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Az ertékesitési válság.
A búza már napok múlva 

elindul útjára, arra a szo
morú útra, amelyen az ára 
tornyosul, emelkedik s mire 
a fogyasztóhoz jut, igen te
kintélyes felhőkarcoló lesz 
belőle, pedig gunyhó volt 
még a kisgazdánál.

Ugyanebben az időben 
láthatatlan kezek dolgoznak 
a világtőzsdéken s mintegy 
megszervezve igyekeznek le
nyomni az árakat. A gyengülő 
vásárló erejű dollár mellett 
a búza ára először emelke
dett, majd éppen most, ami
kor hamarosan az uj búza 
felvásárlására kerül a sor, 
hirtelen zuhanni kezdenek az 
árak s már eddig is olyan 
mély ponton vannak, amire 
Amerikában nem emléksze
nek,

Ezek a jelenségek élénken 
mutatják, hogy a piaci árakat 
már régen nem a kinalat és 
kereslet törvényei uralják, 
hanem megszervezett erők a 
saját érdekeik szerint állapít
ják meg. A búzán mindenki 
keres, csak a gazda nem.

Ha ezt figyelembe vesszük, 
önkéntelenül feltódul a kér
dés, ha ilyen irányba lehet 
az árakat alakítani, uralni, 
miért ne lehetne a gazda 
javára is? Hiába sírunk vén
asszony módra és siratjuk 
azt a szegény gazdát, hogy 
semmit sem kap a búzájáért, 
terményeiért, ha semmit sem 
teszünk a jobb értékesítés 
elérése érdekében.

Az idei tavaszon gróf 
Festetich több nagy birtokos
sal olyan szövetkezet meg
alakítása érdekében dolgo
zott, amely tiszta gazda 
érdekeltség lett volna s amely 
az egesz termést felvásárolva 
egy belső árat állapított volna 
meg, amely a termelés mai 
költségének megfelel s amely 
biztosítja a további termelés 
és eredményes gazdálkodás 
alapfeltételeit. A belső fo
gyasztáson felüli rész olyan j 
áron került volna külföldre, | 

amilyent el lehet érni. Az 
itteni veszteség némiképen 
rontja a belföldi vásárlási 
árat, azonban ezt előre is 
figyelembe véve az olyképen 
állapítható meg, hogy ezen 
az utón mégis jól jár a 
gazda.

A terv feltétlenül helyes 
volt s hogy elbukott, talán 
a legnagyobb bizonyítéka 
jóságának, mert megvalósu
lása esetén csak a gazda ke
resett volna rajta, de elesett 
volna könnyen szerzett hasz
nától a sok közvetítő és 
spekuláló kéz. A terv helyes
ségét bizonyítja pld. a cukor- 
kartell és még több hasonló 
alakulat politikája. A cu- 
korkartell idebenn magas áron 
tartja a cukrot, a felesleget 
pedig minden elfogadható 
áron átadja a külföldnek. Az 
ottani veszteség leírásával is 
igen tekintélyes nyereség 
mutatkozik, persze csak a 
karteilnek.

Lényegében ezen az elven 
alapult volna gróf Festetich 
terve is, de ezt a tervet csak 
a kormány segítségével lehet 
megvalósítani. Első sorban 
is természetesen nagy tőke 
szükséges hozzá, amivel ma 
a gazdák nem rendelkeznek, 
a nagybankok pedig, ame
lyek ma a gabona piacot 
kezükben tartják nem adtak 
volna hozzá pénzt. Amikor 
az uj kormány uj utakat 
hirdetett, mi ilyenekre gon
doltunk. Uj, merész lépése
ket, amelyek minden büro
kratikus ellenőrzési tortúrák
kal fűszerezett bolettát és 
lisztváltsagot feleslegessé tesz
nek. Leegyszerűsíteni azokat 
az utakat, amelyeket romjai
ba hulló gazdasági rendszer 
a saját zsírjának gyarapitásá- 
sára alkotott meg. Nem sza- 
aad megijedni akkor, ha eb
ben az országban ötmillió 
lélek jóvoltáról van szó, nem 
is szólva az ezzel összefüggő 
többi társadalmi rétegek ide
kapcsolódó jólétéről, mert a 

pár ezernyi érdekeltség nagv- 
hangon tiltakozik ellene. El
hisszük, hogy a sajtó tekin
télyes része közgazdasági 
rovatai élénken tiltakoznának 
ilyen terv ellen, de tudni kell,
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Beadvány nyilvánosjogu 
magán reálgimnázium fel

állítása ügyében.
Hat középiskolai tanár memoranduma kerül a legközelebbi 
képviselőtestületi ülés elé — A város hozzájárulását, vagy 
a tandíjak mérsékelt felemelését kérik s ez esetben megvaló

sítható a gimnázium fenntartása.
Babits András és Németh 

László oki. középiskolai tanárok, 
beadványát küldte meg máso
latban a város szerkesztőségünkbe. 
A beadvány dr. Margitay Lajos 
polgármesterhez van intézve és 
tervezete

rgy Mohácson létesítendő 
nyilvánosjogu magánkö
zépiskolának.

A tervezett ismerteti az oko
kat, a melyek ezen beadvány 
beadására vezették, majd leszö 
gézi, hogy a magánközépiskola 
felállításának semmi törvényes 
akadálya mncs, mert az 1883. 
XXX. t. c. 54. §-a szerint a kul
tuszminisztériumhoz be kell ter
jeszteni a létesítendő iskola szer
vezeti szabályait, tanrendjét, tan
erőinek számát, az iskolahelyisé
gek alaprajzát és a taneszközök 
kimutatását

A kultuszminiszter csak 
akkor tagadhatja meg a 
magánközépiskola enge
délyezését, ha az a tör
vényes kellékeknek nem 

felelne meg, 
egyébként előzetes négyhónapi 
bejelentés után már meg is nyit
ható.

A beadvány az intézet jellegét 
reálgimnáziumban jelöli meg né
met és francia modern nyelvsza
kokkal s ismerteti a tanrendet. 
A tanári kar az eddigiek szerint: 

Magyar francia : Németh László 
oki. középiskolai tanár,

Latin-történelem: Proksza
Gyula,

Történelem-földrajz: Babits
András,

Mennyiségtan-természetrajz: 
Keszdotf Vilmos,

Mennyiségtan-fizika: Bakos
Tibor,

Ábrázoló mértan, rajz és mű
vészeti rajz: Martinszky János, 

hogy ezeknek a tiltakozá
soknak háti mögött a hasz
nukat féltők állanak, akik azt 
hiszik, hogy a magyar róna 
csak nekik terem.

Ének és zene: Proksza Gyula, 
Filozófia: Németh László, 
Gyorsírás : Babits András, 
Egyelőre nincs még betöltve 

Egészségtan, Magyar-német.
Az iskola alapitója az intézet 

tanári kara, palronusa Mohács 
megyei város.

A tanári kar vállalja az intézet 
vezetését, a tanulók szilárd ala
pokon nyugvó középiskolai ki
képzését, de együttműködni kíván 
és bekapcsolódni óhajt

a város kulturközönségé- 
nek aktív szellemi életébe, 
mint olyan tényező, a 
mely szellemi kapcsolato
kat akar teremteni a vá
ros külömböző társadal
mi rétegei között.

