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balunk néni lehel . . .
Érthetetlen a baloldali lapok

nak az a szívós erőlködése, me’y- 
lyel olyan idegesen tiltakoznak a 
fasiszta eszmék; importá'ása ellen, 
valahányszor a fasiszta eredmé 
nyék szóba kerülnek. Szinte ki
fog) hatatlanok annak a bizonyít- 
gátasában, hogy fasiszmus nem 
kiviteli cikk, mint a narancs, 
\agy a citrom, hogy éppen úgy 
nem lehet exportálni, mint a 
Garda-tó vizének, mely kék szí
nét, vagy az alkonyat egének 
g)önyörü aran)brokátját a Taor- 
mina fölül. Bár elismerik a fasisz
mus tiz esztendejének gigantikus 
alkotásait, csak azt nem tudják 
eldönteni, hogy a rendszer javára 
írják e vagy a vezér egyéni tehet
ségének tulajdonítsák. Kár erről 
vitatkozni. Kétségtelen, hogy 
Mussolini azért söpörte el a régi 
rendszert minden maradványával, 
mert alkalmatlannak találta kon 
cepció nak alapjául. Viszont a leg
jobb rendszer sem ér semmit, 
ha nincs, aki lélekkel, tartalom
mal telítse a kereteket.

Igaz,hogy maga a Duce mondta 
hogy a fasiszmus különleges 
olasz termék, amely más orszá
gokban nem tudott volna olyan 
eredményeket elérni, mint Olasz
országban. De azt is mondta — 
látva az európai kormányok te
hetetlen vergődését — hogy 
Európa vagy elpusztul, vagy 
fasiztavá kell válnia. Amiből nyil
vánvaló, hogy a fasizmus alap
elvei, vezető gondolatai Musso
lini megítélése szerint igenis 
alka'masak volnának a vesztébe 
rohanó Európa megmentésére. 
A fasismusnak vannak olyan 
hajtásai, amelyek az olasz fajnak, 
az olaz nemzeti léleknek sajátos 
kivirágzásai, amiket erőszakkal át
ültetni más éghajlat más faji saját 
ságu népek életébe valóban 
eg)ügyüség lenne. De erre nem 
is gcndol józanul senki, amikor 
bizcn)os olasz, vagy külföldi 
példákra hivatkozik.

A fasizmus 10 éves jubileu
mán az ámuló világ elé tárták 
azokat a gigant kus alkotásokat 
és eredményeket, ameyek közül 
akárhány független az ejhajlati és 
faji adottságoktól. A jmccsarak 
leesapolása, a talajjavítás és me- 
zegazdasagi termékek hihetet en 
fcko2ósa, a telepítés gyors és 
rsgystiiü megoldása, a sokgyer
mekes szülék kedvezményben 
va ó részesítése, a nemzet testi 
és lelki egészségét gyilkoló por- 
r.cgraiikus irodalom kiirtása, a 
'a utaüzérek, panamisták, uzso 
rások kipellengérezése stb nincs 
földrajzi hátaihoz kötve. Hogy 

ezeket az általános érdekű intéz
kedéseket nem lehetne akámelyik 
országban — s igy nálunk is 

megvalósítani, azt csak az 
egész naiv, vagy nagyon is 
agyafúrt emberek hirdetik. Nem 
igaz az, hogy a fasiszta rend
szerben érvényesülő szociális 
igazságosság, a kartellek hatalmi 
túlkapásainak megfékezése, a 
széles népi rétegek felemelése 
annyira az olasz föld, az olasz 
levegő terméke volna, hogy más 
viszonyok között nem lehet meg
valósítani

Hiszen ezekről a problémákról 
nálunk is beszélnek és imák rgen 
komoly emberek, mint megvaló
sítható feladatokról, törvényjavas 
latokat is készítenek az uzsora, 
a közéleti tisztaság intergritásá 
nak megvédésére, de mihe'yt 
bizonyos érdekhálózatba ütköz
nek, a balo'dall lapok, mint ha
talmas hangszórók bömbölik a 
tiltakozást: nálunk nem lehet meg
valósítani.

Hiszi-e azt valaki, hogy csak 
Itália kék ege alatt van gyökere 
és talaja annak a törekvésnek, 
hogy az adók minél alacsonyab
bak leg>enek, hogy az állam 
egész munkaszervezete simán és 
eredményesen dolgozzék és az 
osztalék nem egyes kiemelkedő 
személyek gazdagodása, hanem a 
polgárok nagy tömegének jóléte 
legyen. Az olasz állam és a 
fasiszta olasz diktatúra ezeket az 
eredményeket el is érte és Mus
solini jogos önérzettel mutat rá, 
hogy mig például a demokrati 
kus és parlamentáris Olaszország 
politikusai húsz esztendeig fe
csegtek arról, hogy Róma és 
Nápoly között szükséges volna 
egy uj vasúti vonal megépítése, 
a fasiszta kormány, attól kezdve, 
hogy ezt az ügyet kezébe vette, 
az uj vasúti vonalat két év alatt 
megépítette és üzembe állította.

A szocialisták nem köntörfalaz- 
nak, mint a liberálisok és demo
kraták, hanem nyíltan megmond
ják, hogy nekik nem kell a fa
siszmus még akkor sem, ha mun
kát és kenyeret ad, mert szét
robbantotta a marxista szerve
zeteket. Engr sztelhetetlenübgyü- 
lölik a Dúcét, noha nincs ál am 
a földkerekségen, mely olyan 
sokat tett volna a rrunkástársa- 
dalom érdekeiért, mint Olaszor 
szág. A literalisok nem mernek 
nyíltan állast foglalni ellene, noha 
sajgón fáj'alják, hogy a liberális 
gazdasági rendszeit félrelökte, a 
„szellem szabadsagának * a várait, 
a szabadkóit íves páholyokat fel
oszlatta és visszahelyezte Olasz

országot a régi evangéliumi ala
pokra. Igen ügyes taktikával dől 
goznak, mikor reggel, délben, 
este azt hidetik, hogy a fasizmus 
nem exportcikk, hogy a szociális 
reformtörekvéseket, a Duce alap-
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Mit beszélnek a városban 
a gimnáziumról?

A város közönségének legnagyobb része a gimnázium mellett 
van. — Mennyi tanulóra lehet számítani a gimnáziumnak? — 

Megfelel e a magán gimnázium?
Az elmúlt héten a város mind

két helyi lapnak megkü'dötte a 
nyilvános jogú magán gimnázium 
felállításának tervezetét, hogy a 
közönség ezen nagyfontosságu 
ügyről már jóelöre tájékozódást 
szerezzen, megvitassa s mre az 
a közgyűlés ele körül, megfelelő 
vélemény alakuljon ki a megva 
lósitást illetőleg.

A tervezet az egész városban 
élénk feltűnést keltett. Úgy az 
érdekelt szülők, mint a város 
más köreiben é'énk vita tárgyát 
képezte a tervezet, amely vala
hogyan

olyan egyszerű eszközök
kel igyekszik a célt el
érni, hogy szinte Kolum
busz tojásának fest.

A város közönsége már depu- 
tációzott a gimnáziumért, a ferenc- 
rendiekkel tárgyalt, nagy tervek 
és nekikészülődések folytak, 
amelyek azonban oly hatalmas 
anyagi hozzájárulást igényeltek, 
hogy a kérdés teljes nyugovóra 
került, mert a szükséges pénzt a 
város közönsége nem tudta volna 
előteremteni. Ezzel szemben az 
uj tervezet

az épületen, megfelelő 
helyiségeken, aránylag 
kisebb városi hozzájáru
láson kívül sémit sem 
igényel s lényegében még 
is megvalósítja a közön
ség s különösen az is
koláztató szülök vágyát 
a gimnáziumot.

