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Gödöllő
A világ szeme ezekben a 

napokban Gödöllő felé lordul, 
de ott nyugszik szeretettelje
sen minden magyar szeme 
is úgy a magyar fiukon, mint 
a világ minden tájáról ide- 
sereglett vendégcserkészeken. 
Ha nem látnánk, ha nem 
tudnánk, elhinni sem mernénk 
hogy egy eszme oly töme
geket tud megmozgatni mint 
a cserkészet. És amikor már 
elhisszük, akkor még mindig 
ott marad csodáitatni magát 
az, hogy ez az eszme min
den népfajba belegyökerezett 
s minden államban elterjedt 
s a ma világának egyetlen 
olyan mozgatója, amely békés 
egyetértésben, szeretetben ősz- 
szehozza a különféle nemze
teket.

A külsőségekben a leegy
szerűsítést mutatja a cserké
szet. Ha csak az arvalány- 
hajat nem mondjuk szépnek, 
amely a magyar cserkészka
lapot díszíti, a rövid nadrágon 
a gyűrött zöldesbarna ingen, 
a hosszú boton igazán sok 
szépet nem találunk. Tehát 
nem külsőségek, nem díszek, 
nem az egyenruha szépsége, 
fényessége terjesztette el ezt 
a nemes mozgalmat, hanem 
a lelki szépségek, amelyek az 
ifjúságnak visszaadták a me
zőt az erdőt, a vizet, meg
keresték benne az egyénisé
gét, a leikébe hatoltak s ott 
fogták meg, ahol a legjobban 
volt érzékeny.

Amikor Baden Pcxvel lord 
igy végignéz a hadseregén, 
valami olyan nagyság van 
benne, az emberben és a fő
cserkészben, ami napjainkban 
kevés embernek adatott meg. 
Hol van az ő érdemétől a 
hadvezér győzelme, hol van 
a lángész alkotása, amelyet 
csak kevesen értenek meg, 
hol van a politikus [legtöbb- 
siör kétes értékű népszerű
sége és sorra mirdszck a va
lódi és képzelt nagyságok, 
ennek az egyszerű embernek 
cicscsége, alkotásának töme

geket, nemzeteket megmoz
gató ereje mellett?

Jól mondotta valaki a na
pokban, hogy Napóleon dicső
sége elhomályosul ezen em
ber mellett, aki az emberben 
az embert kereste meg és a 
sziveken keresztül összehozott 
olyan nemzeteket, amelyek 
egyébként odakint a legdu- 
lóbb gazdasági háborút 
vívják egymással és politiku
saik ádáz gyűlölettel néznek 
farkasszemet.

A világválság legnehezebb 
napjaiban, amikor minden 
nemzetközi koneferencia meg
bukott, amikor a zöld asztal
nál a nemzetek vezetői még 
egy pillanatra sem tudnak ta
lálkozni, az uj nemzedék a 
cserkészeten keresztül egy
másra talál. Csak akkor tud
juk igazi értékét, mélységét 
és szépségét látni ennek a 
mozgalomnak, ha arra gon
dolunk, hogy ezek a fiuk, akik 
a gödöllői sátortáborban most 
nemzetiségre, fajra való te
kintet nélkül barátkoznak, 
nemsokára magasrangu hiva
talnokok, poltikusok, állam
férfiak, gyárosok, kereskedők, 
diplomaták lesznek. Mennyi
vel egyszerűbben tudnak 
majd egymásra találni majd 
azok után, hogy egysZer Gö
döllőn K csereseitek “ barát
koztak, megismerték egymást 
s a válásnál könnyes baráti 
szemmel mondottak búcsút 
egymásnak.