A beadvány Mohács város pol
gármesterére bízza annak meg
határozását, hogy mennyiben tá
mogatja a város a középiskolát. 
A fenntartást illetőleg 160 tanu
lót alapul véve, a rendes közép
iskolai tandijat számítva ló ezer 
pengő bevételt jelent, amely ugyan 
nem elegendő az iskola fenntar
tásához s ezért arra kéri a vá
rost, hogy vagy

engedje meg a tandíj 
mérsékelt felemelését, ami 
még mindig aránytala
nul kevesebb terhet je
lentene a szülőknek, mint 
idegm helyen tanittatnl 
a gyermekeket, vagy pe
dig a város mint ilyen 
szavazzon meg kisebb 
hozzájárulást az első 
négy évben, mert azután 
már az iskola önállóan 
f°gía föntartaai magát. 

A szükséges helyiségek nyolc 
tanterem, igazgatói iroda, tanári 
szoba és könyvtár, fizikai, kémiai 
és természetrajzi szertár, rajzterem, 
tornaterem, mellékhelyiségek.
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A berendezést, illetőleg mini 
mális összegbe kerülne, egyelőre 
80 kétszemélyes pad, kisebb fel
szerelési tárgyak, a többit lassan 
az iskola pótolná A könyvtár 
céljaira a tanári kar a saját könyv
állományát ajánlja fel.

•

Ennyit röviden a tervezetről, 
amelyet ezennel átadunk a nyil
vános-ágnak megbirálás végett. 
Hat fiatal magyar diplomás ern 
bcr ajánlja fel tudását, munkáját 
Mohács város közönségének, 
hogy gyermekeit nevel e Mohács 
városnak, mint erről annak ide 
jén már megállapították, megfe 
lelő helyiségei lennének e célra 
a kastély épii'etben Ha tand'jak 
bó, vagy esetleg ezek mérsékelt 
eme ésével az iskola fentartható, 
akkor

a tervezet mint komoly- 
tárgyalón alap feltétle
nül elfogadható s azzal 
a város közönségének, a 
jövő ifjúsága érdekében 
feltétlenül foglalkozni 
kell.

A magunk részéről következő 
számunkban v sszatérünk a kér 
elésre
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Megkezdte működését 
az Idegenforgalmi 

Bizottság.
Propaganda indul meg a mohácsi 
idegenforgalomért. — Nem sikerült 
eddig egy filléres vonatot sem 

összehozni.

Múlt hét csütörtökén tartotta 
első ülését az Idegen forgalmi Bi
zottság, amelyet nemrégiben ala
kítottak meg a város idegenfor 
galmának emelése érdekében.

A gyűlést Lipokatics János fő 
jegyző, elnök nyitotta meg s is
mertette az eddigi lépéseket, ame 
lyeket a polgármester az idegen 
forgalom érdekében megtett.

így bejelentette, hogy történ
tek lépések a mohácsi filléres 
vonat érdekében, amely Pécsről 
indult volna, azonkan bár, 

kétszer is be volt állítva 
nem sikerült annyi je 
lentkezőt összehozni, 
hogy elindíthassák

Az idén ismét kérték a fillé
res vonat beáilitását Pécsről és 
ped'g most a fürdő szezonban, 
azonban eddig az üzletigazgató
ság mereven e'zárkózott. Mégis 
remélik, hogy sikerül majd egy 
filléres vonatot beállítani, amely 
hivatva lenne ezek sorát meg
indítani.

Ismertette a főjegyző a stran 
dón végzett munkaiatokat és az 
elkészült propaganda plakátokat. 
Közölte, hogy tervbe van véve 
egy Mohácsot ismertető füzet 
kiadása, hogy ily módon terel
jék Mohácsra a figyelmet. Közölte 
hogy a ,.fizetővendég“ akcióra 
nem volt jelentkező.

Vitéz Horváth Kázmér aljegyző 
a bizottság előadója ismertette 
ezután az idegenforgalmi Bizott
ság szabályzatát, majd az idegen 
forgalom emelése érdekében a 
polgármesterhez intézendő me
morandumot.

Elsőnek Dr. Rüll János szó
lott hozzá aki kérte, hogy a 
DGT. helyiséget biztosítson az 

idegenek vámvizsgálatához, a 
MFTR környékét hozzák rendbe 
szorítsák a MFTR t az állomás 
épület mellett levő bódé lehon 
fására s végül folytassa a város 
a sétányok padokkal való ellátá 
sát.

Brand Ede az uj padok rossz 
festését tette szóvá, majd Ihrig 
Ákos dr. és Stollár Ferenc szó 
lottak hozzá.

Az idegenforgalmi Bizottság 
ezután határozaiilag kimondotta,
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A Chicagói Festőművészed 
Akadémia 15 növendéke 

Mohácson.
Elragadtatással rajzolták a mohácsi sokac népviseletet. — 
Dr. Fejes György kalauzolta a vendégeket Mohácson és a 
vármegye en. — Zsigmondi Fried Teréz Írónő egyenesen 

Budapestről hozta le az amerikai festömüvésznöket.
Idegen forgalmi szempontból 

talán nem jelentett sokat az a 
tizenöt amerikai hölgy, aki vt- 
sárnap délelőtt Mohácson tartóz
kodott, de Mohács jelentőségét 
illetőleg a külföldi előtt, mégis 
nevezetes esemény volt nekünk 
mohácsiaknak. Elég lenne csak 
az útvonalat leírni Magyar
országon s már is látjuk, íiogy 
mit jelent ez a látogatás.

Az amerikai festőmü 
vésznő növendékek ugyan
is Wien és Budapest 
után egyenesen Mohácsra 
jöttek, hogy a szép rno 
bácsi sokac népviseletet 
lássák s annak csillogó 
színeit rögzítsék vázlat 
könyveikbe

De, hogy az elején kezdjük, a 
Chicagói Festőmüvészeti Aka 
démia 25 növendéke Wienből 
Budapestre érkezett meg, ahol 
gróf Apponyi Antal az Amerikai 
Magyar Kereskedelmi Kamara 
nevében, gróf Zichy Tivadar pe
dig az idegenforgalmi tanács 
nevében fogadták. Az amerikai 
hölgyek fogadására külön hölgy
bizottság is alakult az Önálló 
Nők Szövetsége tagjaiból. A fo 
gadás után a vendégeket a Ritz 
terasszán megvendégeltek, majd 
Budapest szépségeit mutatták meg

A magyarországi népviseletek 
érdeklik főleg a növendékeket, 
akiknek magyarországi kalauza 
Zsigmondi Fried Teréz írónő s 
az ő eszméje volt

a mohácsi sokac népvi
selet megtekintése s ezért 
Budapestről egyenesen 
Ideutaztak tizenöten.

Vasárnap reggel érkeztek meg 
s a Korona szállóban tették le 
podgyászaikat. A hölgyekkel 
volt Dr. Fejes György a Pécsi 
Város Muzeum agilis igazgatója, 
a baranyai népviseletek kitűnő 
ismerője is, aki a baranyamegyei 
kalauzolást vállalta.

Dr. Fejes György a festőmü 
vésznőket a zárdatemplom vasár 
napi körmenetjére vezett először 
is amelyen a sokacság mindig 
nagyszámmal van képviselve.

Az amerikai hölgyek el
ragadtatással szemlélték 
a pompás és ecset alá 
kívánkozó színeket s 
csakhamar előkerültek a 

hogy tudomásul veszi a polgár
mester eddigi intézkedéseit az 
idegenforgalom terén s úgy az 
az előadó javaslatában foglalta 
kát, mint Dr. Rüll és Brand Ede 
által javasoltakat magáévá tette.

