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Az „Élet” napjai.
Tüztenger égeti a földet. 

A városban az aszfalt olvad, 
az emberek bányadtan ván
szorognak az utcán, a ráérők 
a strand, a fürdő hüs hullá
maiban keresnek menedéket. 
Az irodákban, üzletekben, 
műhelyekben ingujra vet
kőzve dolgoznak az emberek 
s igy is oly rekkenő a hőség, 
hogy kihull a toll, a szer
szám a kézből.

Es odakint az aranyló me
zőkön, a legnagyobb hőségben 
most takarítja be az „Élet“-et 
a magyar gazda- Napbarní
tott arca még jobban meg- 
perzselődik, a verejték sza
kad róla is, de a suhanó 
kasza nyomán rendekbe dűl
nek a buzakalászok s szor
galmas kezek csakhamar ké
vékbe kötik és keresztbe rak
ják, hogy igy várja a további 
munkát.

Hiába hirdettünk sok min
dent, hiába kísérleteztünk és 
hiaba sikerült is már sok 
mirden, ma is még mindig 
a búza az »Életu a magyar 
élet, amelynek eredményeire 
felfigyel minden foglalkozási 
ág. Már hónapok óta figyeli 
a telelést a tőzsdéstől a ma
lom igazgatón keresztül a 
barkáiig, sorra mind. Izgalom
mal lesték a hireket, hogy 
milyen volt a tavaszi időjá
rás a búzára, azután a ga
bonarozsda káros gombáitól 
féltek, aggódtak s lesték köz
ben még Chicágót is, mert 
készül, jön útjára a magyar 
búza, a magyar nemzet él
tetője, amellyel még mindig 
élünk, vagy halunk. . .

Mondhatnánk, hogy örü
lünk ennek az együttérzés
nek a magyar búza, a ma
gyar gazda sorsával, de nem 
őrülünk. Hiszen a végered- 
ményben a haszon vezeti 
ezek gondolkodását s nem az 
a magyar érzés, az a szent 
m.unkaakarás, amely a gaz
dát hajtja, űzi kora hajnal
tól késő estig.

Amikor a gazda elveti a 

búzát — óh hiszen élő, enni, 
ruházkodni, élni akaró ember 
ő is s bizonyára eszébe jut 
az anyagi oldala is az egész
nek — még nem tudja mi 
lesz a munka eredménye, 
hiszen annyi baj történthet! 
A rossz tél megfagyaszthatja 
a tavasz tönkreteheti, a jég 
elverheti, a gabonaroz.-da el
pusztíthatja, de ha mindeze
ken tulsegitette az Alkotó, 
akkor még mindig lehet, hogy 
a napszámát sem fogja meg 
keresni, mert nem lesz ára. És 
mégis dolgozik, mégis szánt, 
vet, aggódik, arat és végzi 
annyi becsületes szorgalom
mal munkáját, amelyről pél
dát vehetnének sokan.

Ez a magyar gazda meg
érdemelné, hogy egyszer 
olyan értékesítési lehetőséget 
teremtsünk neki, hogy mun
kája teljes eredménye az ő 
zsebébe menjen. Meg kellene 
találni az egyenesebb utat a 
fogyasztóhoz, akinek aszta
lára kerül a kenyér. Ki kel
lene kapcsolni azt a sok-sok 
kezet és fejet, amely csak 
akkor lép munkába, ha az 
igazi munka már véget ért, 
ha a verejtékező gazda mun
kájából búza, kenyér lett.

Nem lehet? Miért ne le
hetne ? Mi nem hiszünk egész 
osztályok zseniálitásában, mi 
nem akarjuk elhinni, hogy 
csak ügynökön, kereskedőn, 
tőzsdén, bankáron, molnáron 
és sütőn keresztül mehet a 
kenyér útja a fogyasztóig, 
mi tudjuk, hogy kis jóakarat
tal ezt az utat a felére le
hetne fogni s a többi kezek 
haszna már is a gazdának 
maradna meg.

Miért kell nálunk elbukni 
minden olyan tervnek, amely 
a gazda jólétét keresi? Miért 
kell halvaszületett ideákkal 
segiteni, bolettázni és vált- 
ságozni bürokratikus intéz- 
kedesékkel, amikor ennél sok
kal egyszerűbbek is vannak, 

| csak le kell nyúlni s meg- 
| fogni a magyar gazda kezét 

és vezetni. És el kell hárí
tani melőle azt a másik ke
zet, amely amikor segít, ma
gára gondol, a maga hasz
nát keresi.

Tudjuk, hogy odafenn az 
illetékesek is láttak már 
aratni, látták azt a verejté

Pénzt kell csinálni a 
mohácsi szilvatermelésből!

Levél Fischer Béla, Baranyavármegye alispánjához.
r

Mcltósagos Alispán L'r 
c

Vissza emlékszünk még arra 
az uj hangra, amely beiktatási 
beszédén vonult végig s amely 
programmjának alapjául

a magyar agrár közigaz
gatást tette, a magyar 
gazda megsegítését, ter
melésének olyan irányí
tását, hogy munkája 
nyomán áldás és anyagi 
jólét Jakadjon.

Ez a pregrarrm beszéd nem
csak uj hangjával volt feltűnő, 
hanem most, utólag már meg
állapíthatjuk abban is, hogy amit 
a beszéd Ígért, azt az ember, a 
vármegye első tisztviselője végre 
is hajtotta.

Mohács város ebből a szem
pontból külön hálával tartozik 
Méltóságod működéséért. Itt van 
az állami gyümölcsfavédekezés 
megteremtése, amely ha nem 
is hozott olyan eredménye 
két — már mint a védekezés 
elterjedésében — amit a kezde
ményező lelkesedése és tettre 
készsége megérdemelt volna, 
mégis megadta az alapot és las
san a konservativ gondolkodású 
gazdáink is rátérnek erre az 
egyedüli helyes útra.

Itt van a szigeti gyü
mölcsös, amelynek mű
ködése nyomán már is 
sok ezer ebből a talajból 
felnevelt csemete van a 
mohácsi határban s a- 
mely alapja lesz a mo
hácsi sziget ujgyümölcs
termelésének.

A Bánkuti nemesitett búza a 
legszebb tempóban terjed s min
denki tudja, hegy ebben orosz
lánrésze van Baranyavármegye 
uj időket megértő alispán
jának.

kező, napsütéstől barnára 
sült magyar gazdát leg
nagyobb munkájában, de 
meghívjuk ilyenkor újra és 
újra a tarlódó mezőre, hogy 
erőt, bátorságot merítsenek 
nagy kérdései megoldá
sára.

Méltóságos Alispán Úr!
Az életben nincs megállás! A 

munkában is csak pihenés lehet, 
de megállás soha sem. Az idő 
nem dolgozik, az csak halad s 
ha mi nem fogjuk meg az eke
szarvát, a mező aranykalásza 
sohasem ad életet, kenyeret.

A mohácsi szigeti gyümölcs
termelés — amely mindig külö
nös szeretetében állott — min
den évben kell, hogy egy lépés
sel tovább haladjon s ebből a 
szempontból kiindulva szeret
nénk, ha alábbi eszménket Mél
tóságod felkarolná s élére állva 
ismét egy nagyobb darab ke
nyeret adna a mohácsj gazda 
társadalomnak.