Hisszük, hogy a cserkészet 
utján a jövő képe másképen 
fog kialakulni, mert emberibb 
embereket nevel, mert közel 
vezeti egymáshoz a nemze
teket.! |

Ebből a szempontból lett 
fontos nekünk magyaroknak 
Gödöllő. Ennek a keserű 
sorsra Ítélt nemzetnek eddig 
nemcsak, hogy barátai nem 
voltak, de nem is ismerték, 
most pedig a világdzsembori 
alatt itt adtak találkozót a 
nemzetek s ezekben a rapok- 
ben megismerik a vendégsze

rető, rfyiltszivü, becsületes 
torekvesü magyart s a jövő
ben nem mint lobogó ingujju 
betyárok, cigánynemzet, a 
gulyás országa, hanem mint 
a kultúra magas fokán levő,

„Sok rossz határt láttunk, de 
ilyen lehetetlent seholsem“... 
Olasz újságírók Mohácson és az udvari Trianoni határon. —

Lelkes csodálattal nézték a sokáé népviseletet.
Vasárnap délelőtt érdekes ven

dégei voltak Mohácsnak. Délelőtt 
10 órakor Pécs felől autón ér
keztek meg Renato Carniglia a 
>Popolo di Roma* és Luciano 
A1ele a >Giornale d' Itália* kül
politikai szerkesztői, Kibédy Al
bert a >Popolo di Roma* buda
pesti tudósítója, dr. Faluhegyi 
Ferenc egyetemi tanár és Öllé 
István vármegyei főjegyző tár
saságában.

Az olasz újságírók Német Ká
roly főszolgabírónál tisztelegtek, 
majd a főszolgabíró társaságában 
tiszteletüket tették dr. Afa/gftay 
Lajos polgármesternél. Német 
Károly főszolgabíró a külföldi 
vendégeket először a Duna mel- 
’ett vezette, ahol a Dunában és 
a zöldben pompázó szigetben 
gyönyörködtek, majd visszafelé 

azokon a sokac utcákon, 
ahol a mohácsi sokacság 
épptn a miséről hazafelé 
menet volt látható. Az 
olaszok elragadtatással 
nézték a pompás színek
ben tobzódó népviseletet.

Kijelentésük szerint ez a szép 
viselet hazájuk egy részére, Tos
cana és Romagna népviseletére 
emlékeztet.

A városházán munkatársunk
nak alkalma nyílt beszélgetni 
velük, amikor a következőket 
mondották:

— Csodálkozással látjuk a nép- 
kulturát, a szinek pompáját a 
népviseletben. Amerre csak meg
fordultunk, a magyar hatóságok 
előzékenysége, megtisztelő fi
gyelme, a magyarok udvariassága 
mirdtnútt megha'adta már előre 
megalkotott fogalmainkat. Na
gyon tetszett nekünk a Duna, 
a répviselet és a vidék termé
kenysége.

Renato Carniglia elsőizben az 
újságírók nemzetközi kongresz- 
sztsa alkalmából volt Magyar
országon, amikor oldalas tudó

nép szerepelünk a népek 
millióinak lelkében, akik sze
retettel fognak gondolni arra 
a népre, amely ezekben a 
napikban vendégül látta 
gyermekeit.

sításokat irt lapjának (Magyaror
szágról. Nem a dzsemborira jött, 
hanem, hogy megtanuljon ma
gyarul s hogy

könyvet Írjon Magyar- 
országról, amely október
ben fog megjelenni.

Most mint testvérnéphez ha
zajött.

Luciano Mele, aki avantgárdista 
mondotta, hogy az olasz ifjúságot 
Bolgár-, Német- és Oroszország 
hívták meg hazánkon kívül, de 
Orfeo Santi parancsnok a ma
gyarországi ut mellett döntött, 
mert saját szavai szerint

a Balatoni mellé szere- 
tétből jöttek a baliiák és 
avantgárdisták.

A két olasz újságíró ezután 
Német Károly főszolgabíró és 
Öllé István vármegyei főjegyző, 
valamint a kísérettel az udvardi 
határra indultak. Útközben érdek
lődéssel nézték az elhagyott ró
mai országutat, mely tőlünk Mur- 
zára (Eszék római neve) veze
tett, Altinum helyét, a római őr
ház, (törökdomb) nyomait, a ve
teránok sírhelyeit.