Ezek szerint a jövő évre már 
megindul a propaganda és pla
kátok fogják felhívni Mohácsra 
a figyelmet, valamint propaganda
füzetekkel árasztják el azokat a 
helyeket, a honnan látogatókra 
lehet számítani.

vázlatkönyvek s repült a 
kréta, az irőn és ezek 
bői a vázlatokból majd 
otthon Chicagóban sok 
szalon falát fogják dí
szíteni a mohácsi soka- 
cokról készült képek

Dr. Feyes György ezután több 
sokac gazda házaba vezette a 
hölgyeket Bemutatták nekik a 
sokac „tiszta" szobákat s itt is 
előkerültek a vázlatkönyvek, hogy 
sokac intericur ökkel teljenek 
meg

Rövid séta után a Korona 
szálló éttermében volt az ebéd, 
ahol munkatársunknak alkalma 
volt beszélgetni Dr. Fejessel és 
Zsigmondi Fried Tercsivel.

Elmondották a mohácsi kirán 
dulás eszméiének megszületését, 

látható örömmel ismer 
tették a mohácsi nap 
eseményeit, mert az ame
rikai hölgyek elragadta 
tással hálálkodtak ne
kik, hogy idevezették őket.

Ezután Nérnetbóly, Kátoly, 
püspökbogárd következik sorra. 
Németbólyon a vásárról fognak 
vázlatokat készíteni, a két község
ben pedig szintén a népviselet 
érdekli őket.

Amíg beszélgettünk, ez alatt 
már tálalták az ebédet Az ame
rikai hölgyek jó étvággyal álltak 
neki a magyar konyha készítmé
nyeinek s mialatt távozóban vol 
tünk, láttuk, hogy bor is kerül 
az asztalra, ami bizony otthon 
tiltott csemege. A krónika hűsé
gért meg kell jegyezni, hogy 
citromszörpnek is volt váltako
zója. A vendég festőmüvésznök- 
kel járják az országot Szunyoghné 
Tüdős Klára és Porisperte Terka 
s az ő vezetésükkel készülnek a 
rajzok.

Amikor a sorok megjelennek, 
ki tudja milyen tájakon járnak 
már az amerikaiak, de úgy érez 
zük, hogy ecsetjük értékes pro
paganda lesz Mohácsnak s ké
peik hatására még találkozunk 
majd idegenekkel a mohácsi 
utcákon

Külön elismerés és hála illeti 
Zsigmond Fried Tercsi Írónőt és 
Dr. Fejes György igazgatót, hogy 
Mohácsra terelték figyelmüket s 
annyi készséggel kalauzolták 
őket városunkban.

A Mohácsi Szinpártoló 
Egyesület közgyűlése.

Vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartotta a Mohácsi Szinpártoló 
Egylet tisztújító közgyűlését a 
városháza polgármesteri termé
ben.

Miskolczi Sándor alelnök nyi
totta meg a gyér érdeklődés ál
tal kisért közgyűlést. Utána dr. 
Popper Manó egyesületi tit
kára olvasta fel évi jelentését.

Ismertette az egyesület célki
tűzését s ennek elérésére hasz
nált eszközöket A titkári jelentés 
szerint szükséges a cél elérése 
végett a háború, a megszállás, 
majd az ezután bekövetkezett 
válságos gazdasági helyzet foly
tán megcsappant taglétszám ujt 
boli felenelése. Az egyesület 
ugyanis csak akkor tudja kultur- 
terjesztő feladatát teljesíteni, ha 
egy életerős, megfelelő tőkével 
rendelkező szinpártoló egyesület 
kell életre a mostani anyagi erők
ben teljesen gyenge felett.

Ha a taglétszám at sikerülne 300 
helyett 400 ra emelni, az estben 
Mohács városa keresett hely 
lenne a színtársulatok részéről s 
az egyesületnek módjában állana 
a város közönségének a színház
zal szemben felfokozott igényei
nek megfelelő társulatot szerződ
tetni, ami kulturszempontból is 
éreztetné üdvös hatását. Jelenté
sében kiterjeszkedett az egyesü
let régi óhajára is, hogy a szín
kört kerítéssel lássák el, amely 
irányban az első lépések már 
meg is történtek, de a munkála
tok tovább folytatása kellő fede- 
zei hiányában lehetetlenné vált. 
Mindezekért a szinpártoló egye
sület uj akciót indított a tagok 
számának emelése érdekében.

Ráldor Jenő pénztári jelentését 
terjesztette ezután be, amelyből 
kitetszőleg az egyesületnek az 
elmúlt évben csupán 96 tagja 
volt. Majd Miskolczi Sándor úgy 
a maga, mint a tisztikar nevében 
lemondott állásáról s a megejtett 
szavazás eredményeként d szel 
nőknek: Brand Ede, elnöknek 
dr. Margitay Lajos polgármester, 
alel nőknek: Mikolczi Sándor, 
t. b titkárnak: dr. Popper Manó, 
titkár és háznagynak dr. Gyár 
mathy Imre, ügyésznek: dr. 
Bernáth Samu, .pénztárosnak 
Ráldor Jenő, intézőnek dr. Papp 
Ferenc választattak meg

A választmányi tagok megvá
lasztása után a közgyűlés véget 
ért.

♦

A szinpártoló tagok, de a kö
zönség körében is örömet kel
tett, hogy az egyesület élére si
került megnyerni Dr. Alargitay 
Lajos polgármestert, akinek agi
litása biztosíték arra, hogy a 
nagymultu egyesület ismét tradí
cióinak megfelelőleg fog újjá
éledni és dolgozni. Külön értéke 
az egyesületnek dr.| Gyarmatv 
Imre, akinek a jövőre életrevaló 
tervei vannak, mint értesültünk. 
Így például a jelenlegi tagsági 
dij rendszer helyett a tagsági 
dijakat úgy állapítják meg, aho
gyan az illető a színházban el
helyezkedni kíván. Nem lesznek 
tehát drága, csak első helyekre 
szóló szelvények, hanem már a 
belépéskor választhat a belépő 
tag igényeinek és anyagi tehet
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ségének megfelelő helyet. Tervbe 
van véve előadások rendezése, 
hogy az igy, va’amint a színész- 
egyesülettől elnyerendő kölcsön
nel a színkört teljesen átreno 
váljak, esőmentessé teszik és az 
épületet kívül és belül rendbe 
hozzák.

Dr. Oyarmaty agilitása bizo
nyára szimpátiával találkozik majd 
a közönség körében és működése 
eredményes lesz.

Jamboree.
Ajtónkon kopogtat mar a jani- 

boree. Lazasan folyik az előkészí
tés. Serény cserkészkezek valóság
gal kiforgattak Gödöllőt és kör
nyékét megszokott képéből. Áll
nak mar a hatalmas összekötő- 
hidak, tribünök, az üzletvasár 
nagyszerű üzletei, a vízvezetékek 
es villanyvezetékek kifogástalanul 
n üködnek. A budapesti cserkész
hez olyan mint egy hangyaboly. 
Az óriási forgalom egy részét 36 
telefón vezetéken bonyolítják le. 
A taborparancsnoksag, altábor- 
parancsnokság és segédtabor- 
parancsnokság már 25 e és 28 a 
között táborba szállott Nehány 
r.ap és ez a hatszáz holdas te
rület olyan csodálatos világbiro
dalmat fog látni, amilyen még 
nem volt. Megismétlődik a csoda
szarvas nyomán a monda : való
ságos világbirodalom, cserkesz 
világbirodalom épül itt fel néhány 
nap alatt.