Magyarország még ma 
isjekintélyes mennyiségű 
aszaltszilva importtal 
dolgozik s ugyanakkor 
nálunk a szigetben disz
nókat etetnek meg a 
szilvával, mert a termés 
beérésekor olyan alacsony 
az ára, hogy a fuvarját 
nem keresi meg a be
hordó gazda.

Szerb, boszniai szilvát eszünk 
télen, drága pénzen, kilónként 
80 fillértől 1 pengő 20 fillérig, 
ugyanakkor a mienket, ha sike
rült is eladni, fillérekért vették 
meg.

Tudjuk ugyan, hogy a mohá
csi sziget szilvái nem a legfino
mabb minőségűek, mindenesetre 

megfelelőenaszalva olyan 
középárut adhatnánk a 
fogyasztásnak, amely 
annak olcsóbb szilvát, 
gazdáinknak pedig több 
jövedelmet juttatna és 
ezen az utón, a jobb 
értékesítési lehetőséggel, 
a minőség is javulna.
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A szilvaaszalás nem nagy 
mesterség, Német Károly főszol- 
gabirü úri gazolhatja, hogy Valy 
jevoban, — ahol annak idején in
ternálva volt, — 'háziipar szerűen 
űzik. Nem sokba kerülhettehát 
a felszerelés és egy

egyszerű szilva aszalóval 
számításunk szerint szil 
va kilónként legalább is 
15-20 fillérrel több 
hasznot tudnánk juttat 
ni gazdáinknak, a fo
gyasztónak pedig télen, 
amikor nincs friss gyü
mölcs, olcsó aszalt gyü
mölcsöt.

A eszme megoldható vállalko 
zás szerűen, de mi ezért állunk 
ide a nyilvánosság elé kérő szó
val, hogy

a mohácsi, de ha lehet
séges a környékbeli gaz
dákkal együtt, alakítón 
dó szövetkezet vegye a 
kezébe, mert igy minden 
fillér haszon a gazda 
kezébe kerül.

Még egy okunk van, hogy 
ezen az utón szeretnénk Méltó
ságodat az eszmének megnyerni. 
Sajnos Mohácson vagyunk, ahol 
ha az egyik párt egy eszmét 
propagál, azt a másik ledoron
golja, de ha ennek az eszmének 
az élére áll

Baranyavármegye köz 
tiszteletben állóalispán/a, 
akkor ezen az alapon 
az összes érdekelt gazdák 
szövetkezését érhetjük el, 
pártpolitikai különbség 
nélkül s tiszta gazda 
érdekeltségi aápon.

Mi hisszük, hogy eszménk 
Méltóságod szivéhez talál. Kér
jük, könyörgünk, vegye a kezé
be ezt az ügyet. Mi lelkesedés 
sel, munkával, teljes odaadással 
állunk Méltóságod mellé s erre 
a munkára már most felhívjuk 
az érdekelt gazdákon kívül 

Mohács intelligenciáját. 
Mutassuk meg a gaz 
dáknak, hogy az intelli 
gencia hozza a tudását a 
segítségére, elhozza ráérő 
idejét támogatására s 
akkor megtaláljuk a 
magyar gazda igaz szi
vét és becsülését is.

A sziget fái termést ígérnek. 
Ez a termés kárbavész, ha sem
mit sem teszünk, hogy pénzzé 
válljon, hogy kenyeret adjon. 
Fogjunk össze mindannyian 
munkára és alapozzuk meg a 
mohácsi szigeti gyümölcs ter
melés jobb, több kenyeret nyújtó 
jövőjét.

tíán Andrét.

XXXXXXXXXXXX

— Háztartási tanfolyam a 
téli gazdasági iskolában. A 
mohácsi leányok és asszonyok 
között oly népszerűvé vált ház
tartási taníolyamot az idén is 
megtartja a téli gazdasági iskola. 
Mint értesülünk a tanfolyam szep
tember hó 15-től október hó 22-ig 
tart. Jelentkezni lehet legkésőbben 
augusztus hó 1-ig. Bizonyosak 
vagyunk, hogy hírünk örömet 
kelt az érdekeltek körében és a 
tanfolyamra ezúttal is nagyszám
ban fognak jelentkezni.

November elsejére uj köntösben 
várja a temető a közönséget.

Bekerítették az egész temetőt. — Uj fasorokat
nyitnak. — Ujrendszerü

Forrón tűz alá a júliusi nap, 
amikor Schmidt Károly r. kát. 
egyházközségi elnök meghívá
sára elindulunk a temetőt meg
látogatni. Minden ragyog a forró 
napsugárban, pirosra perzselt 
arcok mosolyognak az utcán, 
minden örül és él s — mi ta
gadás benne — az első perc 
ben mintha összeborzongana az 
ember a temető látogatástól az 
ilyen napfényes időben.

Ez az érzés azonban csak ad
dig tart, amig a temetőbe érünk 
Valami csendes, békés hangulat 
ül a s'rok fölött és a napsugár 
itt is fényes, a virágok épugy 
pompáznak a sírokon, mint a 
mezőkön, kertekben s mintha 
valami napsugár a szívbe is be
hatolna, megvigaszta ja az embert 
Csak a test pihen itt, a lélek, 
amely az érzéseket adja, amely 
ma bánatot, holnap örömet érez, 
tovább él, de odafenn csak öröm 
jut osztályrészül . . .

Először 'is a kápolna körüli 
teret tekintjük meg. A kápolna 
nyugati részén eddig meredek 
fal disztelenkedett s bozótok 
szolgálták az átmenetet a felső 
és az alsó részen elhelyzett si 
rok között. Most a kápolna 
szintjének meghosszabbitása ce
ment talapon egy sirfedő alak, 
amelyben virágok pompáznak s 
ha alulról nézzük valami lakás
nak latszik. Úgyis fest az uj két 
kripta, amely már elkészült. Egy 
boltozatos szoba, amelyben majd 
ma még élő, dolgozó, robotoló, 
örvendő és szomorkodó emberek 
fogják örök álmukat aludni. Két
szeres ajtó zárja az uj kriptákat. 
Az egyik vasbeton, a másik vas 
Rendes kulccsal záródik és egy
szerű a kinyitása és lázárása.

Az egész elgondolás és kikép
zés szép és célszerű. A hitközség 
saját kezelésben csináltatta s már 
el is kelt mindtekettő. Az egyi
ket Dr. Szücsy Ferenc, a másikat 
Hubay József vette meg. De lesz 
még, mert az egész teret kiépítik.

Schmidt Károly egyébként 
nemcsak ezzel lepi meg a te
mető lakóit és az azokat felke
resőket, hanem dicséretreméltó 
buzgalommal dolgozik az egész 
temető átrendezésén. így például 
uj feltöltést és gyepesítést kap a 
Kereszt ut, amelyen különben 
már a múlt évben salakozták a 
járdát s igy a nagy sár eltűnt. 
Az egész temető be lett kerítve 
köröskörül szeges dróttal, belül
ről pedig orgonabokrok fogják 
a keretet adni.