Amikor a kérdést vizsgáljuk, 
először is ennél a pontnál álljunk 
meg:

Gimnáziumra van-e 
szüksége a városnak.

A felelet nem olyan egyszerű, 
mert a közönség legnagyobb 
része azért kérte és vágyta a 
gimnáziumot, hogy a négy pol
gári iskola elvégzése után a 
gyereküknek felsőbb isko’át 

elveit nálunk nem lehet megva
lósítani. Végre is átmegy a köz
véleménybe, hogy a külföldet 
mi, büszke magyarok nem utá
nozhatjuk.

(H B)

nyújtson idehaza, kevesebb költ
séggel. Ha figyelembe t vesszük, 
hogy ma általános baj a tudo
mányos pályák túlzsúfoltsága, 
akkor azt mondhatnánk, hogy 
azért állítsunk e fel gimnáziumot, 
hogy újabb állásnélküli ifjúságot 
neveljünk ?

Igen de túlzsúfolt ma minden 
pálya Nem tud elhelyezkedni a 
mérnöki kar, nem tudnak állást 
kapni a technikusok, a gazdászok 
s ha végigmegyünk mindezeken, 
akkor tulajdonképen iskoláztatni 
is kár.

Miután azonban a szülők ta
níttatni akarják a gyermekeiket s 
miután ma az érettségi bizonyit- 
vánny alfája minden pályának, s 
végül mert a reálgimnázium még
is csak inkább az életnek nevel 
s reálisabb a tantervezete, 

közönség ezt a terveze
tet és megoldást általá
ban örömmel fogadta.

Következik ezután, hogy 

mennyi tanulóra lehet 
számítani ?

Beszéltünk szakemberekkel, 
akik az alapítók 160-as tanuló 
létszámát túlzott reménynek 
mondják, de ha mégis sikerülne 
ennyit összeszedni, évközben, 
osztályok között is elveszik né
hány s végül lehet, hogy

a gimnázium részére 
elérendő t tanulólétszám 
a polgári iskolától megy 
el s életképtelenné teszi 
az egyébként eddig ní
vósán vezetett polgári 
iskolánkat.

Ez a rész adott a legnagyobb 
vitákra alkalmat A polgári iskola 
hivatása, hogy képzettebb iparo
sokat, kereskedőket adjon a pol
gárságnak, hogy a leányokat na
gyobb műveltségre nevelje s 
ezzel emelje a kulturnivót. He- 
lyes-e ha a gimnáziummal, amely 
most még egyelőre csak terve
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zet, megbontjuk az életre való 
iskola létalapjait.
® Mindeneseire olyan kérdés, 
amelyet nem lehet figyelmen kí
vül hagyni s a szakemberek dolga 
lesz ezek eldöntése. Ezt a dön
tést azonban a szülők bevonásá
val szabad csak meghozni, mert 
a szakemberek mellett fontos, 
hogy azok is szót kapjanak, akik 
iskoláztatni akarják a gyermekei
ket.

Volt aztán még egy vélemény, 
amely az életre bízza a megöl 
dást. Eszerint fel kell állítani a 
magángimnáziumot s 2 — 3 év 
megmutatja, hogy melyik az élet
képes, melyiket akarják a szülök, 
vagy esetleg mindakettő meg 
találja a maga talaját.

Teljesen objektiven kell a kér
déshez mindenkinek hozzászólni 
és egy pillanatig sem szabad 
semmi más érdeknek a megvaló
sítás mellett, vagy ellen felvonulni, 
mert ez igen fontos és a jövőre 
súlyos befolyású kérdése a vá
rosnak

Befejezésül egyelőre, maradna 
az a kérdés, hogy

megfelel-e amagángim- 
názium Mohácsnak?

Erre a kérdésre a leghatározot 
tabb igennel felelt mindenki. 
Ugyanis a tervezet szerint a 
gimnázium a város patronátusa 
alatt működne, a városnak tehát 
módja lenne

mindazon legszigorúbb 
ellenőrzéseket bevezetni, 
amelyeket ma az állami 
iskolában alkalmaznak.

A végbizonyítvány érvényes 
sége egyenlő, sem hivatalban, 
sem az egyetemen — informá 
ciónk szerint — nem tesznek 
külömbséget, tehát egyforma 
eséllyel indulnak el az életnek a 
végzett tanulók. Sőt egyesek vé 
leménye szerint az

alapitó fiatal tanárok 
ambíciója sok mindent 
pótolhat, amit a nagyobb 
felszerelés és egyéb se 
gédeszközök nyújtanak a 
nyilvános iskolában.

Miután azonban ez a kérdés 
olyan fontos ügye a város kö 
zönségnek, a város jövőjének, 
szívesen vennénk minden irányú 
hozzászólást lapunkban hiszen a 
városnak is ez volt a célja, ami
kor a tervezetet először is a la 
pok nyilvánosságának adta át.

Kánikula.
— Ja igen! Hat persze mért 

sajnálnám azt a rongyos pár fil
lért, amikor szegény családom 
szenved a hőségtől I Na nem? 
Vegre is kánikula van !

Mit tesz ilyenkor az ember ? 
Hosszú készülődés után délután 
2 órakor varja a kishajót. Éppen 
a várakozás sötét percei közben 
jut eszébe Ónagysaganak, hogy 
otthonmaradt Icuka fürdőruhája. 
A t. Hazastársak kupak, azaz 
kokaktanacsot tartanak és elhatá
rozzák, hogy a szegény Férj ha
zarohan a fürdőruháért, de ha ne
talán a komp azalatt mig ő a 
Család Feje átjönne, a Család 
csonka törzs részével és ifjú Haj
tásaival nem varja meg. Ucóvégre 
is kánikula van, miszerint az ilyen

kor aktuális hőguta, napszurás, 
zsebláz satöbbi bajok ellen a viz 
igen tanácsos

Szóval a Család fürdik, az Apa 
ezalatt már a kompon siklik az 
áhított strand felé. Közben a 
nyelvöltéshez hasonló mozdula
tokat végez. Ez azonban nem a 
viz kicsúfolása I Ellenkezőleg I A 
mohó vágv megnyilatkozása.

Vegre (5 is fürdik, a lágy ha
bok hízelkedve nyaldossák körül 
és ö hanyatfekve élvezi a hely
zetet, de egy alattomos hulla- 
mocska fogai rekeszébe csap, mire 
páter familias prüszkölve menekül 
mondván, hogy a Du iá hús vize 
csak külső használatra egészsé
ges Bajaval a t. Csaladjához me
nekül, de az Ifjúság addig nyag- 
gatja, azaz pardon kérleli, míg 
ke‘'e barátjától, a megrögzött Agg
legénytől el nem kéri a csolnak- 
jat. Behajózza a tiszteletreméltó 
Csaladot és nekivág a Dunának. 
Szamszerint négyén vannak, A 
Családanya, ö (az Atya) és a 
Gyermekek. Szegény Családapa.

'ZT-z/ íp-jp o- up

A nyilvános jogú majján 
reálgimnázium kérdéséhez.

Azzal kezdjük, hogy debuisset 
pridem! Korábban kellett volna 
már! De ha már ily későn tör
tént, (még a jövő tanév szem 
pontjából is késő) módját kell 
ejteni, hogy iskola mielőbb meg- 
nyithassék.