Ez az érdeklődés azonban el
törpült, amikor Udvarra érkeztek, 
hol a lakosság nagyszámmal fo
gadta őket. És azután megindult 
a panaszok áradata. A lakosság 
tudta, hogy a két újságíró a két 
legnagyobb olasz lap hasábjain 
fogja kiteregetni a panaszokat, a 
lehetetlen helyzetet és mindent 
részletesen elmondottak.

Elpanaszolták, hogy a felduz
zasztott Borza milyen kárt tett 
a termésben, az idei termést a 
szerbek okvettetlensége mellett 
sem be nem hordhatják, sem ki 
nem csépelhetik s kétségbeesve 
néznek át a határon, hogy mi 
lesz a búzájukból ?!

Saját szemükkel láthatták, hogy 
a kövés utón fű terem s csak 
egy csapást lehet használni, hogy 
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a szerbek őrháza az úttestre 
épült

Sorra került a panaszok során 
a sok lótolvajlás, amely az állo
mány tíz százalékát elvitte, hogy 
az adót a szerbek a magyar föld 
után is beszedték, tehát kétsze
resen fizetnek, hogy a 300 méter 
távolságban levő földjére a gazda 
csak 12 kilóméteres ut után jut. 
És ezután jött a leglehetetlenebb, 
amikor megmutatták 

azt a kázat, amelynek 
falát a tulajdonos *kül 
földről* meszelheti csak, 
mert az eresz a határ.

A két olasz ujsá'giró megdob 
benten hallgatta a panaszokat, 
de, amikor az eresz alatt húzódó 
határt látták, felkiáltottak:

— Sok rossz határt láttunk, 
de ilyen lehetetlent sehol sem.

A beszélgetés során egy szó 
val fejezték ki Ítéletüket a látót 
tak és tapasztaltak felett: barba 
rizmus. Egyébként a szerbek el 
járását jó érvnek találták a bé- 
kerevizió követelése mellett.

A külföldi vendégek egy óra 
kor hagyták el Mohácsot, ahon
nan Harkányba mentek, ugyan 
csak autón.
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Minden valószínűség 
szerint már ebben az 

évben megindul aszilva 
aszalás.

Eredeti boszniai szilvaaszaló 
felállítását tervezik.

Eelhivás a szilvafa tulajdo
nosokhoz.

Nemrégiben lapunk hasábjain 
foglalkoztunk a mohácsi szilva 
termelés jobb értékesítésével, a 
melyet agilis és a mohácsi gyü
mölcstermelés ] érdekében annyit 
fáradozó Fischer Béla alispán 
figyelmébe ajánlottunk A cikk nem 
ötletszerüleg íródott, hanem mö
götte komoly tervek állottak, 
amelyeknek megvaló^tása a kö
rülményektől függ természetesen.

A cikk megjelenése után az 
akció mozgatói először is az 
aszaltszilva elhelyezhetősége ér
dekében érdeklődtek. Bán András 
felelős szerkesztőnk Budapesten 
járt a Kertészeti Tanintézetnél, 
ahol a meglevő modern aszaló 
berendezést tekintette meg, ahol 
egyben az egész eljárást meg 
tárgyalta az intézet aszalási szak 
értőjével.

Már ott közölték, hogy 
az aszaltszilva elhelye 
zése igen könnyű, mert 
ezelőtt nagy importra 
szorultunk.

Az utóbbi években Magyar
országon is alakultak aszalók, de 
ezek még mindig nem tudják a 
szükségletet ellátni, mert például 
az elmúlt évben már Karácsony
kor hiány volt hazai aszaltszil
vában. A Kertészeti Tanintézet 
saját szilvatermelését aszalta, ame
lyet

igen jó áron értékesitett 
és az aszaló felállítását 
nem tudják eléggé aján
lani olyan helyekre, ahol 
megfelelő szilvatermés 
van.