Itt a kápolna körül tervezi el
helyezni Schmidt Károly a rava 
tolozót. A kápolna mostani be
járat a sokkal mélyebben van, 
mint a rendes bejárat kerítése. 
Ennek a falnak lebontásával meg
felelő hely lenne a ravatolozó 
részére. Mindenképen alkalmas 
lenne a hely. Könnyen megkö 
zelithető, a kápolna mellett van 
s már csak a kötelező ravata
lozást kellene bevezetni, ami — 
meg is jegyeztük — nagy har
cokba fog kerülni Mohácson, de 
még is meg kell tenni!

kripták a kápolna körül.
Azután a temető belsejébe ke 

rülünk. Itt is akad elrendezni 
való, amelyet már meg is kezd
tek. így az északnyugati résznek 
van egy temetkező parcellája, 
amelyet teljesen megtisztítottak s 
amely nemsokára újabb eladás 
alá kerül. Csupa régi sírok, több 
mint 40 évesek, (30 évre adják 
el a sírhelyet A szerk.) tehát 
ismét eladhatók. Ha akad köz
tük olyan, akinek hozzátartozói 
még élnek s megakarják a sírt, 
tartani, újra megveszik.

Innen azután Schmidt Károly 
elmagyarázza miként tervezi az 
egész uj beosztást. U| utak nyíl
nak, illetve egyes zsákutak meg
hosszabbítást kapnak s mind 
egyiket vadgesztenyével szegélye
zik, hogy egyt'pusu fák legyenek 
végig az egész temetőn. Már 
meg is kezdtek ezt a fásítást, 
amellyel kapcsolatban az egy
házközségi elnök szivesen em
lékszik meg Dr. Afargitay Lajos 
polgármesterről és Fehérváry Ist
ván műszaki tanácsnokról, akik 
— mint mondja — lekötelező 
szívességgel adták a facsemeté
ket a temető céljairaira.

Ahogy sorra járjuk a temető 
útjait hársfa virágszedőkkel talál
kozunk. Schmidt Károly meg
jegyzi, hogy az egyházközség 
engedélyt ad arra szorulóknak, 
hogy leszedhessék a jelentékeny 
értéket képviselő hársfa virágot, 
amely igy néhány családnak ke 
nyeret juttat A temető tehát, az 
élőkről is gondoskodik. ..

Amit aztán még tévékét hallot
tunk nemcsak sok lenne leírni, 
de le is kellene rajzolni a meg
értés végett. Elég, ha azzal fejez 
zük be a temetői intervjut, hogy 
november elsejére uj köntösben 
várja a temető a sírokat látoga
tókat. Rend lesz, tervszerű el
rendezés és bizonyára jól eső 
meglepetést fog nyújtania közön
ségnek.

Amilyen idegenkedve jöttünk 
be a ragyogó júliusi napsugár 
bán a temetőbe, annyira nehezen 
válunk el a csendesen hallgató 
síroktól. Ünnepi csend itt s 
durva lárma zaj odakint. Nyugod
tan pihennek a sírok alatt, mi 
meg robotolu ík. .. Ad vocem: 
robot... Sietni kell, vár a 
munka, a kenyérkeresés haj
szája.

Már rohanunk is, de megsúg
juk mindenkinek, aki békés sé
tányt keres a temetőnél szebbet 
nem talál. Ha azután az uj ter
vek szerint készül el a temető, 
bizonyára sokan fogják felkeresni. 
Megbékülnek a halállal az élők 
s a halottak találkoznak az élet
tel. .. Vájjon ki irigyli meg a 
másikat?...

Az élő, dolgozó, kacagó en- 
ber-e a cseidesen pihenőt, vagv 
ellenkezőleg?

Az örök kérdés, a megfejthe
tetlen talány,jamelyre feleletet csak 
túl kapunk, amikor már a temető 
kapuja örökre mögöttünk ma
radt! ...

Húszszor tizköbméteres 
földalatti ciszterna építését 
kéri a tűzoltóság a várostól, 
A Mohácsi Önkéntes Tűzoltó

egylet közgyűlése.
Vasárnap délelőtt tartotta évi 

I rendes közgyűlését a Mohácsi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet a lak- 

l tanya tanácstermében igen gyér 
érdeklődés mellett, pedig ez a 
nagy fontosságú egyesület több 
érdeklődést érdemelne.

Erős József alelnök nyitotta 
meg a közgyűlést. Üdvözölte a 
megjelenteket s kegyele’es sza
vakkal em ékezett meg a szeren
csétlen baleset folytán elhunyt 
László Antal tűzoltóról. A köz
gyűlés egy perces felállással ál
dozott a buzgó tűzoltó emléké
nek.

Erős József ezután elnöki meg
nyitójában hálával és elismerés
sel emlékezett meg arról az érté
kes támogatásról, amellyel a 
város polgármestere sietett az 
egylet segítségére és a képvise
lőtestület megértő szives jóindu 
tatáról, amellyel az egylet ügyeit 
tárgyalta

Ezután Bánovics József tűz
rendészed felügyelő, főparancs
nok olvasta fel évi jelentését, 
amely kimerítőn számol be az 
elmúlt év eseményeiről.

A működő önkéntes tagok 
száma az elmúlt évben 30 volt, 
a fizetéses tűzoltóké pedig hét. 
összesen 16 gyakorlatot tartottak 
és tiz elméleti oktatást A parancs
nok altiszti tanfolyamot vezetett, 

| amelyen nyolcán sikerrel tették 
le a vizsgát és altiszti rangot 
nyertek.

A főparancsnok ezután igen 
megszívlelendő dolgokat mondott, 
amely meggondolásra kell, hogy 

j késztesse úgy a város kö
zönségét, mint az illetékeseket. 
Ugyanis a mai rendszer mellett 

a tűz megtámadásakor 
a tűzoltóságnak legfel
jebb 10 hektó viz áll a 
rendelkezésére, amely 
összesen hat percig elég. 
Nagyobb tűz esetén ez 
a körülmény katasztró- 
fális lehet s ezért a köz
gyűlésnek javaslatot tett 
ennek megoldására.

Javasolta, hogy a közgyűlés 
kérelemmel forduljon a polgár
mesterhez, hogy a város — pár 
évre beosztva, — építsen húsz 
egyenként tiz köbméter ürtartal- 
mu vizciszternát, amelynek he
lyét a főparancsnok jelölné ki.

Ezek a ciszternák 100 hektó 
vízzel lennének megtöltve és 
szükség esetén közelből látnák 
el a tűzoltóságot vízzel. Rámutat 
a jelentés arra, hogy a mohácsi 
kutak általában vizszegények és 
nagyon sokszor megakadnak a 
tűzoltással, mert nincs jviz. Nincs 
rettenetesebb annál, mint a tűz 
terjedését nézni tehetetlenül. Oh 
van a felszerelés, ott állanak 
a mentésre kész emberek, kellő 
vízmennyiség miatt azonban 
kénytelenek tétlenül nézni, hogy 
a lángok martaléka legyen sok
sok értékes vagyon.

A ciszternák elhelyezése terv
szerint a fontosabb ipartelepek* 
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a nádasházak közelében lenne, 
ahol leginkább lehet fűztől tar
tani. A legtöbb esetben használ
ható lenne a motoros fecskendő is.

A javaslat még kéri az Árok 
és Fűzfa utcák kikövezését a 
hova a nehéz szerelvényekkel 
egyáltalában nem lehet bemenni. 
Kéri a Szent Miklós és gróf 
Tisza István utcák keresztezésé
nél már meglevő közkutnak mo
torossá való átalakítását, mert 
ezen a tájékon sok a nádas ház. 
Kér lajttöltővel ellátott kutat fu- 
ratni a Drágffy, Hunyady és 
Bocskay utcák találkozásánál

A sziget fokozottabb tüzvé 
delméreépíttessen a városaKanda 
táján egy szertárat, amelyhez a 
felszerelés a tűzoltóság adná.

