegyezzük, 
hogy tévedés lehet, mert egy 
személyre csak egy jegy kell s 
ugylátszik félre értés volt a jegy
váltásnál. De az ötvenhat fillért 
is számítva s hozzávéve, hogy a 
vámnál még külön 12 fillért kel
lett letenni, 56+12—68 fillér is 
nagyon sok agy ilyen élvezetért, 
amihez persze még külön kell 

venni a strand kabin diját és az 
esetleg eluzsonázandókat, nagyon 
sokba kerül a mohácsi strand s 
ezen az alapon nem alkalmas 
arra, hogy az idegeneket ide 
hozza, tehát változtatni keli rajta.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi julius hó 
7; tói 1933. julius hó 14-ig 
Születések; Szidonya András, 
Bárdi János, Éberling Marton’ 
Bilog Katalin, Tóth Gyula, pa 
lasti Rozália, Raschperger János 
Varga Ilona, Benedek József, Si
mon Erzsébet, Mózes Éva, Mózes 
Miklós Házasságkötés; nem volt 
Halálozások: Heréb Mátyás 34 
éves, Szabó Pál 6) éves, Tóth 
János 36 éves, PapP György 15 
eves, bloderer Pál 1 hónapos.

SPORT.
Vasárnap zajlott le Pécsett a 

Salgótarjani BIC — PVSK orszá
gos amatőr bajnoki mérkőzés a 
döntőbe jutásért. Ezúttal a PVSK 
maradt alul, mert az SBTC az 
első negyedórában berúgott 3 
góljára a PVSK csak erőtlen es 
góltalan főlénnyel tudott válaszol
ni s igy az SBTC 3 : 0 arányban 
győzött s a döntőbe jutott. 
Egyébként a játék csalódást kel
tett : elmaradt a forró küzdelem 
és a jó játék.

•

Budapesten a Testnevelési Fő
iskolán nagyban folyik a négy 
hetes trénerképző tanfolyam — 
s mint a múlt számunkban már 
közöltük — Mohácsról Bárácz 
István vesz részt ezen. Összesen 
26 trénerjelölt vesz részt a tan
folyamon. A hallgatók (inkább 
dolgozók) reggel 7 — 11 ig, délután 
4—7 ig erős munkában vannak 
hol a tornatéren, hol az atlétikai 
pályán meg a BBAC sporttelepén 
Műsoron van a futball mellett 
pedagógia. Anatómiai ismeretek, 
sportmasszazs, gimnasztika, sport
sérülések, egészségtani ismeretek, 
atlétika, tehat nagy az anyag, 
sok a munka, de a hallgatók nem 
csüggednek. Mindenhova füzettel, 
ceruzával vonulnak s jegyeznek, 
tanulnak, vitatkoznak.

A hallgatók életkora: 20 tói 
55-ig I Igyekezete azonban mind
egyik fiatalos, lelkes. Az első 
hét végén azonban izoti láz jelei 
mutatkoznak a társaságon, de 
csüggedés, az nincs A tanfolya
mosok fiatalsága éppen úgy ott
honosan érzi magat, mint az idő
sebbek serege. A társaság fele 
bent lakik az internátusbán s igy 
teljesen diákéletet él. A diákélet 
minden romantikája feltámad, sok 
tréfája megelevenedik |ujra az 
együttélés ideje alatt.

így készülnek a sportoktatók 
arra a munkára, melynek célja : a 
jobb, nemesebb, tökéletesebben 
nevelt magyar ifjúság, a magyar 
jövő I

A Délnyuyati alosztályban a 
bajnoki küzdelmek minden való
színűség szerint már augusztus 
hó 15 én megkezdődnek.

Szertresztöi üzenetek.
H. P- Iráakésaége van. Szívesen 

látjuk iránit, de ez * téma Hem ne
künk való a egyébként ii mi az ellen
kező állásponton vagyunk.

U. A. Like Köszönet Mindig szíve
seit látjuk.

Felelős szerkesstó :
BÁN ANDRÁS

Laptulaláenos 4« kledé .
FRIDRICH OSZKÁR

NYILTTÉ R
Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősseget a szerkesztőség.)