Rá kell mutatnunk az 1883 : 
XXX. t. c 54. § ának abbeli ren
delkezésére, hogy ha a miniszter 
a felterjésztés után 2 hó alatt nem 
nyilatkozik, az iskola megnyitható 
Ugyanez a szakasz mondja ki, 
hogy az iskola felállítás szándé
kát 4 hóval előbb kell a kultusz
miniszternek bejelenteni Ha a 
miniszternek 2 hó alatt joga van 
nem nyilatkozni, akkor kétség 
telenül joga van már előbb is 
nyilatkozni s az engedélyt meg
adni. A 4 havi hátát idő bevárá
sának ellentmond a 2 havi nem 
nyilatkozás joga, egyébként pe
dig a törvény nem ^tartalmaz 
tiltó rendelkezést a tekintetben, 
hogy a miniszter engedelmével 
1 hó alatt is az iskola megnyit
ható nem volna.

Szó, ami szó, ha már lúd, hát 
legyen kövér. Ha már arról van 
szó, hogy az iskolát megnyitják, 
hát nyíljék meg lehetőleg ugyan
akkor, mint a többi iskola, ha a 
fizikai lehetőség meg volna arra. 
A város képviselőtestületének 
tehát sürgősen foglalkoznia kell 
a kérdéssel s a felterjesztésnek 
ugyancsak sürgősen meg kell 
történnie.

Úgy vesszük észre, hogy a 
tervezők az alsó osztályok meg
nyitásra gondolnak. A magunk 
részéről helyesebbnek s cé>ra- 
vezetőbbnek tartanók, ha a jövő 
tanévben csupán az I. és V. osz
tály nyitatnék meg. A következő 
tanévekben pedig fokozatosan 
nyílnának meg a többi alsó és 
felső osztályok s igy 4 év múlva 
már érettségi vizsgálatok is te
hetők volnának az intézetben.

Hogy miért kívánjuk az első 
tanévben csupán az I. és V. osz
tály meynyitását,könnyen érthető, 
mert ezekbe az osztályokba még 
csak lehetne verbuválni tanítvá

Izzad. Nyög. Sóhajt. De jaj így 
jár minden az ég alatt! Hát ké
rem a parttól 40 méterre ment, 
mégis fölirták Helyesebben a csó
nakot. Mondván, hogy az M 938 
Balkezes csolnak „tú közel" ment 
a parthoz.

Hiába minden tiltakozás, a de- 
linkvens felíratott, a bün’ető f ze- 
tési meghagyás pedig elküldette- 
tik. Még ez is! Büntetés! Szegény 
Csaladipa kénytelen hallgatni a 
folytonos szemrehányásokat hites 
Párjától, I ogy : „Kellett ez neked ?l 
Most fizethetsz? Ez vagy te, stb..

Nem részletezem a dolgo’, mert 
aki tudja, azt már nem érdekli, 
aki meg nem élt át hasonlót, 
hagyja ezt a legkésőbbre I Mind
ezek után a Család hazaindul 
porosán, izzadva, de a strar.dolás 
büszke érzeteve'. Program a jövő 
vasárnap Kossuth Lajos jelszava 
bővítve és módosítva : „Vagyoni 
helyzetem stabilizációja után ke
serves kínnal a strandra Család 1“

(Figyelő.)

nyokat, de mind a négy a'só 
osztályba már igtn bajosan 
Egyébként csak természetes, hogy 
olyan helyen, ahol több 4 polgári 
osztályt végzett növendék van, 
aján'atos az V. osztály megnyi
tása, mint az alsóbb osztályoké.

Más lapra tartozik, hogy az I. 
és V. osztályba nem lehetne 160 
tanulót toborozni Számolni kell 
tehát a kisebb létszámmal és a 
felállítást ehhez képest kellene 
eszközölni kevesebb berendezés
sel, kevesebb tanerővel, kevesebb 
kiadással.

A városnak mindenképpen le
hetővé kell tennie az iskola meg
nyitását akár az által, hogy az 
elkerülhetetlenül legszükségesebb 
segéiyt megadja, akár a tandíj 
oly mértékű felemelésével, amely 
az iskola létesitését biztosítaná. 
Ebből a magániskolából idővel 
állami gimnázium fejlődhetik, 
ha a gazdasági viszonyok alapo
san megjavulnak. Hogy városunk
ra nézve csak haszon háramla 
nék az iskola felállításával, azt 
bizonyítani talán fölösleges. Ha 
idővel csak 300 tanulója volna 
az iskolának elképzelhető, hogy 
mit jelentene ez a helybeli iparos 
és kereskedelemre nézve.

Ha csupán az I. és V. osztály 
nyílnék meg a következő tanévre, 
úgy a helyiség kérdése is keve
sebb gondot adna s egykönnyen 
megoldható volna, mert hiszen 
>gy egyelőre jóval kevesebb te
remre is volna szüksége az inté
zetnek, mintha 4 osztályt egy
szerre akarnának megnyitni.

Ha azt akarjuk, hogy az iskola 
körülbelül egy időben nyíljék 
meg a többi iskolával, úgy rajta 
kell lennünk, hogy az engedély 
mielőbb megadassák s idő is 
maradjon annak propagálására, 
hogy az intézet megnyílik, hogy 
az érdekeltek kellő időben tudo
mást szerezzenek róla. Módját 
kell ejteni, hogy az intézetbe 
leánynövendékek is felvehetők 
legyenek, akár mint rendes, akár 
mint bejáró megántanulók.

Páter Familiu.

Az 0. M. K. E. mohácsi 
szervezetének közgyűlése.

Vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
tartotta az OMKE mohácsi ke
rülete közgyűlését a mohácsi \lt. 
Ipartestület küldöttségének rész
vételével.

Vida Dezső elnök megnyitó 
beszédében annak a reményének 
adott kifejezést, hogy részben a 
beköszöntött és jó termésered
ménnyel kecsegtető aratás, mely 
az emberek egymás iránti bizal
mának helyre állítására alkalmas, 
részben Oönbös Gyulának az 
OMKE gyűlésén való megjelenése 
és a kormánynak a gazdasági és 
kereskedelmi kérdések orvoslása 
iránti törekvésének eme kifeje
zésre juttatása, a válságos hely
zetből való kibontakozás közeli 
bekövetkezését fogja eredmé
nyezni.

Ezután dr. Popper Manó a 
kerület ügyésze terjesztette elő 
évi jelentését, melyben ismertette 
a kerület múlt évi működését, a 
társegyesületekkel folytatott 
együtt működését, valamint a 
kivívott eredményeket, melyek 
bizonyítják, hogy az OMKE a 
kereskedelmi érdekeit megfelelően 
szolgálja s hogy az érdekképvi
selet szava napról napra többet 
nyom a latban.

Majd a központ részéről ki 
küldött dr. Varranav Aurél tartott 
előadást, melyben a legutóbbi 
kereskedelem és gazdaság politikai 
eseményeket ismertette. Foglal
kozott K.állay Miklós földmüve 
lésügyi miniszter szegedi beszé
dével, mely alkalommal a volt 
kereskedelmi államtitkár lett kije
lentései, szerinte, alkalmasak arra, 
hogy a mezőgazdaság és a ke 
reskedele n között kívánatos bé
két és bizalmat megbontsák és 
éket verjenek eme egymásrautalt 
társadalmi rétegei között. A mi
niszter kijelentéséből a mezőgaz
daságot érhető károkat ecsetelte 
melyek annál súlyosabbak, men
nél kevesebb termény külföldi el
helyezése van biztosítva. Már pe
dig a téren vajmi kevés az ered
mény. Ugyanis Olaszország, Né
metország, Ausztria, Svájc szere
pelnek gabona felvevők között, 
azonban az általuk biztosított 
gabona átvétel a feleslegnek még 
a felét sem éri el. De kár érheti 
a mezőgazdaságot akkor is, ha a 
miniszter kijelentésével kapcsola
tosan a gazdák a piacra .szánt 
áruikat, arra számítva, hogy ár
javulás várható, visszatartják, mert 
ez nem következhet be, a mester
séges áremeléseket amugyis csak 
más társadalmi osztályok bőrén 
veszik meg. Foglalkozott az ame
rikai gazdasági és kereskedelmi 
helyzettel is és az abból levon
ható eredményekkel.