A főparancsnoki jelenté- 
téséhez Petrovics Károly és 
Decleva Géza szólották hozzá, 
amelyet ezután eredeti szövege 
zésében elfogadott a közgyűlés.

Pakusz Karoly pénztarnok ter
jesztette elő a múlt évi zárszá
madást, valamint a következő 
évi költségvetést, amelyet a köz
gyűlés elfogadott.

Kedves és bensőséges kis 
ünnepi rész következett ezután. 
Az elnök Vincsek Józsefnek 43 
évi szolgálati érmét adta át na 
gyón szép, meleg elismerő sza 
vak kíséretében. Majd sorra kö
vetkeztek Meihenics József 25, 
Topf Ferenc 25, Ranics András 
20, Őrein András 20, Bánovics 
József 10, Bánovics Sándor 10, 
Benczenleitner Péter 10, Wald 
Gyógy 10, Puppi Dezső 10, 
Baracz György 10, Nickmann 
Ferenc 5, Besenyi Mihály 5, Ósz 
Lajos 5, Szink János 5 és Ko- 
vacsics István 5 éves szolgálati 
érmének átadása. Erős József 
minden érem átadásakor kereset
len, szép szavakkal buzdította a 
kituntetteket a további munkás
ságra ;a nemescelu egyesület 
érdekében.

A kitüntettek nevében Bánovics 
József főparancsnok mondott 
köszönetét, majd a közgyűlés 
véget ért.

»w »w <<r >

Pénteken este „Egy csók és 
semmi más" ... cimü operettet 
adta elő a társulat másodszor.

Szombaton este a színtársulat 
Paxy Teri jutalomjátékául és 
Deák Lőrinc bucsuelőadásául 
„Alexandra" cimü 3 felvonásos 
táncos operettet adta elő telt 
ház előtt.

A mű megválasztása sikerült, 
mert módot adott arra, hogy 
Paxy Teri művészi játékával az 
ez évi színi évadban utoljára 
ragadja magával a közönséget, 
csillogtassa fényes tehetségét, 
amiért a közönség hálás is volt. 
Deák Lőrinc XXlI. Keresztély, az 
álmát túlhaladó szépségű távon 
menyasszonyába szerelmes, majd 
a csalódás keserű poharát ürítő 
király szerepében búcsúzott a 
közönségtől. Mellettük Mészáros 
Ági, Szabó Ernő, Kőmives Sán

dor, Kertész Sándor vitték sikerre 
az előadást.

I asárnvp délután a Hamburgi 
Menyasszony került újított elő
adásra

Este pedig zsúfolt ház előtt 
Harmath Imre „Ezerjó" cimú 
operettje került színre. Az Ezer
jóban a korcsma zivataros 
estíét mulatságos módon tárja a 
közönség elé a mű írója. Hálás 
volt a közönség azért, mert al
kalma volt Szabó Ernő kifogy 
hatatlan mókáinak, rögtönzései 
nek kacagni és Mészáros Ági 
szép táncában gyönyörködni. 
Kétségtelen, hogy a mű sikerét 
nem a tartalma szerezte meg, 
hanem éppen az, hogy sokszor 
hallgat az iró s átengedi a szót 
a szereplőknek. Szabó Ernő 
tréfái zivatarosabbak voltak, mint 
az Ezerjó korcsma estje. Kovács 
Ica kitűnő táncáért sok tapsot 
kapott s nem túlzás, ha beérke 
zését, kifejlődését a közeljövőre 
tesszük. Erdősi Irén ugyancsak 
kitünően táncolt. Torma Guszti 
a szerelmes, féltékeny művésznő 
szerepében játszott jól. Horváth 
Jenő, Benes Tusi, Kertész Sán
dor, Husthy Róbert, Kőmives 
Sándor biztosította a sikert.

Hétfőn este Szabó Ernő juta
lomjátéka volt műsoron Ez volt 
egyben a társulat utolsó búcsú 
előadása is, mely alkalommal 
Hans Laufer 5 feivonásos bohó
zata az „ Ártatlan Don Juan" 
került színre.

Szabó Ernő Stiglic jellemének, 
az egymást követő helyzet ko
mikumok, az érzelmek megját- 
szásának oly magas nívóját nyúj
totta, amely alkalmas volt arra, 
hogy a közönség szivébe fér 
között színész neve kitörölhetet
len maradjon. Mészáros Ági, 
Gerti, a Don Juan típus után 
vágyó később a helyei irányt 
magtaláló leány szerepében bu 
csuzott a közönségtől, míg 
Torma Guszti Ria-Rey t alakította 
nagy sikerrel. A többi színészek 
szép játékukkal tették emlékeze
tessé a társulat ez évi utolsó 
előadását

Most, hogy bezárultak a szín
kör kapui s lehullott a függöny 
egy egész évre, a színház körül 
a nap melegétől kiaszott fűben 
esténként csupán tücsök ciripel, 
a falakon belül pedig a pók 
szövi álmát, hogy miről, azt 
jövőre tudjuk meg.

— H.vatalvizsgálat az adó
hivatalban. Halász Antal pénz- 

| ügyigazgató az elmű t héten há
rom napon át tartózkodott Mo
hácson s hivatalvizsgelatot tartott 
a mohácsi m kir. Adóhivatalban. 
Értesülésünk szerint a vizsgalat 
mindent a leg'e'jesebb rendben 
talált.

— Adományok a fogadalmi 
templom javara Köpf Gusztáv 
es neje a fogadalmi temp óm ja
vara 100 pengőt adományoz: k 
A minden jóért es : emesért lel
kesedő h izaspar ezen újabb te
kintélyes adománya peidaadasul I

szolgálhat Mohács város ka’oli- ' 
kussaganak. — Geng Lajos Bu
dapestről küldött 10 pengőt a 
fogad limi templom javara. Az 
eszme szépségét, es aterzéset 
bizonyítja, hogy onnan is gondol
nak raja.

— Egy eljegyzesi hír margó
jára. Nemregiben irtuk meg Ke
menes László dr. es Prakatur 
Wra eljegyzését. Ezzel kapcsolat
ban a Képes Krónikában a követ
kező jeient meg: „Kellemesen 
meglepő újságnak számit egy pécsi 
eljegyzési hír, amely a szép nyú
lánk Prakatur Vera és Kemenes 
László dr. között történt. Keme 
nes László dr. nemrégiben változ 
tatta meg régi horvát nemesi 
Krcselics nevet Kemenes-rc. Pesti 
társasaga, ahol meg egyetemi évei 
alatt kedvelték meg, valószinüieg 
ezen a néven figyel fel az eljegy . 
zési h rre. Kemenes László dr I 
különben igen gyors és szép kar 
riert futott be. Mindössze 28 éves 
és mar két észté deje a pécsi 
Scipiades klinika tanársegéde. Más
fél évig járt külföldön Európa 
legnevesebb nőgyógyászati klini
káin. Az eljegyzést, mint hallom, 
rövidesen követi az esküvő is. Az 
ifjú pár Mohácson fog lakni. 
Kemenes dr. itt nyit nőg. ógyaszati 
rendelőt.” — Eddig a hír, amely 
hez hozzáfűzhetjük, hogy a mi 
értesülésünk szerint is az ifjú pár 
esküve je hamarosan megtörténik 
és az ifjú pár mohácsi családi ; 
hazukba vonul be. Egy reszt 
örülünk, hogy igy a mohácsiak 
részére felejthetetlen néhai Praki- 
túr Tamás leánya visszajön hoz
zánk, de a fentiek után annak is 
örü.ünk, hogy Mohács varos jó- 
nevü orvosikara ily ertekes szak
orvossal fog gyarapodni.