Egyidejűleg kérvény ment a 
iöldmivelési minisztériumba, hogy 

az állam esetleg az első évekre 
kölcsöngéppel segítse a mozgal
mat, amelyekből az államnak több 
intézetben több darab áll rendel
kezésére. Az alispán kózbenjárá 
sára a kérvény gyors élintézést 
nyert, azonban az aszaló beren
dezés áthelyezése — mint erről 
Budapesten is meggyőződtünk 
— költséges és nem ajánlható s 
igy a földmivelési miniszter azt 
ajánlotta, hogy

egyszerű boszniai szilva
aszaló felállításával in
duljon meg az aszalás.

A földmivelési minisztérium 
küldött is leírást, amely szerint 
aránylag olcsón lehet ilyen asza
lót felállítani s kezdetnek min- 
penesetre megfejelne.

A szigeti ut kiépítése után az átkelést 
kell megjavítani és olcsóbbá tenni.

Az átkelés lassú és drága. — Modern átkelést kell bevezetni, 
ha azt akarjuk, hogy a szigetiek Mohácsra járjanak

Lapunk zártakor kaptuk múlt 
héten azt az örvendetes hirt, hogy 
a várm°gye

a még hátralevő öt kiló 
méteres útszakaszt még 
ebben az évben megépíti. 

Ez a rövid hir, igen jelentős 
esemény a város életében, mert 
régi óhajt, sok sok kérést vált 
valóra. Mint emlékezetes a szigeti 
ut átépítését a vármegye a baracs 
kai rész felől kezdette meg s 
annak idején az volt a terv, hogy 
hamarosan elkészül az egész ut. 
Igen ám, de a közbejött nehéz 
idők mindjobban késleltették az 
ut megépítését, mert a várme
gyének nem állott elegendő 
pénz a rendelkezésére.

Az idei évben ismét csak ki
sebb útszakasz megépítését vet
ték tervbe s meglepetésként ha 
tott a Mohácsi H r.ap hire, hogy 
mégis beállítottak a munka 
programba.

A magyarázata ennek egyrészt 
az, hogy az utfentartásra elő
irányzott összegből még 100 
ezer pengő maradt meg,

amelynek hovajorditása 
iránt kellett dönteni és 
a legsürgősebb teendőket 
keresték

másrészt pedig Fischer Béla, a 
vármegye a ispánjának, a mohá
csi kérdésekben mindig tanúsí
tott megértő figyelme és jóaka
rata, aki a megbeszélésnél 
mindjárt a mohácsi szigeti útra 
gondolt.

Amikor ezúttal is hálásan gon
dolunk a megértő figyelmére, 
szinte önmagától vetődik fel 
utána a dunai átkelés rendezet
lenségének kérdése, amely pedig 

egyenes folytatása kell, 
hogy legyen az útépítés
nek.

Hiába lesz majd ut, ha itt 
órákig kell állani vásárkor, 
hetipackor, amig át lehet jönni, 
még hozzá drágán, a sziget 
túlsó részén levők nem nagyon 
igyekeznek majd Mohácsra.

Annnak idején megemlékez
tünk Fehérváry István műszaki 
tanácsnok tanulmányújáról és i 
megoldási terveiről, amelyek a

A kérdés ezekután most már 
csak az, hogy mint szövetkezet 
induljon-e meg az aszalás, avagy 
magánérdekeltség finanszírozza 
azt.

Az akció vezetői legszíveseb
ben szövetkezeti alapon oldanák 
meg a kérdést, mert igy az el 
érendő haszon a termelőnek jut. 
A szükséges tőke cca 6000 P, 
amelyet 4 pengős üzletrészekkel 
kell lejegyezni olyképen, hogy 
minden 10 darab termő szilvafa 
után egy üzletrész jegyzendő, de 
ennél többet is lehet lejegyezni.