(KdUay Miklós földműve
lési miniszter azóta már nyi
latkozott szegedi beszédével kap
csolatban s kijelentette, hogy 
szavait a lapok rosszul adták 
vissza. Amit ő mondott, hogy a 
termelőknek is szervezkedni kell 
a jobb árak elérése érdekében s 
hogy ott, ahol ez a szervezkedés 
megvan, — mint p!d. kecskémé- 
ten — jobban tudják eladni ter
mékeiket helyes és jó s a föld
mivelési miniszter mást nem is 
mondhat. A szerk.)
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kár szólalt fel, ki az adó felmon
dással és az adófelszólamlási bi
zottság összetételével foglalko
zott. Megállapítása szerin az a 
mai összetételében nem töltheti 
be fontosszerepét.

Végül többen kifogásolták és 
hevesen tiltakoztak a kartellek és 
gyárak legutóbbi eljárása ellen. 
Nevezetesen pld. a zsákkartell 
megtörése és az áraknak mint
egy 20", o-kai való csökkentése 
előtt a kartel meglévő áruit a 
kiskereskedőkre erőszakolta, mi 
által az áresést nem ők, hanem a 
kiskereskedők szenvedték Ugyan
ez vo't a helyzet a különféle 
válságok bevezetésekor is, ami
kor a gyárak igyekeztek áruikat 
a kiskereskedőknek eladni és a 
váltságot reájuk áthárítani Kifo
gásoltak a kincstár eljárását is, 
mert a váltságokat a kincstár 
olybá veszi, mint amelyeket a 
kereskedelem csak előlegezi és 
áthárítja a fogyasztókra, nem 
pedig mint a kereskede em vesz
teségét.

A gyűlés végén Vida Dezső 
bejelentette, hogy délután Dutia- 
szekcsőre megy a kerület veze
tősége az ottani kereskedőknek 
az OMKE kebelébe való tömörí
tése érdekében.

CZ7>CZ7)CZZ>U7)anQt7)aCZ>jQOCZ7>QQOCjQDCZ7>

Szerdán elutaztak a 
mohácsi cserkészek a 

jamboreera.
A mohácsi Tömöri Pál cser

keszcsapat köreben az utolsó 
napok a lázas tevékenység je
gyeben folytak le. Szkladányi 
László dr. a fiuk között oly nép
szerű Laci bá, dolgozott futott 
egész naz, esténként ped.g a fiuk 
kai volt, hogy minden simán, szé
pen gördüljön egészen Gödöllőig. 
A cserkésztársasag pedig a leg
fontosabb dologra lett még külön 
is beállítva : Pénzt szerezni I

Kevés volt még a pénz s ön
kéntes adomán\ okát kellett gyűj
teni, miután sok volt a szegény
cserkész köztük, akik megerde- 
me.ték, ho y a csapat magával 
vigye őket. A fiuk teljes erővel 
dolgozták meg a nehezen nyíló 
erszényeket. És a siker teljes 
volt I Több mint száz pengő gyűlt 
össze s most már semmi akadalya 
nem volt, hogy a csapat a nagy
fontosságú jamboreen méltón kép 
viselje Mohács városát.

Szerdán reggel kipirult arccal, 
boldogságtól ragyogva lépkedtek 
a cserkeszek Szkladányi László 
dr. cserkesztiszt vezetésével a 
hajóállomás felé. Pöttömnyi em
berkék majd akkora hátizsákot 
cipeltek a hátukon, mert hát elő 
volt írva, vagy húszféle felszere
lési tárgy, amelynek nem volt 
szabad hiányozni. Mire aztán eze
ket mind becsomagoltak, a háti 
zsák mar közel volt a katonai 
felszerelés súlyához . . .

De azért vittek, boldogan és 
tartottak a lépest is, nehogy itt 
hagyjak őket.

Az állomáson szép számú kö
zönség gyűlt össze a búcsúzta
tásra. A szülőkön kivül a polgári 
iskola tanári testületének több 
tagja, de az érdeklődök is szíve
sen nézték a nagy eseményre ké
szülő cserkészcsapatot.

Végül is megjött a DGT. hajója, 
odasimult az állomáshoz, búcsúz- 
kodás, háromszoros kemény: 
Huj, huj, hajra I Aztán beszálltak 
a hajóba. A hajó még meg sem 
indult s mar is vig nótazás bol
dog hangjai szállották fel a ma
gasba, pedig a parton az anyák 
könnye csordult ki a szemekből, 
hogy — a legtöbben először — 
engedik el ily nagy útra a család 
szeme-fényét I

A hajó megindul, kendólobog- 
ta’.as és azután a hullámzó Duna 
felkacagó habjai kísérik tovább a 
cserkész csapatot, fel Gödöllőre, 
a vilagjamboreera.

Jó munkát 1
A csapattal Pásztor Endre pa

rancsnok is resztvesz a jamboreen.

XXXXXXXXXXXX

— Credo-zarándokiat Mária
gyűdre. Az idei mariag\űdi credo 
zarándoklat augusztus hó 27-én, 
vasárnap reggel fog a regi szokás 
szerint Mohácsról Máriagyűdre 
indulni. Részletes programmot a 
megbeszélés után lapunk legkö 
zelebbi szama fog hozni. Elnökség.

— Házasság. Harsányt Kál
mán honvedszazados szombaton 
tartotta Budapesten esküvőjét 
Szakáll Piroskával. Az esketest a 
vőlegény báty ja Harsányi László 
tb. kanonok, költő, végezte.

— 57 éves érettségi találkozó. 
Nem mindennapi érettségi talál
kozó volt Budapesten Az ezelőtt 
57 éve érettségizettek találkoztak. 
A találkozón Mohácsról dr. Puli 
János ny. kórházi igazgató főor
vos vett részt.

— A föpásztor az erkölcs 
fokozottabo védelméről. Virág 
Ferenc megyespuspők most meg
jelent körlevelében az Actid Ca- 
tholika szervezeteine figyelmet fel- ; 
hívja az erkölcs fokozottabb ve- | 
dekliére. Így az Actio Catholica 
tagjai hassanak oda, hogy a nyári 
szezonban a starandfurdőzescknei 
a katolikus erkölcs követélményét 

j fokozottabb mértekben vegyek 
figyelembe. A lehetőség szerint 
kövessenek el mindent, hogy kü- 

I lön fürdő álljon a ícifiak es a 
[ nők rendikezesére, de fia .ez nem 
l valósítható meg, akkor legalább 

is a nap bizonyos szakában le
gyenek külön fürdők. Kövessenek 
el mindent az erkölcsöt veszélyez
tető szórakozásom es a divat lajai 
és kinövéséi ellen. A fópaszlori 
Körlevő 1 egyben k vdsdrnapi műn 
kaszünet kiterjesztését is felada
tául tűzte a tagoknak.

— Halálozás. Varga János 
ny. csendőriiszthelyettes életének 
53-ik éveben t. ho 31 en meghalt. 
Temetése szerdán délután 2 óra
kor volt mely részvét mellett. 
Halalat felesége, gyermeke és ki
terjedt körű rokonság gyászolja.

— Berki József ny. városi ja- 
vadalmi ellenőr, életének 7 7 ik 
evében elhunyt. Hosszú eveken 
keresztül odaadással és szorgalom
mal szolgálta a varost s rövid ideig 
élvezhette nyugdijat. Temetese 
kedden délután volt általános 

I részvét mellett.