— Gömbös Gyulánk meghalt. 
Szomorú hir terjedt el hétfőn dél
ben a rádión keresztül a varos
ban: meghalt Gömbös Gyulané 
sz. Szilágyi Erzsébet. A minisz- 
elnök felesege pár évvJ ezelőtt 
idegsokkot kapott, amelyből 
ugyan hosszú betegeskedés után 
kigyógyult, de szívgjengeség je
lentkezett utána Az utóbbi idő
ben mindjobban elharapózott a 
kór s vasárnap éjjel 2 órakor 
meghalt. A gyászbaborult minisz
terelnökkel szemben orszagszer 
te mély részvét nyilvánult meg. 
A temetés kedden délután a Ke
repesi úti temetőben volt, amelyen 
nagy tömeg kisette u'.o.só utjara 
ez e.hunytat.

— a Szinpártoló Egylet 
közgyűlése. Vasárnap délelőtt 
11 órai kezdettel a városháza 
közgyűlési termében tartja évi 
rendes közgyűlését a Szinpártoló 
Egylet, amelyre a tagokat ezúton 
is meghívja az elnökség.

— műtétét végeztük a bel 
ügymin.szteren. vitéz Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyminisztere i 
a Bakai klimaan kisebb műtétet 
végezték. A műtét sikerült s a 
belügyminiszter allapota napról- 
napra javul. A jövő heten mar 
elhagyja a kórhazat

— Pécs városa az adósságok 
rendezéséért Peer Viktor indít
ványára Becs varos törvényható
sági b.zottsaga elhatározta, hogy 
az adósságok rendezése es az ár
verések fedüggesztese érdekeké
ben feliratot intéz a kormányhoz. 
Ugyanakkor ezen feliratot csatla
kozás végett az összes tarstor- 
vény hatóságoknak megküldottek.

IGYUNK
ZWACK-UNlCUIi

gyomorerösitö likőrt

— A DGT. hajók uj menet
rendje. Az Első Dunagözhajózási 
Társaság közli, hogy számos 
óhajnak engedve a szombat, va
lamint az ünnepnapokat megelőző 
napi, eddig déli 12 órakor indult 
hajót, délután fél egy órakor in
dítja Ezzel módot akar nyújtani 
a Budapest—Mohács vonalon 
levő állomásokra induló vikende- 
zőknek, hogy a hajót kényelme
sen elérhesse.

— Halálozás. Mátyás Tasi 
János életének 84-ik évében f. hó 
17 én elhunyt. Temetése általános 
részvét melleit szerdán délután 
volt. Az elhunytat a Kosztét és 
Tasi családok gyászoljak.

— Hir a selyemgyár üzembe- 
helyezéséről. Az egyik közgaz
dasági szaklap szerint a Soproni 
Pamutipar r t. vette meg a le
szerelt mohácsi selyetngyári gépek 
egy részét s miután kapacitása 
az utóbbi időben erősen fokozó
dott, lehet hogy a többi gépet is 
megeszi es ismét üzembe helyezi 
a mohácsi gyártelepet Nagyon 
örülnénk, ha a szaklap hire igaz 
lenne s az elnémult gyártelepen 
ismét megindu na a munka.

— János vitéz Lánycsókon. 
Lanycsók műkedvelő gardája 
szépén sikerült darabbal lepte 
meg a közönséget Vasárnap a 
Nephazban János vitézt adtak elő. 
A két napon tartott három 
előadáson megtelt a népház tága3 
terme. Kukorica Jancsi szerepét 
élénk és bátor fellépésével Schisz- 
ler János adta, lluskat Hamberger 
Mariska, aki csengő hangjavai 
elragadó volt. Dicséret illeti Hofl- 
mann Ferencet, aki Bagó szere
pet művészi átérzéssel adta. A 
gonoszt Weber György, Hoff- 
mann Antal a francia királyt adtak 
kitünően. A siker oroszlánrésze 
Simon Györgyöt, Lánycsók agilis 
tanítóját illeti, aki önzetlen oda
adással tanitotta be a darabot, 
őszinte elismerés illeti Mayer 
Nindor dunaszekcsői ig-tanitót, 
aki szakavatottsagával nagyban 
előmozgitotta a darab sikerét. 
Végül dicséret illeti a zenészeket 
művészi közreműködésükért.

— Verekedés. Hajósovia 
Lajos mohácsi lakosnak folyó hó 
ló-án éjjel nézeteltérése volt Nagy 
József mohács szigeti lakossal, 
amelyből kifejlődött szóváltás 
heveben Hajósovics szőlőkarót 
ragadott és azzal fejbe ütötte 
Nagy Józsefet s egy ujját eltörte 
s ezáltal rajta 20 nap alatt gyó
gyuló sérülést okozott. Nagy 
József a helybeli László közkór
házba került ápolás céljából. 
Az eljárás megindult.

— Vissza olagy arorsiághox. 
Genfben megalakult a tót nem
zeti tanács, amely a Népszövet
ség főtitkárságához memorandu
mot juttatott el, amelyben vissza
csatolását kéri a tót nép Magyar
országhoz. Az olasz lapok fel
tűnő meleg hangon kommentál
ják a tót nemzeti tanács kérését, 
amely most a reviziós hangulat
ban igen nagy szolgálatot tehet 
a magyarságnak.
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— László Antal temetése. 
Szombaton délután fél 5 órakor 
volt a szerencsétlen baleset foly- 
tán elhunyt László Antal temetése. 
A józan, szorgalmas munkás em
bert mindazon helyeken a leg
nagyobb megbecsüléssel vették 
körül, ahol működött s temetése 
impozáns keretek között folyt le. 
A temetésen az önkéntes Tűzöl- 
tóegylet teljes számban jelent 
meg. A leventék diszszakasszal 
és a levente zenekarral kisérték 
utolsó utjara érdemes oktatójukat, 
a rendőrség s képviseltette ma
gát, de ott volt a Sátorhelyi önk. 
Tűzoltó Egylet szakasza. Koszo
rút helyeztek el a leventék, a 
mohácsi és a sátorhelyi tűzoltók. 
A közönség óriási szambán haladt 
a koporsó után, amely Mohác'. 
város érdemes tagját vitte örök 
nyugalomra. A r. kát. egyházkö
zség díszsírhelyet adott az el 
hunytnak.

— Férfi holttestet fogtak ki 
a Dunából Múlt hét pénteken 
Bar község alatt a Duna jobb 
partján furdöző gyermekek arra 
lettek figyelmesek, hogy a viz 
árja egy férfi holttestet sodor le
felé. A gyermekek értesítették a 
közelben volt halászokat, akik ki 
húzták az ismeretlen hullát a patra. 
Nemsokára a csendőrseg a hely
színére érkezett, de a személy
azonosság megallapitasa nem si 
került, mert a férfinél semmiféle 
iratot nem talaltak. A kifogott 
holttestet 68 70 év körüli, 165 cm. 
magas, arca kerek, haja rövidre 
nyírt, ruházata fekete nyári kabát, 
kávébarna nadrág, gummitalpu 
cipó. A holttesten nyolc egy pengő 
nagyságú tompa ütéstől szármázó 
ütés nyomát találta az orvos, 
a.ónban véleménye szerint ezek 
az ütődések a halál után kelet
keztek valami kemény tárgytól. 
Véleménye szerint tehát öngyil
kosság, vagy szerercsétlenseg 
történt. A csendőrség a személy
azonosság megállapítására meg
indította a nyomozást, az ügyész 
ség pedig megadta a temetési 
engedélyt.