Köszönetnyilvánítás-
Mindazok, kik Istenben bol

dogult felejthetetlen fiunk

Papp György 
polg. iskolai tanuló 

elhalálozása alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifejezé
sével, köszönik, csokrok küldé
sével. avagy a temetésen való 
megjelenésük által enyhíteni 
igyekeztek, úgyszintén a polg 
iskola tanári kara fogadják ezúton 
is a leghálásabb köszőnetünket.

Mohács, 1933. julius hó 13.
| A gyászoló család. |

A mohácsi kir járásbiróság mint telek- 
könyvhi atóságt■>.

11437 1932. tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatnak 
Pfeil Jakab és neje Rudolf Erzsé
bet végrehajtást szenvedők ellen 
indított végrehajtási ügyében a 
tkvi hatóság a végrehajtási árve 
rést 550 pengő tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett a mo 
bácsi kir. járásbíróság területén 
lévő, Nagynyárád községben 
fekvő s a nagynyárádi 95 sz. 
tkvi betétben A+l. és 2. sor. 
1498. és 1497 hrsz alatt felvett 
ház 800 pengő kikiáltási árban 
A + l. szór, a'alt felvett ingat’an, 
de a C. 1. sorsz. szerint Hoffner 
Antal lakás szolgalmi jogával 
terhelten — mig az A+2 sorsz. 
alatt felvett ingat an a C 7 és 8 
sorszám szerint Rudolf János és 
neje Gerbl Margit lakás szolgal
mi jogával terhelten

továbbá a majsi 492. sz. tkvi 
betétben A. I 1—2. sor. 1797. 
és 1798. hrsz alatt felvett szőlő 
és szántó felerészére 227 pengő 
kikiáltási árban, de a C 3. és 4. 
sorszámok szerint Pfeil Jakab és 
neje Rudolf Erzsébet haszonél
vezeti jogával terhelten.

Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iparbank r. t legkisebb vételár 
nélkül árverezhet. — Dr. Faul- 
schtich Egyeddel szemben 1582 
pengő 06 fillér, dr. Csauscher 
Jakabbal szemben 1666 pengő 
06 fillérben, dr. Schmidt Miklós
sal szemben 1750 pengő 06 f ben, 
Délbaranyai Bankkal szemben 
1834 pengő 06 f ben, Németbólyi 
Kölcsönös Segélyző Egylettel 
szemben 2044 pengő 06 f ben, 
Mohássi Takarékpénztárral szem
ben 2170 pengő 06 fillérben ál
lapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Nagynyárád községházá
nál megtartására:

1933. évi augusztus hó 9. 
napjának délelőtt 10 éráját
Majs községházánál megtartá

sára :
1933. évi augusztus hé 9. 

napjának délután 2 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t-c. 150. §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. A házadó alá eső ingat
lant a kikiáltási ár felénél, egyéb 
ingatlant a kikiáltási ár - s-ánál 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehel (1908: XLI. t.-c. 26. §) 
ahol legkisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó.

2 Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10'o-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t. c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előleges bírói letét
be helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek át
adni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881 ; LX t. c. 147 150. 
170 §§. 1908: LX. t c. 21 §.):

Az, aki az ingatlanért a kiki
áltási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási 
ár 0 o a szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi 0 Q-áig kiegészíteni (190S 
XLI t c 25. §.)

Mohács, 1933 évi március hó 
22 napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC

kiadó.