A sok nemzet fia két hétre 
megismeri a magyar életet, a ma
gyar levegőt. Délelőtt a táborban, 
délután a tabornyitás után a ma
gyar közönséget. Az arénában, a 
sport telepen néprajzi bemutatá
sokat, történelmi jeleneteket fog 
látni a külföldi cserkész. Este 
pedig felgyűl a tábortűz lángja s 
a komoly magyar daloktól a leg
vidámabb cserkesz mókáig min
den cserkesznek alkalma es módja 
lesz kinyitni a lelkét és éreztetni 
a magyar vendégszeretet, magyar 
tudást, a komoly élet hivatottsagot.

Csodálkozni fog az idegen a 
magyar vendégszereteten, szolga- 
latktszségen, testveri szereteten, 
de leginkább csodálkozni fog a 
magyar mosolygós szemein, mert 
gödöllői jamboreen a magyar fiú 
mosolyogni fog. Nem lesz itt 
nyafogó siras, Trianon emlegetése. 
Panasszal semmire sem megyünk. 
A siró-rivó ember nem simpatikus, 
hat meg ha házigazda. Álomlátó, 
hallgató nemzet fiai lesznek a 
házigazdák. A gödöllői világtá
borral mi nem politikát, nem ha
tárokat igazitó történelmet és nem 
magjar dicsőséget álmodunk meg 
a cserkészben keresztül. Hall
gatunk arról, ami faj, nem ter
heljük az idegeneket azzal, amit 
szeretnénk és amiért mindennap 
imádkozunk. Csak egyet akarunk. 
Hogy nyugati nemzetek, nagy 
távoli világrészek fiai, akik most 
latnak először szemtől-szembe igazi 
magjar táját, magyar földet, ma
gyar embert és életet, belenézze
lek mélyen abba ami hallgató, 
mosoljgó, mély magyar lelkűnk
be és igy szemtől-szembe, lelek- 
ből-lelekbe nézve, megismerjenek 
es megszeressenek bennünket. 
Nem hízelgőnk, nem is könyör- 
gtlnk, majd eléjük állunk és azt 
mondjuk ; ez vagyunk I

És mi tud.uk, hogy ha vége 
:esz a gödöllői tábornak, sok ked
ves cserkész testvérünk fog me
leg szívvel visszagondolni ide es 
taian ezentúl, ha akármikor szó 
kerül a magyarokról, itt is ott is 
lesz valaki, aki azt módja :

„Én szeretem a magyarokat* I 
Ez a mi gödöllői álmunk.

L. Bá.
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Az avignoni pápák 
földjén.

Délfranciaországi misszióm 
folyamán felkerestem az Egyház 
történelmének egyik szomorú 
időszakára em ékeztető vátost: 
Avignont. Nevét mindörökre be
írta a világtörténelem lapjaiba, 
mert Rómán kívül csupán ez a 
város mondhatja el magáról, 
hogy a falai között székelt az 
Egyház feje, a római pápa. A 
Grenobletól Avignonig szóló 
utamban érintettem a közbeeső 
Valence városát, amely szintén 
előfordul az Egyháztörténelem 
lapjain. A francia forradalom za
varos idejében Rómából elme 
nekü t VI. Pius pápa itt halt meg 
1799-ben. Püspöki székesegyházá 
bán őrzik az elhunyt pápa szivét. 
Halálakor örömmámorban úszott 
a felvilágosodott atheista és for
radalmi világ, mert azt gondo ta, 
hogy e halál az Egyház halálát 
is jelenti. Hamarosan csalódott, 
mert a Velencében összegyűlt 
biboroskollégium VII Pius sze 
mélyében az egyház egyik leg
derekabb és igen sokat szenve 
dett pápáját választotta meg és 
a megdönthetetlen sziklára épi 
tett Egyház haladt isteni külde
tésének utján. Ugyancsak Valen
ce falai között élt és itt fejezte 
be tüzérségi tanulmányait 1785, 
1786., 1791-ben a még fiatal kis 
hadnagy, Bonaparte Napóleon.

Avignon, az egykori pápaváros 
ma kis jelentőségű provinciális 
hely, megyei székváros érsekség 
gél. Lakóinak szárra megha'adja 
az 50 ezret. Eléggé sík vidéken 
a Rhone folyó mellett feszik. A 
város ma is körül van véve a 
középkorból megmaradt várfallal 
és hét kapuval. Megérkezésem 
napján nyílott meg épen az ot
tani árumintavásár és az utcákon 
csak úgy hemzsegett a vidékről 
betódult nép. A francia ipar, 
mezőgazdaság és kereskedelem 
felvonultatta alkotásait a díszes 
pavilonokban. Most azonban 
nem sok figyelmet fordítok a 
zajló tömegre és pazar kiállításra, 
inkább kívánom látni azt, ami 
Avignonnak világhírnevet szerzett, 
az ősi pápavárat. A város északi 
végén egy kis emelkedésen áll 
az”avignoni pápák palotája. Nem 
annyira palota, mint inkább vár, 
katonai erődítmény képét mutatja. 
A roppant magas és teljesen 
összeépített várpalota az egész 
város fölött kiemelkedik és nem
csak Avignont, hanem az egész vi
déket uraja. Irtózatos méreteit 
mutatja az, hogy az alatta elterülő 
házak csak kis skatulyának lát 
szanak. Inkább nagyságával, mint 
szépségével hódit. Imponáló erő 
és nagyság van benne, mint a 
Vatikánban és a Szent Péter 
templomban, amely a pápaság, 
mmt lelki és erkölcsi hatalom 
nagyságát szimbolizálja. Hatalmas

Most vegyen csillárt!
4 lángu modern csillár: Hálószoba ampolna:
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villamossági és csillárgyár r. t. üzletében 

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

üzletünket felkeresni.

termei között kiválik a nagy fo
gadóterem, amely egymaga 50 
méter hosszú, 16 méter széles és 
11 méter magas. Falainak meg 
rongált freskói a Kálvária és az 
utolsó Ítélet jeleneteit hozzák. 
Hasonló nagyságú a pápai ká
polna A századok folyamán, fő 
lég a forradalom alatt megron 
gált termek lehangoló látványt 
nyújtanak. A konzisztórium tér 
mél tűzvész pusztította el. A 
különböző pápai hivatalok szá
mára megfelelő helyiség á lőtt 
rendelkezésre e roppant méretű 
várban. Ma állami múzeumként 
szerepel. A kormány épen most 
nagy renovációt tart a palotában.

A pápai vár mellett emelkedik 
a Notre Dame des Doms tem
plom, amely egyike Franciaor
szág legrégibb templomainak. A 
kereszténység első századaiban 
épült, majd a gótstil idejében 
lényeges átalakításon ment ke 
resztül Csupán egy hajója van 
Tornyán a Szent Szűz aranyozott 
szobra áll az isteni kisdeddel. Az 
eléggé e hanyagolt állapotban levő 
ősi templom megérdemelné már 
a restaurációt. Benne látható az 
egyik avignoni pápa XX II János 
gótikus sirja. Mily elhagyatott, 
rideg ez a pápasir a Szent Péter 
bazilika gönyörüséges pápasir- 
jai mellett. X. Pius és XV. Bene
dek pápa sirja előtt megindult 
lélekkel borultam le XX. János 
sirja inkább elszomorított es le
hangolt. Ez az elhagyatott üres 
pápavár és omladozó falu Mária 
templom oly hűen mutatja a pá 
pasag itt töltött hetven éves ba 
bilom fogságának megalázó ko
rát. Az első avignoni pápa tulaj
donképen V. Ke.emen volt, aki 
a de Oott francia családból szár
mazott és a harminc év óta az 
Egyházi Államhoz tartozó Avig
non környékét előszeretettel lá
togatta, ahová elődei is mene
kültek az itáliai zendülések elől. 
Az avignoni pápák tehát tulaj
donképen szuverén hatalommal 
rendelkeztek uj székhelyükön is 
és Avignon semmikép sem tar
tozott a francia királyok jogara 
alá. Csak a francia forradalom 
alatt lett Franciaországba kebelezve.