— Bl-Pl. Ez a neve cserkész
körökben Baden Powelnek a 
cserkész intézmény megalapítójá
nak. Azt hisszük a nemes angol 
lordon kivül kevés ember van, 
aki megérté eszméinek ily tökéle
tes diadalai. 25 eve indult meg a 
cserkeszmozgalom s ma már több 
mint kétmillió cserkész van a 
világon s olyannyira begyökere
zett ez az eszme a nemzetekbe, 
hogy fejlődése korlátlan. Igaz 
gyönyörűséggel szemlélhette most 
a jamboreen a világ minden tá
járól összesereglett cserkészeket, 
akik annak az eszmének élő jel 
népei, amely az ő szivéből és 

tt 25 eve elindult.
— Baranyavármegye kis- 

gyülése. Kedden tartotta rendes 
ülését B irány avarmegye kisgyü- 
lese, amelyen, a Mohács megyei 
varos áltál le esitett idegenforgalmi 
bizottság ügye is szerepelt. A kis- 
gyülés a varos ezen hatarozatat 
tudomásul vette.

— Melius Imre: Kósza em
berárnyak. Úgy a fővárosi, mint 
a vidéki sajt- bán élénk visszhan 
got keltett Melius Jmre „Kósza 
emberarnyak" cimü regénye. Ez 
a könyv az olvasóközönség lég 
szélesebb rétegeitek érdeklődését 
méltán csigazhatja fei, mert vál
tozatos, fordulatos meseszövésé
vel állardóan leköti a figyelmet. ' 
Egyébként sem közönséges ol 
vasmány, hanem az érzések, gon
dolatok mélyére hatol és lendü
letes erejével szinte megrázza a 
lelkeket. Tény, hogy az augusz
tusi könyvpiac szenzációja és va
lóban érdemes arra, hogy ke 
zünkbe vegyük. A sorok közül 
váltakozva csendül ki a szenve
dély, a szerelem viharzasa és a 
ny űgöd*, lehiggadt fölény. S ilyen
kor utolérhetetlen Melius, aki úgy 
játszik az érzelmek, indulatok vad 
viharzasan, mint virtuóz hang- | 
szerén. Ezért ajánljuk olvasóink
nak. A mai nehéz, sokszor ag 
gasztó társadalmi viszonyok kö
zött valamennyiünknek jól esik 
oly könyvet olvasni, amelyből 
remény csendül ki és megvigasz
tal az elet csapásai után. Kapható 
Fridrich Oszkár könyvkereskedé
sében

— Bánkút! 1201 csereakció. 
Baranyavármegye alispánja a ki- 
val minőségű, a rozsdával és 
mebdolesscl szemben legellenalóbb 
és a varmegye éghajlati viszonyai
nak legmegfelelőbb Bankuti , 
1201-es buzafeiesegnek elterjesz
tését csereakcióval kívánja elő
mozdítani. A csereakcióban részt 
vesznek azok a gazdasagok, 
amelyekkel az alispán errenezve 
mega.lapodást kötött s a csere
akció aufeusztus 28 tói szeptember 
30 lg tart. Jelentkezni kell legké
sőbb augu-zlus lü-ig Éva László 
tabaasnoknal. A csereakcióban 
résztvevő gazdasagok bármely 
fajtájú kétszer rostáit, triőrözőtt s 
legfeljebb 2°,0 idegen megvan 
tartalmazó búza llő kg. búza 
ellenében 100 kg Bikui 1201 es 
búzát ad.

— A városba behozott fa 
ellenőrzése. A polgármester hir
detményt bocsátott ki, hogy a 
varosba behozott s eladni szán 
dékozott fa tulajdonosai íhetekes 
elüjáróságuktól bizonyítványt tar
toznak beszerezni, amelyben a 
fa eredetét igazoljak. A rendelkezés 
célja, hogy az esetleg lopott fát 
ne adják el a varosban.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM

gyomorerösítö likörtj

— Teljes vasárnapi munka
szünet. Az Országos Credo 
Kongresszuson bejelentették már, 
hogy a teljes vasárnapi munka- 
szunet elrendelése tárgyában a 
törvényjavaslat tervezete már 
munkában van Hogy ez meg
felelt a valóságnak mutatja az a 
tény, hogy az Ipartestület Orsz. 
Központja julius hó 31-én, hozzá
szólás végett megküldje már ezen 
tervezetet a Mohácsi Ipartestület- 
nea is, ahonnét legkésőbb augusz
tus hó 15 ig pártoló vélemény
adással visszaküldik a tervezetet 
az Országos Központnak. Így 
reméljük, hogy a jószandéku és 
humánusán gondolkodó iparosság 
és kereskedóvilag regi törekvése 
es vagya nemsokára a teljes va
sárnapi munkaszünet elrendelésé
vel, teljesülni fog.

— Népünnepély a Kr.L Le
gény egyLtben A .Mohácsi Kát. 
Legényegylet szeptember hó lü-en 
nagyszabású népünnepélyt tart a 
meg fennálló adósságai törleszté
sére. Lesz tombola énekes nye
remény tárgy akkal, szépségver
seny, tánc, konfetti, szerpentin, 
posta, kacsahalaszat, móka stb. 
Belépődíj : felnőtteknek 20 fillér, 
gyermekeknek 10 fillér lesz.

— A választójogi reform elő
készítése. A fővárosi lapok sze
rint a munka javaban folyik a vá
lasztójogi reform előkészítésén. 
Hír szerint az egész vonalon be
vezetik a titkos választójogot, a 
benyújtandó ajánlások számát 
leszállítják, a képviselők számát 
pedig kismértékben csökkentik.

— Már a tanoncok Is? Nem 
hiaba az egyesületek országában 
vagyunk, amely szokást alig ha
nem a németektől tanultuk meg, 
de még most is igen szépen ter
jedsz egyesület alakitas gondolata. 
Így olvassuk, hogy Pécsett meg
alakul a Pécsi Tanoncok Szövet
sége, amelynek elnöke felhívást 
intéz a tanoncokhoz, hogy az 
alakulásra minél nagyobb szám
ban jöjjenek el. — Igen ám, de 
hat ha a mester ur nem engedi 
el őket ?

— Aki bűnös az fél. Lord 
Rothermere cikket irt, amelyben 
Frai ciaorszag fegyverkezéséről 
hadseregéről es érődéiről ir. A 
lord megállapítja, hogy Francia
ország Európa összesallamai kö
zött a legjobban van felefegyver
kezve ?s magvédve s mégis ál
landó nyugtalansagban félelemben 
van. — Hát bizony sok bajt 
csinált annak idején s lehet is 
félnie. Regi igazság az, hogy a 
tolva|nak nincs nyugta, nincs 
ny ugodt alma s ugylátszik Francia
ország lelkiismerete is ébredezni 
kezd s éjszakai almában feltűnnek 
Trianon árnyai, felzokognak az 
anyaországtól elszakítottak milliói 
s aggal kakas behunyja szemeit, 
alueni akar, de nem tud s még
sem meri a megváltó hajnalhasa- 
dast kikukorrékolni. . .
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— Jamboree térkép 
kapható Fridrich Oszkár 
könyv- é« papirkereske
désében Mohács.

— Gépészlakás építés a 
vágóhídon. A varos a vágó
hídi gépész részére lakást építtet, 
amelynek verseny targyalásamost 
dőlt el. Az építkezést, mint leg
olcsóbb ajánlattevő Sperl János 
építőmester nyerte el.