1933 vh. 463 sz.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Kontra Miklós ügyvéd által 
képviselt Kölked községe és ér
dek társai végrehajtatók javára vég
rehajtást szenvedett kölkedi la
kosok ellen 123 pengő 60 fillér 
tőke és járulékai erejéig a 
mohácsi kir. járásbíróság 1933. 
P. 759. számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedők
nél 1933. évi május hó 31 én 
le, illetve felülfoglalt és a 
463 1933 számú foglalási jegyző
könyvben 1—7 tétel alatt 
összeirt 2352 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. 
járásbíróság 759 1933. számú 
végzésével az árverés elren
deltetvén, annak az 1908. 
évi XLI. t c. 20 § a alap
ján fent megnevezett s a 
foglalási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnő más foglaltatok javára is az 
árverés megtartását elrendelem, 
de csak arra az esetre, ha kielégítési 
joguk még ma is fennáll és ha 
ellenük halasztó hatályú igény
kereset folyamatban nincs I. 
rendű végrehajtást szenvedő la
kásán Kölkeden leendő megtartá
sára 1933. évi julius hó 20 nap
jának délután 5 óráját tűzöm ki, 
folyt. II. és III. rendű végrehajtást 
szenvedők lakásán amikor a bi
róilag lefoglalt bútor, cséplőgép
készlet, tűzifa, téglák, sertések stb 
egyéb ingóságokat a legtöbbet 
Ígérőnek készpénzfizetés ellené 
ben eladom. Az árverés alá kerülő 
ingók a becsérték kétharmadánál 
alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az olyan ingóság árverésén, 
melynek becsértéke 1000 pengő, 
csak az vehet részt, ki 10°/0 bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi junius hó 
20 án.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint birőúgi kiküldött
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Eladó
egy jókatban levő női és egy férfi

kerékpár.
Bővebbet

Petrin János, sütő 
Mohács. Baross u. 12.

Kerékpárt
jó ál’apotban vennék.

Cím megtudható
V ,4 G .4 gépgy árban.

A niiacsi kir jararbircsíg, mint telek
könyvi hatóságid.

2702 1933. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Soós Gyula és neje végrehaj- 

taténak Schubert György és neje 
Glück Margit végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a tkvi hatóság a végre
hajtási árverést 290 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása 
végett,

a mohácsi kir. járásbiróság 
területén lévő, Versend község
ben fekvő s a versendi 2018. sz. 
tkvi betétben 3161. és 3164.hrsz a. 
felvett szántó 7 8 ad részére 1084 
pengő kikiáltási árban, de özv. 
Schubert Antalné szül. Wéber 
Éva özvegyi haszonélvezeti jogá
val terhelten,

továbbá a versendi 2166. sz. 
tkvi betétben A-|-l- sorsz. 4038 1. 
hrsz. alatt felvett szántó 162 P 
kikiáltási árban,

továbbá a versendi 1966. sz 
tkvi betétben A-|-l—4. sorszám a. 
2999 1. és 3000 1. hrsz. alatt fel
vett szántó */8-ad részére 42 P 
25 f, 2017. és 2018. hrsz. alatt 
felvett szántó 1 « ad részére 25 
pengő 50 fillér kikiáltási árban, 
de özv. Schubert Antalné özvegyi 
jogával terhelten.

A telekkor nyvi hatóság az 
árverésnek Versend községházá
nál megtartására
1933. évi augusztus hó 1. 
napjanak délelőtt 10 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t. c. 150. § a alap
ján a következőkben állapítja 
meg :

1. Az árve.és alá eső ingat
lant a kikiáltási ár kétharmadánál 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (1908 : XLI. t.c. 26. §)

Az árverelni szándékozók kö- 
telfstk bánatpénzül a kikiáltási 

ár 10" 0-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t -c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t.-c. 147.. 150., 170. 
§§. 1908 : LX. t-c. 21. §).

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet tett, 
ha többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár 
Ufcjanannyi %-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t. c. 25. §)

Mchacs, 1933. évi március hó 
8-án.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül
LEOPOLD FERENC

kiadó.

A mohácsi kir járásbiróság mint 
telekkönyvi hatosaitól.