— Tréfál a világítás. Meg
figyelhette mindenki, hogy kitűnő 
villany világításunk tréfálni szokott. 
Fogja magat és elalszik Az em 
bér éppen a napilap legizgalma
sabb eseményét olvasta, vagy 
könyv volt a kezében és ebben 
a pillanatbat mintha fejbeütöttek 
volna az embert elkabultan néz 
magakörül, mi is történt ? Semmi, 
csak a villany tréfál, mert pár 
perc múlva ismét kigyulad. Meg
teszi ezt a tréfát többször is, 
csak nem tudjuk megérteni, hogy 
ezen a tréfa címen, nem lehetne-e 
valami árengedményt kérni ?

— Rosszul vannak festve a 
sétány padjai. Egy olvasónk jött 
panaszra, hogy fehér nadrágban 
ült le a sétány uj padjára és az 
egész nadrágja festékes maradt. 
Nem volt mar friss a festés, ha
nem ugylátszik a festek volt rosz- 
szul keverve, mert nem rögzíti 
jól le. Olvasónk alapos ember, 
aki mielőtt panaszra jött volna, 
megtörülte az egyik padot zseb 
kendőjével s megmutatta, hogy 
milyen pirosra festette azt a pad. 
Nem tudjuk ki végezte a festést, 
házilag készült e, mindenesetre a 
károsultak, ha beperlik a várost, 
többe fog kerülni, mintha jól 
megfizetett iparossal, jó festést 
Végeztettek volna.

paraszt
Kérges tenyerével az eke szarvát fogja 
gfiz élet imádságát a földbe rófja, 
Szobortestére glóriát vetít a nap, 
Szer verítékért egy buzakalászt kap, 
gfi paraszt.
gfi kelő bíbornap rajta csodálkozik, 
És a búgó estharang tőle búcsúzik.
Ö az örök gfidám, ki veti a magját,
Jói örökké dalolja az élet dalát, 
gfi paraszt.
Ö a szentföld ismeretlen óriása, 
jfi dolgos Jstennel^ remekelt bronz-mása, 
Szredek óta írja dalát a földre,
S zokogva rázuhan minden kicsi rögre, 
gfi paraszt.

Jjecker .fajos.

— Szabad-e söpörni a stran
dot? A strand homokjában he 
verészők között a napokban élénk 
vita folyt, hogy egyaltalában 
szabad-e söpörni a strandot? Két 
part alakult az egyik azt mondotta, 
hogy igen, a másik viszont csak 
bizonyos feltételek mellett volt 
hajlandó ezt az álláspontot elfo
gadni. Ugyaris — ezen párt vé 
leménye szerint — ennek bizo
nyos hivatali előfeltételei vannak. 
És pedig jelenteni kell az illetékes 
helyre, hogy szükség lenne a 
söprésre, tisztításra, amely jelentés 
természetesen iktatáson, indexe
lésen megy keresztül, mig az elő
adóhoz kerül. Az előadó nem egy 
könnyen hiszi el, tehat helyszíni 
szemlét rendel ei, sürgősen húsz 
napon belüli határnapot tűzve ki 
ezen ténykedésre. Amikor aztan 
hivatalosan is megallapittatik, hogy 
a strand a fürdőzők általi, napon
kénti heverészes általi használat, 
valamint a szél által odahordott 
gallyak és egyéb tisztátalansagok 
állal bepiszkittatván, a söprés 
hivatalosan elrendeltetik, minek 
foganaositása vegeit a köztisz
tasági ügyosztály megkeresetik. A 
köztisztasági ügyosztály az aktat 
egy hét múlva átveszi, kellő és 
alapos tanulmány után a határo
zatot helyesnek és üdvösnek ta 
lálvan, kiküldi munkását, aki is 
nagy nekifohaszkodassal neki 
allana és megtisztítaná a strar.do', 
de — időközben tél lett, hólapa- 
tót pedig nem vivén magával az 
egész a következő évre marad ... 
(A starandolók táborara bízzuk 
annak megítélését, hogy melyik 
partnak volt igaza. A szerk )

— Talált tárgyak. 1. darab 
fekete bőr retikül, 1 fekete szélű 
zsebkendő és 1 kulcs a De.ba
ranyai Bank előtt a gyalogjárdán 
folyó 8 an találtatott. Igazolt tu 
lajdonos a rendőrségen átveheti.

— Lányok fel Besencére! A 
lányok EldorAdója Besence, mint 
olvassuk, mert összesen három 
eladó lány van a faluban, akiknek 
kezéért éppen 25 legény verseng. 
Azonban a leányok nem akarnak 
ezek közül választani, mert ezek 
az ottani szokás szerint öregek. 
Meg pedig 25 évesek, pedig a 
besencci szokás szerint 20 eves 
korában kell a legénynek meg
nősülni. A lányok ezért a szom- I 
szed faluból választottak 20 éves . 
legényt maguknak, igen ám de a 

besencei legények erre fel, körül
zárták a falut s nem engedik a 
szomszéd legényeket be, a saját 
lányaikat ped g ki. Miután lányo
kat biztosan beengednének, fel
hívjuk eladó lányaink figyelmét 
erre. Jeiszó : Fel Besencere 1

— A fürdőtrikó fejlődése 
Kezdetben vala a bő bugyogó 
szerű valami, aminek mi férfiak 
már a nevét sem tudjuk. Tény 
azonban, hogy amennyire vissza 
emlékezünk rája, hát úgy beta
karta a nőket, hogy az utcán sem 
voltak jobban felöltözködve . . . 
Aztán jöttek a rövidebb, kevésbé 
bő ruhák, majd diadalmasan kez
dett előtérbe kerülni a trikó. Per
sze az első még nem volt feszes, 
amolyan tisztességes trikó. Kissé 
bővebb a kelleténél, itt ott egy 
kis ügyes áthuzattal, de trikó volt, 
annyi bizonyos. Aztán a trikó 
kezdett szükebb és rövidebb lenni 
Amennyit levágtak alul, ugyan 
annyit, de lehetőleg többet felül. 
Az utolsó kreáció aztán a kivá 
gásokat már a végtelenségig vitte, 
amelynél tovább már nem igen 
lehet menni. A háton semmi, 
elül alig valami, de még mindig 
trikó ... A divat követőit ille
tőleg aztán két kategória van: 
Az egyik azonnal akceptál min 
den haladást, a másik megvárja, 
hogy mit szólnak a törtetőkre? 
A törtetőket eleinte szidják, meg 
szólják, amikor aztán elül a meg 
szólás — felveszik a többiek is. 
Lehetőleg azonban egyelőre az 
előző évit, miután azonban az 
idei jövőre előző évi lesz, igy 
aztán a fokozatos fejlődés az 
egész vonalon megvan . . . Sze
gény trikógyárosok! Éhen fog 
tok halni, ha ez a fejlődés soká 
tart . . .