Üzletrészeket lehet jegyezni 
Bán András felelős szerkesztőnk 
irodájában a tejcsarnokban.

Tekintettel az idő rövidségére, 
| a jegyzés végső időpontja au 

gusztus 20. déli 12 óra.

mainál feltétlenül és sokkal he
lyesebbek és megfelelőbbek, saj 
nos

most már régóta semmit 
sem hallottunk erről.

Már pedig a szigeti átkelés 
megoldása egyike a legsulyo- 
sebb kérdéseknek s óriási jelen
tőségű a város forgalma, a gaz 
dák munkaerejének és a jószág 
kiméese szempontjából.

Annyit irtunk mar erről, hogy 
közhellyé válik lassan minden 
érv, minden mondat, de az át 
kelés még mindig nincs meg 
oldva. Még mindig keserves 
bajlódással történik a kikötés és 
időrabló az átkelés. Ezenfelül 
drága.

A mai súlyos válságban 
egyenesen megfozztja at
tól a megmaradt kis jö 
védelmétől is a gazdát, 

de szinte megbünteti azokat a 
vasárnapi kirándulókat is, akik 
pihenést, üdülést keresnek a 
sziget árnyas fái között.

A megoldás útja először meg
változtatni az átkelés vámjelle 
gét. A sZ'getiátkelés üzem s ebből 
a szempontból a rentábilitás kér
dése helyezendő előtérbe. Már 
ennek az elvi kérdésnek az el
döntése is emelné a jövedelmet, 
mert most a vámmentesség ré
vén nagyon sok az ingyenes át
kelés, amit természetesen a fize
tők átkelési dijának magasabb 
árából kell kipótolni.

A második lépés az árak meg
állapítása A város közönsége 
még ezekben a nehéz időkben 
is szívesen fizetné a mai magas
árakat, ha tudná, hogy a meg
maradt külömbözet egy jobb, 
megfelelőbb átkelés megépítésére 
szolgál, az átkelési üzem terhére 
tehát semmi más terhet nem 
szabad tenni, mint a tényleges 
és az üzemhez tartozó kiadáso
két, vagy pedig az árakat leszál
lítani.

A város illetékes szakemberei
nek gyorsan kell megindítani a 
kompátkelés megjavítását célzó 
teendőket,

lehetőleg az útépítéssel 
egyidejűleg, nehogy a 

megépített ut dacára is 
másfelé terelődjön a for
galom, ami nagy veszte
séget jelent a városnak.

Mindezeket ajánljuk a képvi- 
selőtestület tagjainak a figyelmébe 
hogy a gyűléseken is szorgal’ 
mázzák a megoldást, hogy a 
város forgalmának ez a lehetet
len akadálya mielőbb eltűnjön 
s helyét élénk forgalom és o'csó 
átkelés foglalja el.

_____________

A dollárhigitás hatása 
az adósságokra.

Amikor hire ment, hogy az a 
dollár, melvet örökkévalónak hitt 
az emberiség, devalválódik, arany
értéke megszűnik és helyét a 
papirdollár foglalja el, nagy lett 
a pánik. Ez azonban csak kez
detét jelentette az álta'ános tájé
kozatlanságnak. Ugyanis némely 
állam nem ismerte el a papír- 
dollárt s ragaszkodott az arany
alapon történő számításhoz mig 
más állam fenntartás nélkül a 
papirdollárt tekintette értékméréül 
s ki használta a dollár árfolya
mában bekövetkezett esés elő
nyeit.

Eképpen jogbizonytalanság 
uralkodott szerte a világon, igy 
Mag>arorszagon is, mígnem az 
elmúlt hetekben megjeent 7600 
933. M. E. sz rendelet lett volna 
hivatott e kérdést rendezni A 
fenti számú rendelet szerint a 
6900 1931. M. E sz. rendelet 1. 
§ ában felsorolt államadóssági 
kötvények és záloglevelek, va'a- 
mint akár az állam, akár mások 
által kibocsátott kötvények alap 
ján, továbbá a magyar állam által 
kibocsátott - kincstári váltók 
és jegyek után járó összegeket — 
ha ezek a dollárban voltak ki- 

I kötve — az adósok a Magyar 
Nemzeti Bank által a letételt köz
vetlenül megelőző köznapon 
közzétett árfolyam szerint átszá
mítva pengőben kell letenni.