— Gömbös rádiószózata. Ked
den este 9 órakor Oömbös Gyula 
miniszterelnök rádiószózatot inté
zett az ország lakosságához. A 
rádiószózatban bel-és külpoltikai 
eseményekkel es a helyzettel 
foglalkozott.

— A pécsi barack propagá
lása. A pécsi idegenforgalmi hi
vatal, amely mar szinte minta 
intézménnyé fejlődött, a gödöllői 
jamboree alkalmából a zamatos 
pécsi őszi barackot is beállította 
Pécs propagalasara. A héten in
dult el az első szállítmány a 
jamboreera, amelyhez reklámul 
rágj mennyiségű számoló cédulát 
is küldtek, hogy minden látogató 
tudomást vegyen a pécsi barack
ról. Az eladott barackot égj' pa- i 
pirzacskóban kapja a vevő, ame
lyen a következő felírás áll: Ez 
a valódi pécsi vidamin-őszibarack 
márkajal A pécsi barackot az 
összes vendéglőkben is elhelyez
ték s igy az étlapokon is szere- 
pal. Bizonyosra vehető, hogy a 
nagyszerű szervezettségű propa
ganda meghozza a pécsi barack
termelőknek is a maga gyümölcsét.

— Kertészek a gyümölcs
termelés megszervezésere. A 
földmivelési miniszter elhatározta, 
hogy 25 kertészt külön tanfolya 
mon kiképeztetve, kihelyez a 
gyümölcstermelesi körzetek szék
helyére. Az allam havi 50 pengő
vel járul hozzá a fizetéshez, a 
többit az érdekeltségeknek kell 
viselni. A kerteszek, minden szak
kérdésben a gyümölcstermelő 
érdekeltség rendelkezésére állanak 
és tervszerűen irányítják a gyü
mölcstermelést.

— Kánikula és zivatar. Az 
elmúlt hét utolsó napjai tipikus 
kánikulai napok voltak. Forrón 
tűzött alá a nap a magasból és a 
mezőn, réten, irodában, műhely
ben szakadt a verejték az embe 
rekről. A rekkenő hőséget vásár 
nap délután zivatar váltotta fel, 
az utana kővetkező eső nem 
volt ugyan nagy, de a levegő 
mégis lehűlt. A lehűlés nem lesz 
tartós, mert a Meteorologiai In
tézet szerint újabb felmelegedés 
van utón.

— Amerika mer. Amerika 
mindig a merészek hazája volt, 
de ezúttal is beigazolta, hogy 
baj esetén sohasem fél uj utakra 
lepni. Az uj munkarendeiet, amely 
a munkaórát maximálta, a mun
kabéreket pedig minimálta egy
millió munkanélkülinek ad kenye
ret. Ez ismét millió embernek be
kapcsolódását jelenti a fogyasz
tásba, ami természetesen uj eletet 
és forgalmat és további, munka
alkalmakat jelent. Érdekes, hogy 
a dollár, a felhigitas ellenére is 
újabban emelkedő te denciat mu
tat, ami ismét igazolja azt az uj 
elgondolást, hogy a pénznek a 
munka is ad értéket, tehat a 
munkapénz megvalósitasa még
sem tartozik az utópiák közé.
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és rr)ider) uirágo^at.

^ereten) a ^erjdülö fírjyes oyári éjjelt, 
£ SáCQt rjás^i-éjjelt,

Fjolt-uirrasstós éjjelt, 
és rrjirjder) éjs^a^á^at.

^^ereterrj a^ agyory^ajs^olt, oergödö Crrybert,

$ bús báryat-Crrjbert,
$ uíg ^acaj-€rr)bert,
Cs rryiryder) errjberel^et.

gec^er bajos.
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Még ebben az évben megépítik a szigeti utat!
Lapzártakor biztos forrásból 

értesülünk, hogy a szigeti (baracs
kai) utat n.ég ebben az évben 
teljesen megépítik A döntés eb
ben az ügyben csütörtökön tör
tént. Ugyanis a vármegyének az 
utak fenntartására előirányzott 
költségvetési tételből olyan összeg 
maradt, amelyből a meg hátralevő 
öt kilométer megépíthető. Az út

— Családi vacsora a V6n 
déglőben. Vannak, akik azt 
mondjak, ne sírjuk vissza a régi 
időket, azoknak is meg volt a 
maga gondja, bánata, szomorú 
sága, csak oly messze vannak, 
hogy már csak a jóra emlékszünk. 
Nem egészen igaz ez, mert pél
dául helyes megfigyelése volt az 
egyik vendéglősnek, aki még béke 
időkben is vendéglős volt. Panasz 
kodik, hogy netn megy az üzlet 
s közben az emlekei közölt ku
tatva, eszébe jut, amikor estén
ként egész csaladok vendéglők
ben vacsoráztak . . . Hetenkent 
égjszer-ketszer összejöttek isme
rős csaladok, vagy pedig külön 
is es vacsorára a vendéglőbe 
mentek. Hol vagyunk ma ettől ? 
Odahaza is kinek jut még friss 
vacsorára ? A háziasszony a kam
rába megy es amit ott talal össze
szedi. Kis tejfel, túró esetleg vaj, 
sajt, de legtöbbször hejaba főtt 
burgonya, hozza kis hagyma ha 
jól megy kis felvágott, s megvan 
a vacsora . . . Tehat mégis csak 
van egy kis külömbseg a regi es a 
mai idők között, ha az optimisták 
vesepecsenyének is nezik a be
sózott vöröshagymát 1

— Széchényl-tér és a kerék 
pározás. Egy idő óta, amint a 
nap lenyugszik es beáll az al
kony, megélénkül a Széchényi tér 
kerékpárosokkal, olyanokkal, akik 
most akarjak elsajátítani a kerék
pározás művészétét, anélkül 
azonban, hogy a gépen barmi 
féle névén nevezendő világítási 
alkalmatossag is volna. Közben 
sokan mennek a téren keresztül 
a színházba és megtörténthet va

építés költsége, mint értesülünk 
70.000 pengőbe kerül.

Ebből az alkalomból hálás el
ismeréssel kell megemlékeznünk 
Fischer Béla alispánról, akinek az ( 
ut befejezése köszönhető. Mohács ! 
varosnak, főleg természetesen a 
szigetieknek óriási fontosságú ez 
a döntés és kihatással lesz a 
város forgalmára.

lamiféle szerencsétlenség. Ki a 
felelős érte? Erre hivjük fel az 
illétékesek figyelmét, mert ha 
már kerékpároznák is este, de 
legalább legyen a gépén lámpa.

— Ezer líra a pápától. 
Somogyvamos somogymegyei 
község nagy bajba jutott. A kato
likusok ezelőtt öt eve templomot 
kezdtek építeni s a befejezéshez 
szükséges pénzt egyes módosabb 
gazdák alairásaval a bankból vet
tek fel. A leromlott gazdasági 
viszonyok folytan nemcsak, hogy 
nem tudták a felvett pénzt vissza
adni, de a kamatot sem tudtak a 
gazdák fizetni s mar többek ellen 
árverést kertek a bankok. Az elkese
redett gazdák a papanak írtak meg 
nagy bajukat, aki meleghangú 
level kíséretében ezer lirat küldött | 
a bajba jutott gazdáknak azzal a 
kívánsággal, hogy a magyarok is 
támogassak felebarátaikat.

— Pályázat száz pénzügyőri 
vigyázol állásra. A hivatalos 
lapban pályázati hirdetmény je
lent meg száz pénzügyőri vigyázó 
allasra. Pályázati hatandó augusz
tus 31. A kérvények a m. kir. 
pénzügyőri altiszti iskola parancs- 
noksagahoz küldendők : Budapest 
X. Újhegyi ut 14. sz. ala.