V. Kelement XXII János kö
vette a pápai széken, aki előző 
lég Avignon püspöke volt. Ö 
mar nem kívánt Rómába menni 
és Avignont tette székhelyéve.

IGYUNK
ZWACK-UNICüi

gyomorerösitö likőrt.

Püspöki palotáját, a mostani vár 
alapépü'etét megnagyobbittatta. 
Sajnos ő és az őt követő avig
noni pápák XII. Benedek, VI. Ke
lemen, VI Ince, V. Orbán és XI, 
Gergely uralkodása alatt az Egy
ház a francia királyok gyámkodó 
befolyásának káros következmé
nyét sínylette. Bármennyire is 
igyekeznek szépíteni, sőt mi több 
dicsőíteni a francia historikusok 
ezt az 1316 tói 1376 ig terjedő 
avignoni pápaságot, a való igaz
ságot mégis csak a babiloni fog
ság jelző fejezi ki. A középkor 
végének legnagyobb női szentjét, 
és misztikusát, a csodálatosan 
vonzó egyéniségű Sziénai Szent 
Kata int illeti a dicsőség, hogy 
gondviselésszerü működésével 
rabirta XI. Gergely pápát, hogy 
1376 szeptember 16-án elhagyta 
Avignont és visszatért az örök 
városba Rómába, ahol az apostol
fejedelem főpászton kathedráját 
felállította, amely földet az ő és 
a többi vértanuk százezreinek 
vére megszentelte és ahol a Szent 
Gergelyek, Szent Leók, Szent 
Incék Krisztus nyáját oly csodá
latos bölcseséggel és szentséggel 
vezették, ahol az Egyház örök 
szive lüktet.

tud.uk
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A 70 éves babiloni fogság 
utón, midőn a gyászos egyházi 
schisma következett, még két el
lenpápa uralkodott Avignonban, 
VII. Kelemen és XIII. Benedek. 
A XV. század óta pápai legátu. 
sok székeltek a várban egészen 
a francia forradalomig. E rég le
tűnt korok jutottak eszembe, mi
dőn a vár magaslatáról alátekin
tettem a mélyen lent fekvő Rhone 
folyó dús növényzetű vidékére. 
Remek panoráma Velem szemben 
emelkedő halmon szintén büsz
kén emelkedik egy kisebb alko- 
tásu pápavár, a Villeneuvei kas
tély. A méltóságteljesen hömpöly
gő Rhone hidjai között ritka ér- 
dekességü a Saint Bénézet csonka 
hídja, mely a XII. században épült. 
Má-odik pillérje fölött Szent Mik 
lós kápolnája emelkedik Hídon 
kápolna, mily érdekes és ritka 
alkotás!

Amint vonatomról búcsút in
tek a lenyűgöző épületkolosszus
nak, szivem és képzeletem az 
örök Róma felé repit, ahol mily 
más, mennyire fölemelő érzések 
között jártam. Itt Avignonban 
muzeális hideg kövek fagyasztot
ták lelkemet, ott Rómában a San 
Pietro, a Laterán, lángra lobban 
tották katolikus lelkemet. Itt lát
tam, mily kicsinységek és mulan- 
dók az emberi törekvések, ott 
lelkendezve éreztem az isteni ter
vek és szándékok örökkévalósá
gát. Avignon csak elvonuló felhő 
az Egyház egén, Róma az örök 
nap, mely mint Krisztus igazsá
gainak és kegyelmeinek egyedüli 
letéteményese bevilágít évezredek 
be és a krisztusi szeretet melegét 
sugározza a hülő világba,

Lilié, julius hó" Úhl Antal.

— Házasság. Németh. (Jizella 
a mohácsi állami polgári iskola 
tanárnője és Csida Sándor dr. 
tb. szolgabiró házasságot kötöttek.

— Az OMKE közgyűlése. 
Az OMKE mohácsi kerülete folyó 
hó 30 án — vasárnap — délelőtt 
10 és fél érakor tartja rendes 
közgyűlését a Belvárosi Kaszinó 
bán. A közgyűlésen úgy az OMKE 
Központja, mint a Pécsi Kereske 
delmi és Iparkamara is képvisel- 1 
tetni fogja magat. Jelen lesznek 
a közgyűlésen a Mohácsi Alt. 
Ipartestület kiküldöttei is. Az el
nökség ez utón is kéri a tagokat, 
hogy minél nagyobb számban 
megjelenni szíveskedjenek. Ven
dégeket szívesen latnak.

— Halálozás. Súlyos gyász 
érte Katári Antal mohácsi szi
geti, sarhati tanítót: édesanyja id. 
Katári Antalné sz. Kókány Ér
zsebet, életének 66-ik eveben f. 
hó 23 an meghalt. Temetése ked
den délelőtt volt, amelyen a tan 
testület tagjai, a városi és szigeti 
közönség nagy számban kiserte 
utolsó útjára. Az elhunytat még 
egy fia, valamint kiterjedtkörü 
rokonság gyászolja.

— A mohácsi 663. számú 
Tömöri Pál cserkészcsapat 
és Kócsag viziraja a gödöllői v • 
lag jamboreenak nyolc napig lesz 
tagja. Lázas munka folyik a csa

patban. Vasárrpp, 23-én a jam 
boree raj egész napos kirei dulas 
keretében letette a masodosztAly ű 
próbit. — A csapat 29 taggal 
augusztus hó 2 án ír dúl a D. G. T. 
személy hajón a jantboreera. Au
gusztus hó 11 én bont tábort es 
ugyanaz nap este érkezik meg 
Pásztor Endre parancsnok veze
tésével a D G. T. hajón a csa
pat egy része, mig a Kócsag 
viziraj mozgótáborba indul cs négy 
napi ut után 15 én délután 6 és 
7 óra között érkezik vissza Mo
hácsra saját csónakjain. Egyéb
ként örömmel jelentjük, hogy a 
jimboreera a VI — VII. kerületi 
segédtabor parancsnoka Szkladá- 
nyi László dr. cserkésztisziet kérte 
fel a VI—VII. segedtab r parancs
nok helyettesnek, mely bizalom 
arra erdemes cserkesztisztet ért.

— Eljegyzés Hajduska Lilly- 
két eljegyezte Róna Jenő gépész
mérnök (Barcelona.)

— Leventék figyelmébe : Az 
Országos Testnevelesi Tanacs 
módot kíván nyújtani a levente 
oktatók és leventéknek, hogy a 
gödöllői cserkesz jámboráét 
kedvezmény tsen meglátogathas
suk es ezért aug. 7 es 13 közötti 
d ben egy kü ön levente tábort 
állít fel, hcl levene e oktatók es 
evetnek cisza.lásolást kaphatnak. 
Ezenkívül hajón es vonaton 66°/o 
kedvezményt is nyújtanak az 
intézmény kebelebe tartozók sza
mara. — Mindazok, kik ezen ked- ; 
vezményeket igénybe óhajtják 
ver ni jelentsek ezen szándékukat . 
f. hó 31-ig, hétfőig, Puppi András 
vezető főoktatónal.