Ez azonban csak átmeneti in
tézkedés, mert ezzel a rendelettel 
a kormány nem foglalt nyílt 
álláspontot a dollárkérdésben, 
mert hiszen a rendelet nem fize
tésről, hanem csak letételről be
szél.

Ennek tudható be, hogy a 
rendelet megjelenése után meg
indult általános vita során igen 
érdekes figyelemreméltó vélemé
nyek láttak napvilágot.

Egyik legérdekesebb és az 
igazsághoz legközelebb álló vé
lemény Pethő Tivadar dr. törvény
széki biró tollából látott napvilá
got Véleménye szerint a felek 
akarata akkor, amikor a szolgál
tatásokat dollárban kökötték ki 
nem az volt, hogy a fizetés effek- 
tiv dollárban történjék, hanem 
az>l hogy dollár aranyértében. 
Ugyanis a kötelmeknek szinarany- 
ban való kikötése és teljesítése 
a sok tizedes miatt nehézkes és 
kevesek által érthető volt, ezért 
választották a dollárt, mint bizo
nyos szinaranymennyiség meg
testesítőjét, miből kétségkiül meg
állapítható, hogy a dollárt szá
molási egységnek vették csupán. 
Mindezekből folyóan a magyar ál 
lampolgárok közötti jogviszony
ban a.dollárcsak számolásiegység.

Ez természetesen csak a ma- 
i gyár állampzlgárok közötti jog
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viszony fennállása esetén állhat 
meg, mig a külfö'd részére fize
tendő és dollárban kikötött 
fizetéseket ia dollár mindenkori 
árfolyama szerint kell teljesíteni.

Külömbséget kell tenni tehát 
hazai és külföldi hitelező között, 
de szükséges, hogy a fenti érte- ' 
lemben alkalmazott egyéb érmék, 
nevezetesen ,az angol font is 
egyenlő elbánásban részesü jön.

Az egyenlő elbánás megkívánja 
hogy az adósok és hitelezők va
gyoni érdekeinek szemelőtt tar
tásával és mérlegelésével egyenlő 
védelemben részesüljenek Ha 
tehát fentartandó a kormány 
azon elhatározása, hogy a dollár 
után fizetendő összeget a tőzsdei 
jegyzés szerint átszámítva kell le
tenni, nem pedig az aranyparitás 
szerint, úgy ezt a rendelkezést 
ki kellene terjeszteni az angol 
fontra és netalán egyéb pénz
nemekre is mert hiszen az angol 
font értékében bekövetkezett esés 
alkalmával az adósok továbbra 
is a font aranyértéke után fizet
ték az esedékessé vált kamatokat 
és törlesztőrészleteket Azonban 
ez is csak félmunka lenne. Tud 
valevő ugyanis, hogy dollár és 
fontkölcsönöket csak nagybirto
kosok és bérháztulajdonosok 
vettek igénybe, illetve kaptak, mig 
a kis és törpebirtokosok ezrei 
kölcsönét pengőben kapta és a 
f zetéseket pengőben teljesiti. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a rendelet 
fentartása esetén hátrányosabb 
helyzetbe jutnak. Az egyenlő el
bánás elvét ezekre is ki kell ter
jeszteni és pedig oly módon, 
hogy vagy az Ő adósságaikból 
és mintegy 30\0-ot elengedni 
olyképpen, hogy a kölcsön után 
történő fizetéseket csupán az 
ugyanilyen arányban kisebbített 
összeg után tartoznak fizetni, 
vagyis a pengőnek hallgatag 
devalválásával. Ezt a megoldást 
azonban még sem tartjuk sze
rencsésnek annak ellenére, hogy 
az egyéb jószágok és javak 
30° o-nál nagyobb elértéktelene
dést is szenvedtek.