— Névmagyarosítás. Megír
tuk, hogy a névmagyarosítást a 
kormány olcsóbbá tette s ezzel 
a kisebb jövede müeknek is mó- 
dott nyújtott, hogy magyar ne
vet vehessenek fel. Mint a lapok
ból látható, a névmagyarosítás 
szép tempóban folyik s mind 
többen vesznek fel magyar nevet. 
Nem győzzük eléggé hangsu 
lyozni ennek a fontosságát s 
felhívjuk mindenki figyelmét erre 
a nemzeti szempontból oly fon
tos tényre, hogy mielőbb kérje 
nevének magyar névre való vál
toztatását.

— Malomtulajdonosok fj. 
gyeimébe. A legújabb vámőrlési 
cserekönyv, őrlemény rakiárkönyv 
gabona raktarkönyv, malterkönyv 
és szállítási barcakönyv állandóan 
kapható Fridrich Oszkár könyv- 
és papirkereskedésében Mohács.

— A legújabb sóhlvatal. 
Szinte komikus az a csökönyös
ség, amellyel a hatalmak a lon
doni vilaggazdasagi koherencia 

| kudarcát takargatják. Nagy dob
bal harangoztak be ezt az újabb 
sóhivatait, amely a vilaggazdasag 
problémáiról lett volna hívatva 
tanácskozni és döntő határozato
kat hozni. A világgazdaság leg
főbb bajai a nagy vámok és a 
gazdasági háború egyeb intézke
dései. Nehezen volt elhihető, 
hogy azok az államférfiak, akik 
odahaza körömszakadlaig tartanak 
ki a vámok, az önellátás elve 
mellett, a londoni konferencián 
egyszerre megváltoztassák állás
pontjukat és más meggyőződésre 
jussanak. De mit tehettünk egye
bet? Keménykedtünk, hogy hi
szen a kapanyel is elsülhet, ha 
az Isten akarja, hátha ezúttal is 
csoda történik. Nem történt, 
mint ahogy csodának ma már 
híre, hamva sincs A kudarcot 
azonban nehéz bevallani s most 
a dicső és nagy kobakok azon 
törik a tejüket, hogy milyen se- 
lyempapirba csomagolva adjak be 
a szerencsétlen világnak azt a 
semmit, amit ott Londonban vé- 

| geztek . . . Mondjak taian, hogy 
szabadságon voltak, hiszen egesz 
biztosan jól erezték magukat, 
pihentek is, mert a fejüket nem 
igen törhették, amig ezt a sem
mit elvégezték.

— Hamis ötpengős. Schnei
der Dezső téglagyáros egy ha
mis ötpengőst szolgáltatott be 
a rendőrségnek. Schneidernél 
valaki fizetett az ötpengőssel, 
azonban nem tudja, hogy kitől 
kapta. A nyomozást megindítot
ták.

— Hőhullám. Szombat vasár
nap teljes egészében beköszöntött 
a kánikula, amelyről mar azt hit
tük, hogy az idén teljesen elma- 
iad. A hcség kétszeresen nehézzé 
tette a mezei munkákat. Vasár
nap az emberek tömegekben 
mentek a fürdőbe, valamint a 
strandra s a füidővendéglők a 
verejtékező, szomjazó emberek
nek majd minden készletüket 
veladtak. Vasárnap este kiseob 
vihar tört ki, majd az eső után 
masnapra ismét lehűlt a levegő.

— Megtanítottak . . . Meg
látszik rajtad pajtás, hogy meg
nősültéi. Sohase lyukas a haris
nyád. — Bizony az első dolog 
volt, amire a feleségem megtaní
tott: harisnyát stoppolni . . .

— Anyaaonyvi oejegyzesek 
szerint 1933. évi julius hó 
14-tól 1933. julius hó 21-ig 
Születések; Zsurkan István, Ko
vács József, Czita Illés, Szabó 
Julianna, Baracz Mátyás, Filako- 
kovics Maria. Házasságkötés; 
nem voit. Halálozások: özv. 
Sepatz Józstfne 89 eves, özv. 
Schlap Mátyásné 26 eves, Mar
tincs György 3 hónapos, Tasi 
János 84 éves, Bogdán liona 27 
eves.

— Iparosok figyelmébe. A 
műhelyekben kifüggesztendő 
MUNKAREND kapható Fridrich 
Oszkár könyv- és papirkereske- 

, desében.
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A Mohácsi Önkéntes 
Mentőegyesület köz

gyűlése.
Vasárnap délelőtt 11 órakor 

tartotta a Mohácsi önkéntes 
Mentőegyesület évi rendes köz
gyűlését, a tagok nagy érdeklő
dése mellett.

Dr. Margitay Lajos elnök 
üdvözölte a szokatlan nagy
számban megjelenteket. Ismer
tette az egyesület működését, 
nemes hivatását, melynek gya
korlásában sajnos, a jelen sanya
rú gazdasági viszonyok nagyon 
gátoljak az egyesületet.

Dr. Mihdlyfi István főorvos, 
az egyesület ügyvezető igazgatója 
pontos statisztikai ádatokkal alá 
lámasztott jelentést terjesztett 
elő Ismertette, hogy az egyesü
let tulajdonát képező mentőautó 
beszerzése óta 42 500 km-t futott 
s hogy az elmúlt évben szüksé
gessé vált kiszállások folytán 
több mint 6000 km.-es utat fu
tott be. A jelentés szerint az 
elmúlt évben az egyesület 339 
esetben nyújtott segítséget.

A tartalmas jelentés után 
Bognár Antal tette meg pénztári 
jelentését. Az általános rossz 
gazdasági viszonyok az egyesü
letben is éreztetik káros hatásu
kat s ennek tudható be, hogy a 
pénztár csökkenést mutat. Ezen
kívül az anyagiak hiánya az 
egyesület további fejlődését is 
gátolják, mert képtelen a mai 
fedezet mellett újabb szükséges
sé vált beruházásokat eszközölni 
s még a múlhatatlanul szüksé
geseket sem tudják előteremteni. 
Mindezek ellenére az egyesület 
célja oda irányul, hogy hivatásá
nak mindenben megfeleljen.

Ezután a tavalyi év folyamán 
kisorsolt választmányi tagok vá
lasztását ejtette meg a közgyűlés, 
majd az indítványok tárgyalására 
tért át.

Kramer Manó indítványozta, 
hogy írjon fel a közgyűlés a 
postaigazgatósághoz és kérje az 
éjjeli telefonszolgálat bevezetését.

Dr. Margitay Lajos elnök 
válaszában elismertette az éjjeli 
telefón szolgálat előnyét, különö
sen a mentóegyesület szempont
jából, mégis a megvalósítás elé 
gördülő akadályokat olyanoknak 
tartja, melyeknek legyőzése ha
marosan nem következhetik be.

Végül több kisebb indítvány 
és javaslat letárgyalása után a 
közgyűlés véget ért.

— Gazdán védelme. Múlt 
heti vezércikkünkben foglalkoz
tunk azzal a hírre), hogy a kor
mány a gazdák védelmére a gaz- 
daadóságok rendezésere tesz in
tézkedéseket. Meg kell állapíta
nunk, hogy az eddigi hírek nem 
az adósságok rendezését célozzák, 
hanem a már nagy bajbajutott, 
per alatt, végrehajtás, árverés 
alatt álló gazdákon óhajt segíteni. 
Már pedig itt csak egy megoldás 
van : Olyan intézkedéseket tenni, 
amelyek magát az adósságot ren
dezik, amelyek lehetőséget nyuj- 
tenak, hogy a gazda a kamato
kat fizethesse, törlesztéseket esz
közölhessen, ha nagyot* súlyos 
az adóssága, vájjon# egy részé
nek eladása által szabadulhasson 

az adósságtól, ez lenne a megol
dás. Es nem elfelejteni, hogy nem
csak a gazda, hanem a többi 
foglalkozási agak is el vannak 
adósodva.