3301 1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Lerch Ferenc végrehajtatnak 

Réder József végrehajtást szen
vedő ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
a végrehajtási árverést 350 pengő 
tőkekövetelés és járulékai behaj 
tása végett

a mohácsi kir. járásbiróság te 
rületén levő, Majs községben 
fekvő s a majsi 104. sz. tkvi 
betétben A. I. 1--2. sorsz. 719 
és 720. hrsz. alatt felvett szántó 
1 ,-ed részére 262 pengő 25 f 
kikiáltási árban, de C. 42. sorsz. 
szerint özv. Hoffmann György- 
né Mohi Erzsébet, C 48—49. 
sorsz szerint Réder János és 
neje Hoffmann Erzsébet özvegyi, 
illetve haszonélvezeti és kiköt 
ményi szolgalmi joggal terhelten, 

továbbá a majsi 1426 sz. tkvi 
betétben A. I. 1—2, sorsz. 2092 1. 
és 2092 2. hrszám alatt felvett 
szántó 1 4 részére 1583 pengő 
kikiáltási árban,

továbbá a majsi 1773, sz. tkvi 
betétben A-|-1—7. sorsz. 3890 2. 
hrsz. alatt felvett szőlő felerészé
re 120 P 50 f. 378 hrsz. alatt 
felvett ház */a éré 450 pengő, 
547 16. és 547,17. hrszám alatt 
felvett szántó 1 2 éré 252 pengő, 
1453. hrsz, alatt felvett szántó 
*/« éré 281 pengő, 3310. hrsz. 
alatt felvett szántó 1 2-ére 199 P 
50 f, s végül 3457 4. hrsz. alatt 
felvett pince felére 46 pengő 
kikiáltási árban, de Réder János 
és neje Hoffmann Erzsébet ha
szonélvezeti és kikötményi jogá
val terhelten.

A legkisebb vételárat 3157 P 
63 f ben állapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Majs községházánál 
megtartására:
1933. évi augusztus hó 4. 
napjár.ak délelőtt 10 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t c. 150. § a alap
ján a következőkben állapítja meg:

1. Az árverés alá eső ingatlan 
a legkisebb vételárnál alacso
nyabb érőn eladni nem lehet 
(5610 1931. M. E. sz r)

2. Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10°,o-át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t. c. 42. §-ában meg
határozott árfolyammal számított, 
ósadékkepes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénzek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX t. c. 147 , 150, 170. 
§; 1908: LX. t. c. 21. §)

Az, aki az ingatlanért a kikiál
tási árnál magasabb ígéretet 
tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiál
tási ár 0 0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár 
ugyanannyi °(0-áig kiegészíteni 
(1908: LX. t.-c. 25. §.)

Mohács, 1933. évi március hó 
23. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.

Gyakorló

Harmónium
olcsón készpénzért eladó.

Kazinczy ucca 7-
A mohácsi kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság.

6147 1932. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Ipari és Gazdasági 

Hitelszövetkezet végrehajtatónak 
Schwalm Mátyás és neje végre
hajtást szenvedők ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási ár
verést 600 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a 
mohácsi kir. járásbiróság terüle
tén levő, Lánycsók községben 
fekvő s a lánycsóki 1171. számú 
tkvi betétben A-(-4. sor. 2361. 
hrsz. alatt felvett szántó 1009 P 
50 f kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1933. évi augusz
tus hó 3. napján délelőtt 10 
Órakor Lánycsók községházánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
a megállapított legkisebb vétel
árnál alacsonyabb áron nem ad
hatók el.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10" 0-át készpénzben vagy az 
1881 :LX t -c 42. § ában meghatá
rozott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek előleges bírói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t. c. 147., 150., 170. 
§; 1908 : LX. t.-c. 21 §)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha 
többet ígérni senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészí
teni (1908 ; LX1. 25 §.)

Mosács, 1933 évi március hó 
21. napján.
Dr. Hadler s, k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC

kiadó

Művészies tervű és nagyszerű kényelmű 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok 
a legelőnyösebb árakon részletre is 

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

való befonását is.

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

kocsma 
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cím a kiadóhiratalbin.

Piaci ár.k'1
Búza 76-os IS.— P
Zab — — 8 — P
Rozs — — 5.— P
Árpa — 5 50 P
Tengeri morxs. 6-— P 
Bab — — 7.— P

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna n.ellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold

szántóföld
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel

Cim a kiadóhivatalban.

Egy hold szőlőnek 
alkalmas földterület 

szép présházzal

eladó.
Cim x

Korsós ucca 57. sz.
Eladó

Rókus ucca 27. számú

li á
Ugyanott fajgalambok 

is eladók.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.