— A tejárusitás tanulmá
nyozása. Szerdán es csütörtökön 
a foídmivelesügyi miniszter meg
bízásából Kigény Gyula OMTK. 
igazgató Mohácson járt s felkereste 
a tejaiusitassal foglalkozó űz etek 
legnagyobb részét A miniszteri 
megbízott a tapasztaltakat jelen
tésben küldi meg a földmiivelesi 
kormánynak, amely ennek alap
ján fogja szabályozni a tejarusitast.

— Balesetek. Kovács János 
kisgazda, mohacsszigeti lakos egy 
magas szalmakazalról lecsúszott, 
de oly szerencsetlenü1, hogy a 
kazal oldalához támasztott villába 
esett, mely alsótestébe fúródott. 
Sülj os, de nem életveszélyes sé
rülésével a László kórházba szál
lítottak s vették ápolás alá. — 
Balog József 45 eves dunaszek- 
csői kisgazda magisra rakott ko
csijáról a lovak közé esett, miál
tal súlyos fejsérüléseket szenve
dett. A László kórházba szállí
tották
- JAMBOREE TÉRKÉP 

kapható Fridrich Oszkár 
könyv- és papirkereskedésében 
Mohács.

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

— Tűz Kölkeden. Szombat 
reggel 6 órakor Bsdi József köl
kedi gazda istállója kigyuladt. A 
tűz gyorsan terjedt tova s sze
rencsétlenségre sokáig késett a 
telefonértesítés is Mohácsra s igy 
a tűzoltóink későn érkeztek meg. 
Leégett az istálló teteje és a benne 
volt széna. A tűz oka még isme
retben.

— Uj rendelet a munka
szünetről. A kereskedetmi minisz
ter uj rendeletet készített a vasár
napi munkaszünetről, amely az 
eddigi munkaszünetet kirerjeszti 
s nagykereskedésekben, bankok
ban, ügynöki és bizományi ipar
ban, valmint a termeléssel és 
aiuíitassal közvetlenül össze
függésben nem álló irodai 
munkában a munkaszünet szom
baton délután 2 órától kez
dődik. A renyelet tervezet a mun
kaszüneti napokon délelőtt 10 
órától 12 óráig a kocsmákat is 
zarva tartja. A tervezetet a bel
ügyminiszter megküldötte a fővá
rosnak hozzászólás végett, de 
megkapjak az érdekeltségek is.

— Zavartalanul múlt el 
augusztus elseje. A kommunista 
erőknek gyengülését jelenti az, 
hogy bár Moszkva mindent meg
tett, hogy augusztus elsején za
vargásokat rendezzen mindenfelé, 
ez scholsem sikerült neki. A 
munkasságt ráeszmél arra, hogy 
zavargásokkal nem lehet kenye
ret keresni és a bajnak mis or
voslása van s nem hajlandó tör
vénytelenségekbe vezetni magat.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi augusztus hó 
29 tői 1933. augusztus hó 4 ig. 
Születések; Sírok Ildikó, Dudás 
Maria, Matus Imre, Borics István. 
Házasságkötés; Nemetvarga Jó
zsef es Mihalovics Karolin, Eisen- 
schenk Rudolf és Zsilinszki Anna. 
Halálozások; Bartalos István 54 
éves, Hagemann Jakab 12 éves, 
Berki József 77 éves, Varga János 
53 éves, Szabó Ilona 3 hónapos. 

IDŐJÁRÁS 
A. mohácsai m. tcir. téli 

Kazdaaági istcola meteo
rológiai állomása Jelootii 
1933. julius 28 tói augusztus 4 ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -{- 33 C° 
a hőmérsékleti minimum -j- 13 C° 

csapadék 42 mm. volt.
IGAZGATÓSÁG1
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A boletta rendelet 
fontosabb intézkedései.

A kormány a gabonjegy árát 
3 pengőban állapította meg.

Gabonajegymentes forgalmat, 
a rendelet csak kivételes esetekre 
terjeszti ki, és pedig, ha mező
gazdák, gazdasági vagy háztartási 
célra cserélték ki egymás között 
a gabonát, ha

a földbirtokos a lelkésznek, 
tanítónak, vagy községi alkalma
zottaknak javadalmazás címén 
szolgáltat ki, továbbá pedig

ha a földbérlő a földbirtokos
nak földbér címén szolgáltat ki 
gabonát és végül, amikor a vám 
őrlésre jogosult, vámőrlés fejében 
gabonát ad a malomnak.

Gabonajegy köteles mindazon 
gabona, amelyet a mezőgazda a 
gazdasága részére végzett alkalmi 
ipari munkadíj címen, vagy egyes 
iparosok vagy kereskedő részére 
az általuk szállított áruk ellen
értéke fejében átad.

A gabonajegy megszerzésének 
kötelezettsége pedig beáll azon 
időpontban amikor a gabona a 
termelőtől olyan forgalomba ke 
fül, amikor az már nem mező
gazdasági célra lesz felhasználva. 
A gabonavásárlás alkalmával a 
szerző köteles a gabonaszelvényt 
a termelőnek átadni. A termelő 
pedig a szelvény 3 pengős érté
két a városi adóhivatal utján olyké- 
pen kapja meg, hogy annak fele 
értékét első sorban a terhére irt 
bármilyen köztartozás javára el
számolják, mig a másik felét va
gyis 1 50 P-t készpénzben a ter
melőnek kifizetik.

A termelőnek az átruházások 
alkalmával különösképen arra is 
ügyelnie kell, hogy az átvételnél 
n* a gabonalevelet, hanem a 
gabonajegy szelvényét vegye át.

A gazdák saját és alkalmazot
taik részére szánt gabonameny 
nyiséget felőröltetetik és ezen 
őröltetésük vámőrlésnek minő
sül, amely alkalommal a mal
mok minden vámőrlési tételre 
vonatkozólag szállitóbárcát köte
lesek kiállítani, tehát a gazdák 
egyéni érdeke, hogy ezen szállá 
tójegy kiadását minden alkalom
mal a malomtól kikérjék.

— A búza sorsa. Múlt sza
munkban vezetőcikkben foglal
koztunk a buzaértékesitési vál
ságává! s rámutattunk arra, hogy 
ilyenkor a felvásárlás id.jén lát
hatatlan kezek hatnak az árala
kulásba. Persze a lefelé való ár
alakulásba A budapesti tőzsdén 
5)—10 pengővel jegyzik a búzát, 
amihez még a bokttát is hozzá
számítva az elmúlt évihez képest 
több, mint 30% ot veszített a 
búza árából. Ez természetesen 
újabb elszegényedési utat jelent s 
ezt nem szabad tétlenül nézni. 
Erős kézzel kell belenyúlni abba 
dzsungelbe, amely a búza hasz
nát maganak akarja megszerezni 
s olyan itézkedéseket tenni, ame
lyek a gazda hasznára lesznek.

— Mennyi a forgalomban 
levő aprópénz. A legfőbb állam 
szék kimutatása szerint a Magyar 
Nemzeti Bank eddig a következő 
mennyiségű aprópénzt bocsátottá 
ki forgalomba: öt pengős 3.650.000 
drb., két pengős 5,860.000 drb., 
egy’ pengős 39,283.918 drb, 50 
filléres 19,921.472 drb, 20 filléres 
25,829.686 darab, 10 filléres 

32,255.528 darab, két filléres 
94.999 998 drb, végül egy filléres 
49,999.998 drb. — Amint a szá
mok mutatják igen tekintélyes 
mennyiségű aprópénz járja a for
galmat, azonban a szegény ember 
mégis felsóhajt és azt kérdezi, 
hogy ugyan merre járnak, hol 
van az az ut, mert igen ritkán 
és elvétve találkozik akar a ki
sebbik formajavai is . . .