— Megkezdődött az aratás. 
Ezen a héfen a korán érő faj
táknál már megkezdték az ara
tást. Ahol a rozsda pusztított, 
keserves sóhajjal vágja a rendet 
a gazda, de ahol szép is a búza 
nem sokkal nagyobb a vigasság. 
Ha a kenyér meg is lesz, de mi
lyen áron fog elkelni a felesleges 
búza? Behozza e az adót, a ka
matot, a törlesztést? Lesz-e any- 
nyi, hogy ruhára, cipőre is tell
jen ? Annyi kérdés, annyi gond, 
hogy a kasza még erőteljesebben 
szoritódik meg s dűlnek, hulla
nak a kalászok, a magyar remény 
és magyar reménytelenség.

SPORT.
A Délnyugati LASz pécsi cso

portjának eddigi 11-es létszama 
az elkövetkezendő bajnoki idény
ben valószínűleg két uj csapattal 
gyarapodik. Az eddigiek szerint 
ugyanis a pécsi CTS és a Hosz- 
szúhetényi SE is beadta nevezé
sét az 1933 — 34. évi bajnoki 
küzdelmekre.

Abay —Nemes Oszkár a Pécsi 
AC kiváló gyorsuszója, résztvett 
az FTC uszóversenyen és ott a 
100 es 200 m.-es gyorsuszasban 
indult és mindkét szambán elő
kelő helyezéshez jutva biztosította 
helyéi a magyar 4X300 m.-es 
gyorsuszóstafétaban, e staféta 
ugyanis a nemetek ellen száll 
vízbe.

Az ország legjobb úszóinak 
jelenleteben avatjak fel a pécsi 
uszóstadiont.

Nagy esemény színhelye lesz 
Pécs julius hó 29. és 30-an Pécs 
varosa a mikor a Magyar Úszó 
Szövetséggel karöltve, ekkor ren
dezi a hétnapos sportünnepseget, 
melynek keretében megnyitják 
Pécs uszóstadionjat. Az ország 
legjobb úszói és vizipolózói vesz
nek részt a megnyitással kapcso
latos ünnepségeken és versenye
ken. Ezenkívül Pécsett ad talál
kozót a magyar vidék, hogy az 
uszókongresszus kereté ben el
döntse az elsőséget.

Az uszóstadiont julius 29-én, 
szombaton délután 4 órakor avat
ják fel. A megnyitó ünnepségek 
után a nemzeti ifjúsági bajnok
ság, az 1. osztályú orsz. verse
nyek, orsz hölgy versenyek, gyer
mekszámok és miugrás kerül 
lebonyolításra. Majd a vizipótló 
utánpótlás a vidéki vizipoló válo
gatottal, a Dunántúl pedig a Ti
szántúllal ütközik meg.

Másnap az orsz uszókongresz- 
szuson megbeszélik a vidéki úszó- 
sport további fejlődéseinek mó
dozatait. Délután folytatják az 
uszóversenyt, mely után Budapest 
válogatott vivócsapata a vidéki 
válogatottal mérkőzik, Pécs válo
gatottja pedig a Kaposváriakkal 
küzdenek. A pécsi rendezőség 
Nendvicht Andorral az élén nagy
ban dolgozik azon, hogy a két
napos sportesemény a legjobban 
sikerüljön.

Az MTE vezetősége ezúton 
hívja föl a játékosok figyelmét, 
hogy a rendszeres tréningek a 
korai szezonkezdésre való tekin
tettel julius hó 26 an (szerdán) 
kezdődnek.

Felelős szerkesitó : 
BÁN ANDRÁS.

L.otulaldenni 4. kiad* t 
FRIDRICH OSZKÁR

NY1L TTÉR
Az ezen rovatban foglaltakért nem vallal 

felelősseget a szerkesztőseg. i

M Tasi János elhunytával 
azok, akiknek váltót aláirt, lejá
ratkor keressenek más aláírót, 
mert a család felelősséget ezekért 
nem vállal

Tasi család.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen drájja jó apa, 
após, nagyapa, dédapa és rokon

M. Tasi János
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is a leg- 
halásabb köszönetünket.

Mohács, 1933 julius hó 21.

A gyászoló család.

Hirdetmény.
Mohácson, a Mózes féle vízi

malom a Dunán egészben vagy 
részletekben is eladó.

Venni szándékozók

Kateler utódai 
műmalom tulajdonosokhoz írás
beli ajánlatukat tárgy megneve
zéssel és árral tegyék meg.

A dunapart legszebb helyén 
közvetlen az uszodánál két 

szobás uccai lakás 

kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.

Jó karban lévő

zongora
eladó.

Cim a kiadóbiyatalban.
4 szoba és mellékhelyiségekből 

álló uj 

családi ház, 
közvetlen főútvonal közelében, 
olcsó és kedvező fizetési feltéte

lek meglelt eladó.

Cim a kiadóhivatalban.

qr» # — 4 aki némi tőkével ren-
1 arsai, delkerik, keres forgó

tőke szaporítás céljából mai viszonyok
ban is még jól jövedelmező üzeméhez 
szakiparos. Tekintve, hogy a tulajdonos 
elsőrendő jól bevezetett szakember, 

jelentkezhet szakismeret nélkül is.
Cim a kiadóhivatalban.

2507. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Német Kálmán mohácsi 

ügyvéd által képviselt Schweiss- 
guth Pál javára végrehajtást szen
vedő mohácsi lakos ellen 36743 
pengő tőkekövetelés és járu
lékai erejéig a pécsi kir. Tör
vényszék 1932. évi 4705. sz. 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőtől 1933. évi julius 
hó 4 én lefoglalt 2287 P 65 f-re 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság Pk 4545 1933. sz. 
végzésével az árverés elrendeltet
vén,annak 1908. évi XLI. t. c.20 §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedő laká
sán Mohácson, a régi postaépü
letben, majd folytatólag gyógy
szertárában Szentháromság u. 1. 
szám alatt leendő megtartása 
határidőül I9J3. évi augusztus hó 
12. napjának délelőtt 9 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag 
lefoglalt bútorok, dísztárgyak, 
piperecikkek, gyógyedények, „Ná
ciónál" cassa és 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 julius hó 
20-án.

Pogány Vilmos
kir. bir végrehajtó.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

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

kocsma 
felszereléssel, ház

zal együtt.
Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- ét papirkeretkedéto

• •
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Művésziét 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 kivül, ebédlő székeknek náddal 

való befonását is.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

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

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

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

A Tiszán: Szolnok- Csongrád 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.

Piaci árakji h*";~
Búza uj 10 ó tt P 
Zab — — 6— P
Rozs — — 8.— P
Árpa — 6-— P
Tengeri morxs. 7.20 P
Bab — — 7.— P

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

príma szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel. 

Cim a kiadóhivatalban.

Egy hold szőlőnek 
alkalmas földterület 

szép présházzal 

eladó.
Cim: 

Korsós ucca 57. sz.

ö
V

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

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóangvizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete 
Szentháromság u. 3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