— Egy évi börtön a füstö
lők fosztogatásáért. Megírtuk 
annak idejen, hogy a mohácsi 
rendőrség elfogta Partényi József 
szajki születésű, mohácsi földmi 
vest, aki az utóbbi időben több 
füstölőt kifosztott s onnan a son
kákat, kolbászokat eihord a. Most 
targxalta ügyet Pécsett Vas Jó
zsef egyesbiró, aki Partényit égj- 
évi börtönre itelte.

— Több postabélyeget kivon
nak a forgalomból. A korona 
zási jelvényeket, a Halászbástyát, 
a királyi varat, továbbá ezek fe 
túlnyomásával előállított uj érték 
jelzésű bélyegeket, valamint egyes 
légipostabélyegeket ez évvégevei 
kivonják a forgalomból.

— Kánikula és újságírás. Mi 
tagadás benne, kánikulában ne
hezen forognak az agy kerekei, 
de a rikordot mégis az az ame
rikai újságíró érte el, aki az alábbi 
hirt röpítette világgá. Eszerint 
Fred Hertzel kaliforniai halász 
egy évvel ezelőtt halászás közben 
a folyóba ejtette óráját. A na 
pókban egy pisztrángot fogott 
s annak belsejében megtalálta az 
elvesztett órát, amely még járt, 
csupán három percet késett. Hert
zel a hal kopoltyujának műkö
désével magyarázza azt a tényt, 
hogy az óramű nem járt le . . . 
Hát kérem ez már nagyon sok, 
nagyon is amerikai és csak a 
kánikulá agyhatásával magyaráz 
ható, hogy a hir idáig is elter
jedt s közben nem verték agyon 
az első megiróját.

— Egy K)a kihallgatás. Min: 
az egyik fővárosi lapban olvas 
su. Dréhr Imre a vizsgálóbíró 
eiőtt 50 napon at tett vallomást 
b .i ügjeben. Az erről felvett jegy
zőkönyv 1400 oldal.

— Uj rendelet a névma 
gyarositásról. A belügyminisz
ter rendeletet bocsátott ki, amely 
újra szabályozza a névmagyaro
sítást. A családi n^v megvaltoz- 
tatasat lehet kérni a nem magyar 
hangzású, a jóiziest sértő, vagy 
gúnyolódásra alkalmas, továbbá 
az olyan névnél, amelyet nagyon 
sok család visel (Nagy, Kis, 
Kovács.) A kérvény közvetlenül a 
belügyminiszterhez küldendő. Bé 
iyege 2 P, kuzalkamiazotlaknak 
1 P. a bélyegtelen mellékletekre ■ 
30 filiér teendő. A kérvényben 
három nevet jelöljön meg a kér- i 
vényező, hogyha az egyiket nem I 
engedélyezik, a következő sor
rendben levőt adhassak. Nem 
engedélyeznek ismertebb család
nevet, valamint regi es Írásmód 
dal irt neveket. Közalkalmazott, 
ki legalább középiskolai képzett
séghez kötött állást tölt be, ha 
15 évi szo gaiat és a harctérén 
szerzett kardos kitüntetése, vagy 
vitezségi enne van, kérhet régies 
irásmódu, vagy y al végződő 
csalad: név engedélyezesét. Ket
tősen regies Írásmóddal rt nevet, i 
pld. thy, ssy ez a folyamodó sem 
kaphat. A vedett nevek es sok
szor felvett nevek jegyzéket a 
belügyminisztérium füzet alakjá
ban kiadta s azt d.jtalanul küldi, 
valamint valaszbe>yeg elieneben , 
díjtalan felvilágosítást ad az Or- j 
szagos Név.magyarositó Társaság . 
Budapesi, Tere . krt. 3 , ahol jo 
magyar hangzású neveket is aján
lanak.

— Postai Közlemény : Az uj 
tavbeszé.onevsor kiadása óta a 
mohácsi előfizetőkben az aiabbi 
változások történték: belepett 
Fischer Ignaczné 12, kilépett 
Kramer Sándor 53, Magyar Ál
talános hitelbank kircndeltsege 12, 
Rüll János dr 18 és Vida Béla 
86.

— Baleset. Lőrincz István 20 
eves, mohácsi (Bakacs u 15 sz.) 
lakos f. ho 27-en nagyatyja, Kis- 
mándor István gabonával magasra ' 
rakott kocsijával a Baross utcá
ban a temelőiranyaba hajtott, 
amikor a szívbajos fiatalemberen 
epileptikus rohant tort ki aminek 
folytan a lovaa köze esett. Jobb 
haiantekan, a koponya hátsó ré
szén, a job laoan sulyosb termé
szetű, de nem tletveszeiyes sé
rüléseket szenvedett László kór 
1 azba szállították a mentők.

— i»eg- sem seprix a stran 
dót I Lapunk múlt szamaban em
lékeztünk meg arról, hogy a 
strandol nem tisztítják. A hír úgy- 
latszik ilietekes heiyen nem kel
lett nagyobb halast, meri mint 
olvasóink panaszoljak, a strar.d 
most is tele van gallyakkal, hul
ladékkal ts bar egyesek allitasa 
szeri t néha végig kotorjak a 
strandot, ez oly ritkán történik, 
hogy víz helyett a hulladékban 
lehel fürdeni, l.yen stranddal az
tán bajos lesz idegenforgalmat 
csinálni s hiaba dolgozik majd a 
bizottság, kar a piaKatokert es a 
propaganda füzeteken, ha ugyan- 
akKornem tartják tisztán astrandot.

— Amerika útja. Roosevelt 
nyilatkozatot adott, amelyben rá
mutat, hogy a mai dollár külöm- 
bözik attól a dollártól, amelyen 
az eredeti adcssagokat felvettek 
s emiatt sokan otthor.ukat vesztet
té . Ezért volt es van szükség a 
felhígításra. A továbbiakban azt 
mondja, hogy nem örvendhet tar

tós jólétnek az olyan nemzet, 
amelynek egyik fele bőségben él, 
a mAsik fele pedig fizetésképtelen. 
— Ejnye ez a Roosevelt, hogy 
idelat, idebeszél, csak ugylátszik 
a mi közgazdasági nagyjaik, anti 
agytrösztünk se nem hall, se 
rém lat, de nem is olvas. Milyen 
egyszerű az adósságkérdés meg
oldása a gyakorlati amerikai sze
mével tekintve s mennyire törik 
a fejüket a mi bankigazgatóink — 
szinte hallani a kobakok puffogá 
sat — s mégsem tudtak mást ki
találni, mint a kamat mérséklést, 
amely senkin sem segít és az ár
verések felfüggesztését ami min
denkinek árt. . . Egy kis gyakor
lati élet kellene odafenn és kissé 
messzebb gurítani a nagybankok 
tanácsadóit a kormánytól, talán 
hamarabb rendbe jönnénk!