— Állatszerető. A cseléd bú
csúzik : Hát elmegyek, nagysága, 
pedig igen nehezemre esik elvalri 
a Puszi kutyától. — Miért? — Mert, 
hogy olyan szépén segített min
dig a tányérokat tisztítani.

— Merre járjanak a csóna
kok ? Egy strandaló olvasónk 
panaszolta a következőket : A 
s'.randren Jelet értelmében a csó
nakok a strandon nem köthetnek 
ki. Ebből következik, hogy vagy 
fölötte, vagy alatta szabad kikötni. 
Igen am, de ha alatta kötök ki, 
el kell csónakáznom a strand 
mellett, ezt megint nem szabad, 
amit igazol az, hogy nemregiben 
a rendőr felirt. A strandrendelet 
nek világosabban kellett volna 
megjelölni a helyet, hogy hol 
szabad kikötni, hogy a csónako
sokat kellemetlensegnek ne te
gyek k.

SPORT.
Julius hó 29. és30 án nagyszá 

mu nézőközönség jelenleteben 
avatták fel a pécsi uszóstadiont

A megnyitó ünnepségen Pécs 
város előkelőségén kívül meg
jelent a Magyar Úszó Szövetség 
teljes vezérkara is.

A felavató beszédek után gyors 
ütemben bonyolítottak le az uszó- 
versenyeket. A versenyek hőse 
ezúttal is Abay-Nemes Oszkár 
volt, aki a 100 méteres gyors- 
usz.sban 1 :l2.4 mp-t, mig a 
400 méteres gyors úszásban 5:26 
nip-t úszott Lenczel Árpád a 
kiváló kaposvári úszó pedig 800 
méteren 11:15 2 mp es idővei 
ütött elsőnek a célba.

Vuipólóban Tiszántúl 7 : 3 
(3 : l)re győzte le Dunántúlt. 
Másnap ismét nagy tömeg volt 
jelen a versenyeken annak elle
nére is, hogy a vihar és zápor 
végigkísérte a versenyszamokat. 
A 100 meteres orsz. gyorsuszó- 
versenyben Abay-Nemes ,1.01.8 
mp-es idővel is csak harmadik 
tudott lenni Csik BEAC és Vannie 
11. SzUE mögött. A 100 meteres 
gyors ifjú bajnok pedig Lengyel 
Árpád KTSE lett 1.04 6 mp es 
idővel. Ugyancsak első lett Len
gyel a vidékiek részére kiirt 1000 
méteres úszásban 14:18 mp-cel.

A vizipoló során Pécs 5 : 2 
(2 : l)-re győzte le kaposvárt. A 
pontversenyben a Pécsi AC lett 
az első 25 ponttal.

Bárácz István az MTE kiváló 
játékosa — mint ismeretes — 
résztvett Budapesten a Testneve
lési Főiskolán megtartott 4 hetes 
futballtréneri tanfolyamon melynek, 
végeztével elnyerte a , butbail 
mester** oklevelet. Bárácz ezen 
minőségében mar meg is kezdte 
működését.

Felelős sierkesstó :
BÁN ANDRÁS.

Laptaia|4oaes *• kiad* i
FRIDRICH OSZKÁR.

NYILTTER
Az ezen rovatban foglaltakért ns-n vallat 

felelősseget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
A ref egyház folyó évi április 

hó 2 án tartott közgyűlésén az 
egyháznak egy haszonbérlőjével 
folyamatba tett perével kapcso
latban dr. Popper Manó ügyvéd 
urra vonatkozólag oly kijelentést 
tettem, mely téves információn 
alapult. A pécsi kir. Törvényszék 
előtt vállalt köte'ezettsége nhez 
képest téves kijelentésemet visz- 
szavonom, ezt a nyilatkozatomat 
az egyház legközelebbi közgyű
lésén is megteszem s nevezett 
ügyvéd úrtól bocsánatot kérek.

Mohács 1933 évi augusztus 2.

MARÓT! IMRE.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, akik Istenben bol

dogult felejthetetlen szeretett jó 
nagynéni, illetve rokon

özv. Sepatz Józsefné 
elhunyta alkalmával mélységes 
fájdalmunkat részvétük kifeje
zésével, avagy a temetésen való 
megjelenésükkel enyhíteni igye
keztek, fogadják ezúton is a leg- 
hálásabb köszönetünket.

Mohács, 1933. julius hó 21.

A gyászoló család.

11 Olcsóbb mint a fa 11 
Száraz tengeri csutka kapható 
FUTURA föbizományosánál 

Mohács, (volt Joszt-gyár) 
Telefón 8 sz.

A Városház ucca 15. számú 

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

szoba konyhás lakás 

azonnal kiadó. 
Bővebbet

Schneider Lajos ig.-tanitóiiál,
Kossuth Lajis ucca 61. ssId alatt.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

___  5

Vennék 20—30 hl. 
bort azonnal és 
boroshordókat.

HEISZKT FERENC
Halász ucca 4.

Balatonra
3 napos autóbuszkirándulás 

augusztus hó 13 —15-ig vitel
díj 12 pengő.

Bővebbet élelmezésről, szálló
ról s jelentkezés kedd estig 

Varga Ferencnél.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük t. feleinket, hogy 

irodahelységünket 
folyó évi augusztus l-ével a 
volt Joszt gépgyárbahelyeztükát 
Telefónunk változatlanul Mohács 

8. szám.

FUTURA föbizományosa
Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár

árnbixonaánji oistaiyanit kireuíeltsege.

A mohácsi mezőben

20 kis hold föld 
bérbe vagy felesbe épülettel 

együtt kiadó.
Bővebbet

Szentháromság ucca 44. szám.

Hirdetmény.
SOMBEREK község vásárja 

augusztus hó 8 án lesz meg
tartva-

Somberek, 1933. évi julius 29.

Községi Elöljáróság.

Eladó
Mohácson, szobafestő szerszá
mok, a hozzátartozó összes 

kellékek és felszereléssel 
jutányos árban. Cim:

Özv. Schmidt Józsefné
Peréiyí ucca 9. síid.

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

kocsma
felszereléssel, ház- 

z a I együtt.

Cim> kiadóhivatalban.
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Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében

Mohács. Telefón 67.

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.
Cím a kiadóhivatalban.

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

I. Személyforgalom:
A Dunán i a) a hajózási évad tartama alatti

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

A Tiszám 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!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

Piaci araki LV7ÍÜU
Búza uj 8.50 ó — P 
Rozs — — 5.— P 
Árpa — 6.20 P
Zab — — 7 — P
Tengeri morzs. 7.10 P
Bab — — 9.— P

Tórcnf aki némi tőkével ret> 
1 dl 3 dl, 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 tervú és nagyszerű kényelmű 
hall, veranda és kerti 

Fonott bútorok 
a legelőnyösebb árakon részletre is 

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

való befonását is.

Eladó
Mohácson, a Budapesti or

szágút és a Duna mellett 5 
katasztrális hold 

prima szőlő 
és 3 hold 

szántóföld 
gazdasági épülettel, két prés
házzal és teljes felszereléssel.

Cim a kiadóhivatalban.

LQ

n
Ön nem tudja mit eszik,

mert a tej lehet piszkos, fertőzött, hamisított, 
csekély zsírtartamu s bármily olcsón adják is

Ön ráfizet.
Szövetkezetünk a tejet állandóan vizsgálja, tagjait 

ellenőrzi s igy
garantáltan tiszta, zsírdús tejet adunk.

Házhoz is szállítunk!

fitt

LÖ

Szentháromság u. 3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