— Ez volt aztán a harcsa! 
Mint a fővárosi lapok írják Tolna- 
Oombori mellett a halaszok egy 
ember nagyságú harcsát fogtak. 
A hatalmas állatot betették a 
dereglyéjükbe és a kopoltyuján át- 
fűzött kötéllel erősítették meg. A 
harcsa addig csapkodott, mig a 
csónak felborult, amit aztán nagy 
sebesseggel magával cipelt. A 
Dunaba esett halászokai a közel
ben táborozó cserkeszek mentettek 
meg. — Hat szó, ami szó nagy
lehetett az a fránya harcsa, fel
téve, ha nem volt jó kövérré hí
zott h riapi — kacsa !

— A fővárosi kereskedők 
és a hétvégi kirándulás. Aki 
mostanában Budapesten járt, meg
figyelhette, hogy a legtöbb üz
let kirakatában egy kis tab.a van 
azzai a felirattal, ho iy szom
baton délután az üzlet nincs 
nyitva s kérik a t. vásárló közön
ségét, hogy előbb végezzék el be
vásárlásaikat, hogy az alkalmazot
tak vikkendezhetni mehessenek. 
Itt Mohácson a vasárnapi munka
szünetet sem tudjuk, egyesek ért
hetetlen akadekoskodtsa folyt in, 
keresztül vinni, Budapesten mar a 
szombat délután is a pihenésé. 
És kézeljék nem dűlt össze a 
világ ! Senkinek nincs ellene ki
fogasa, a kereskedők sem árul
nak kevesebbet, a vevőic is be
szerzik, amire szükségük van s 
megy minden a maga utján, 
rendesen. Lehet tanulni a buda
pestiektől s legalább a vasárnap 
délelőttöt megadni az alkalmazot
taknak és ezzel persze magunk 
nak isi

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi julius hó 
21 tői 1933. julius hó 28 ig 
Születések: Trebitscher Ivonne, 
Sz donya István, Ur.rcsák József, 
Tűrr József, Horváth Csaba László 
József, Hofinger Endre András, 
Godina Katalin, Wadli Julianna, 
Schmidt Ibolyka Házasságkötés; 
Guttmann Imre és Brüll Grete, 
Poczem Antal és Jegel Maria. 
Halálozások: Zombori Illés 83 
eves, id. Katari Antalné 66 éves, 
özv. Steibler Jakabné 76 éves, 
Szabó Karoly 51 éves._________

IDŐJÁRÁS
A. mohácsi m beír. téli 

Kazdasági iskola mötoo- 
rológiai állomása jeleiitii 
1933. julius 21-tól julius 28-ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -j- 31 Cü 
a hőmérsékleti minimum -j-15 C* 

csapadék lő3 mm. volt.
ilíájólía tó Ság
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— Betörtek a somberek! 
községházára. Keddre virradó 
éjiéi betörtek a sotnbereki község
házára. Felfeszitették az ajtókat 
és behatoltak a jegyzői irodába, 
ahol az íróasztalt feltörve 238 
pengő készpénzt vittek el. A 
csendőrseg megindította a nyo
mozást.

Tolvajt fogott az ébresztő 
őre. Perregi Viiniosné budapesti 
virágárus asszony hz egyik ven
dég 'ben ellopta az ébresztő órát. 
An.ikor ki akart menni a vendég
lő fel, a S’atyorban levő ébresztő 
cra megszólalt es berregni kez- 
d.tt A vendéglős igy lett, figyel
ni s az e türt órira s az asszonyt 
atadta a rend rsegnek.

Nemesített parlagi ba- 
lomfi. Az állami felügyelet alatt 
ailo baromfitenyőszetekben a ne
mes tett parlagi most a divat. 
Vegre a magyar baromfitenyész
tés a leghelyesebb u‘ra lépett ez
zel. A f arlagi igénytelenséget kap
csolta össze a nemes fajták ki
tűnő tulajdonságaival és sikerült 
is a célt teljesen elérni Az ősz 
folyamán a földmivelési minisz
térium nemesített parlagi kakaso
kat oszt ki csereakciókepen s 
így akarja megjavítani a gazdák 
udvarán levő parlagi állományt.

— 22 millió mm. buzavár- 
ható. A földmivelési miniszter um 
jelente.se szerint a folyó evben 
22.278 000 mm búza varható. A 
búza atlagban 8.5 métermazsat 
hozott kai. holdankint Az idei 
termes 4 734 0 0 metermazsaval 
több az elmúlt évinél.

— Kiskereskedő és kisiparos 
segédhitel. A Budapesti Keres
kedelmi es Iparkamara előterjesz
tésere a kereskedelmi kormány 
elvben elhatározta, hogy a bank
szerű fedezettel nem biró, de 
egyébként teljesen megbízható 
iparos es kereskedőknek 200 
pengőig terjedő hitelt nyújt anyag
beszerzésre. A hitel akciót a tör
vényhatóságok és az allam bo 
nyolitjak le.

— Menetdij kedvezmény a 
jamboreera utazóknak. A jani- 
boreera utazó látogatóknak úgy 
a vasutak, mint a hajózási társa
sagok 50°, o*os menetdijkedvez- 
ményt nyújtanak. A kedvezményt 
a MÁV. áltál kiadandó zöld iga
zolvány alapjait adjak. A kedvez
ményes utazas ju ius 28 tói 
augusztus 15-ig tart.

— A gyümölcs minősítése. 
A kormány rendeletén dolgozik, 
amelyben a gyümölcs minősítésé
ről fog intézkedni. Általában há
rom főosztályt állapítanak meg: 
1. kiviteli, 11 fogyasztási és III. 
ipari gyümölcsök. A két főcso
portban külön osztályozás: 1. 
Különleges, 2. Kivaló, 3. Első
rendű s végül, 4. Másodrendű. 
A rendelet intézkedni fog arra 
nézve, hogy milyen követelmé
nyek mellett állapíthatók meg az 
osztályozások. A rendelet a gyü
mölcs egységes csomagolása ér
dekében is tartalmaz majd intéz
kedéseket.

— Uj adó: hirdetési adó. 
A kereskedelmi minisztérium
ban uj hirdetesügyi törvényterve
zetet dolgoztak ki, amely a hir
detési jogot monopolizálja a vá
rosok és községek részére. Ezzel 
kapcsolatban bevezetik a hirdetési 
adót. A hir a már annyi adóval súj
tottak között természetesen nem 
keltett örömet. Az uj adó egyéb

ismét rosszabbitja majd a nyom
dák s ezzel a nyomdászok amúgy- 
sem rózsás anyagi helyzetét.

— Nincs megoldva a koldus 
kérdés. Már egyizben megírtuk, 
hogy a koldusok a bevezetett 
egri norma ellenére is sorra jár
ják a hazakat, lakásokat es kol
dulnak, mint azelőtt A városnak 
« legerélyesebb intézkedéseket 
kell megtenni ezek ellen s vagy 
kapnak megfelelő segélyt, akkor 
el kell tiltani őket a koidu astól, 
vagy nem kapnak eleget, akkor 
meg állítsák vissza a regi rend 
szert, de ez lenne a legnagyobb 
szegyen a nagy .nangon beharan 
gozott uj rendszer után.

— Havi vásárokat kér az ipa
rosság «s kereskedők testü
leté. Az iparosságot és kereske
dőket már régóta foglalkoztatják 
az országos vásárok rendezésé
nek kérdése. Ugyanis ezeken a 
vásárokon idegen kereskedők és 
iparosok is megjelennek és elvi
szik még a helyi vevőket is. Az 
érdeketlség ezért a minisztertől 
havi vásárok rendezését kéri, 
amelyen csak a helyi ipar és ke
reskedelem vehetne részt s igy 
egy kis forgalomhoz jutnának.

— Alsó Dunántúlt gazdác 
beszerző csoportja. Szigetvar 
központtal megalaKuit az Alsó 
Dunántu’i Gizd<k Beszerző cso
portja, amelynek célja a gazda 
sagok összes anyagszükseg etet 
együttesen beszerezni. A szervez
kedés nagy horderejet mu'atja, 
hogy a< alakuláson 60.0.0 hold 
birtokosa jelentette be csatlako
zását.

SPORT.
Az 1932 — 33. évi országos 

amatőr bajnokság az idén is vi
dékre vándorolt. A Salgótarjáni 
BTC ugyanis kemény csataban 
legyőzte a budapesti Törekvést 
1 : 0 (0 : 0) ra es ezzel maganak 
biztosító.ta a büszke bajnoki 
címet. *

Vasárnap játszott a „Tomori“ 
vegy es csapata a mohácsi D G. T. 
munkások csapatavai es 10 : 1 
(4 : 0)-re győzte le ellenfelét.

•
Lengyel Árpád a Kaposvári 

TSE ifjúsági úszója vasárnap 
800 meteren megjavította Halasy
O.ivér senior rekordját 11 másod
perccel. Ez az ifjú tehetség 
10 53 4 mp es idővel nyerte a 
800-as ifjúsági bajnokságot.

Hétfőn pedig egy 2X 100-as 
staféta ellen 200 métert úszott és 
ideje — 2.23 nap — szinten 
kivaló s ezzel ő is tagja lesz a 
németek ellen kiálló stafétának.

e

Nemsokára kezdődik az uj baj
noki idény és a mérkőzések ki
sorsolása meg mindig nem történt 
meg. Utana jártunk a dolognak 
és azt a felvilágosítást kaptuk, 
hogy a szövetség uj tisztikara 
lesz hivatva a sorsolás mege;te- 
sére. A közgyűlés pedig csak 
30-ára van kitűzve, tehat a sor
solás legjobb esetben is csak az 
utolsó heten történik meg.

Felelős szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptuiajdonos 4a kiad4 i 
FRIDRICH OSZKÁR.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen jó anya, 
nagyanya, testvér és rokon

id. Katári Antalné
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is a leg- 
hálásabb köszönetiinket

Mohács, 1933 julius hó 21.

A gyászoló család.

1933 vh. 546. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Horváth Lajos ügyvéd által 
képviselt Néder Adám és ér
dektársai végrehajtatok javára 
végrehajtást szenvedett mohácsi 
lakosok ellen 1850 pengő tőke 
és járuléka erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1933. Pk. 4194. 
sz végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőknél 1933 évi juiius hó 
3 án le , illetve felülfoglalt és a 
546 1933 számú foglalási jegy
zőkönyvben 1—2. tétel alatt 
összeirt 2232 pengőre becsült 
ingó'ágokra a mohácsi kir járás 
bíróság Pk. 4194 1933 sz végzé
sével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI t. c. 
20. § a alapján fent megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha k elégitési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igény kereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedők üz
letében Mohácson, Király ucca 
14 szám alatt leendő megtartá
sára 1933 augusztus hó 14 nap
jának délután 2 óráját fizom ki, 
folytatólag végrehajtást szenvedők 
lakásán és pincéjében, amikor a 
bírói ag lefoglalt bútorok, szőlő- 
gazd. felszerelések, jiorcelián, 
üvegáru stb. s egyéb ingó 
Ságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ingók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el

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

Mohács, 1933. évi julius 19. 
napján.

Kanyó Béla 
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Mohácson, a város 
főútvonalán 60 év óta 
fennálló jó forgalmú 

kocsma 
felszereléssel, ház

zal együtt.

Cim a kiadóhivatalban.

Egy 4 szoba, előszoba, konyha 
és mellékhelyiségekből és egy 1 

szoba konyhás lakás

augusztus hó l>ére 
kiadó.

Bővebbet

Schneider Lajos ig.-tanitónál,
Kassai! Lijis icce hl. iiia alatt

A mohácsi kir járásbiróság mint telek
könyvi hatótag.

4891 1933 tk sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és Ipar 

bank r t. végrehajtatnak Orisch 
Sándor és Orosch Györgyné sz. 
Pencz Katalin végrehajtást szén 
védők ellen indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 593 pengő 
60 fillér tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a mohácsi 
kir járásbíróság területén levő 
Borjád községben fekvő s a 
borjádi 659. sz tkvi betétben 
A -j- 1—4 sorsz 167 2. hrsz. 
alatt felvett kertre 58 pengő 50 
fillér, 168 hrsz. alatt felvett házra 
1000 pengő, 173 2. hrsz alatt 
felvett szántóra 213 pengő, 174 2. 
hrsz. alatt felvett szántóra 270 P 
kikiáltási árban

Mohácsi Mezőgazdasági és 
Iperbank r t. és Paul János leg
kisebb vételár nélkül árverezhet
nek — 1935 pengő 68 fillérben 
dr. Schmidt M klóssal szemben 
és végül Búntetéspénzek Orszá
gos Alapjával szemben 2034 P 
68 f ben al apitja meg a legkisebb 
vételarat.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Borjád községházánál 
megtartására:

1933. évi augusztus hó 25. 
napjanak délelőtt 10 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 kikiá tási ár - 3-ánál 
alacsonyabb áron eladni nem 
lehet (1908 : XLI. t. c. 26. §) 
ahol legKisebb vételár van meg
állapítva, ott ez az irányadó.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10'„-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 helyezéserői 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 a szerint megállapított bá
natpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi °/o-áig kiegészíteni (1908 
XLI. te. 25. §.)

Mohács, 1933. évi április hó 
25. napján.
Dr. Hadier s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

Horváth
kiadó.

jelente.se
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Bérbe vennék
ca. 15 magyar hold 

szántóföldet 
a mohácsi határban 

<;áicMik 
i-. tel ügyeld?.

Eladó
Mohácson, szobafestő szerszá
mok, a hozzátartozó összes 

kellékek es felszereléssel 
jutányos árban. Cim:

Özv. Schmidt Józsefné 
Pereiji ucci I- ízűn.

A dunapart legszebb helyén 
közvetlen az uszodánál két 

szobás uccai lakás 

kiadó.
Cim a kiadóhivatalban. 

Jó karban lévő

zongora 
eladó.

Cim a kiadóhivatalban.
4 szoba és mellékhelyiségekből 

álló uj 

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

lek mellett eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

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

1. Személyforgalom:
A Dunám a) a hajózási évad tartama alatti

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

A Tiszán i Szolnok-Csongrád és Csongrád-Szeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok i

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

KUlönhajók bérelhetők!

11. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

Piaci «r«ki fflí.
Búza uj 9.50 ó — p
Rozs — — 6.— P
Árpa — •*».— P
Zab — — 6— P
Tengeri morxs. 7.50 P 
Bab — — 7.— P

Tnrcnt aki némi tőkével ren- 
I dlSlll, delkezik, keres forgó

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

jelentkezhet szakismeret nélkül is.
Cim a kiadóhivatalban.

Művészies tervű és nagyszerű kényelmi! 
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 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.

W2

i. ít

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

csekély zsírtartalmú s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk. 

Házhoz is szállítunk! 

Mohácsi Kisgazdák Tejszövetkezete
Szentháromság u. 3. szám.

I

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