Szemelőtt kell tartani ezért, 
hogy a dollár árfolyamesése ne 
érintse súlyosan azokat — ha a 
rendelet fenntartandó — kik dol
lárkötvények tulajdonosai — bel 
földit értve — mert az állam 
feladata, hogy ne csak egyes 
társadalmi rétegeket, de az egye 
temes magyar nemzetet istápoija. 
Nem engedhető meg tehát, 
hogy a hazai kötvénytulajdono
sok között a rendelet változatlan 
fentartásával külömbség tétes
sék. mert hiszen a jelenlegi hely
zetben azok a hitelezők, kik pen 
gőben nyújtották hiteleiket, vál
tozatlan összegben kapják jöve
delmüket.

Álláspontunk tehát az, hogy a 
külföldi hitelezőkkel szemben 
fennálló bármily pénznemben ki 
kötött tartozások után a kamato
kat és törlesztőrészleteket, vala 
mint a fizetéseket mindenkori a 
Magyar Nemzeti Bank által jegy
zett áru árfolyam szerint kell 
teljesíteni, mig a hazai hitelezők
nek, még ha a teljesítés idegen 
pénznemben is köttetett ki, de 
az megállapithatólag csak mint 
számítási egység a vagyoni ér
dekek megóvása céljából történt, 
az illető pénznemek aranyparitása 
szerint fizetendők.

Mindaddig pedig, amig az 
adósságok rendezésére egységes 
terv meg nem valósítható, a 
7.600 1933 M. E. sz. rendelet 
egyidejű felfüggesztése mellett 
kötelezővé teendő, hogy az adós
ságok után történő mindennemű 
fizetések — igy a kamatok és 
más szolgáltatások is — , bár
mily pénznemben létesültek és 
köttettek is ki, mindenkor az il
lető pénznem — mint számolási 
egység — által kifejezett valósá 
gos belső aranyérté<, vagyis 
aranyparitás szerint történjenek

Igy történnének a fizetések a 
transzfeialapba is, amelyből az 
illető pénznem — legyen az dől 
lár, vagy font — aranyértéke és 
a teljesítéskori árfolyamának kü
lönbözeié az ujonan létesítendő 
kamathozzájárulási alap javára 
volna írandó. A kamathozzájáru
lási alapból segélyben részesül
nének úgy azok, kiknek dollár, 
font, vagy más értékben állanak 
fenn kötelezettségeik és kell fi 
zetniök, mint azok, kiknek adós
sága pengőben áll fenn és pen
gőben kötelesek teljesíteni.

Ezáltal elérhetőnek tartjuk, 
hogy sem a hitelező nem káro 
sulna, az adósok pedig egyenlő 
elbánásban részesülnének s egyik 
sem élvezne nagyobb előnyt a 
másiknál.

A kamathozzájárulás keresztül
vitele kétségkívül sok nehézségbe 
ütközik. Aránylag még könnyű 
a hozzájárulás megejtése azok 
részére, kik pénzintézeteknek tar
toznak, mert itt a Pénzintézeti 
Központ által történhetne az, 
mig a magánadósokra és hitele
zőkre nézve pedig akként volna 
megoldható, hogy a kamatilleték 
fizetésekor a m. kir. adóhivatal 
térítené meg a kamathozzájárulási 
összeget, esetleg a befizetendő 
kamatilleték ebben az arányban 
csökkenthető volna.

A dollár, angol font aranyér
téke és tőzsdei árfolyama közötti 
külömbség kb oly összegű, hogy 
az összes magyar adósok kamat
fizetéséhez cca 1° Q-kal lehetne 
hozzájárulni, illetve a hivatalos 
kamatlábat ily összegben leszál
lítani s ily módon valamennyi 
adósra kiterjeszteni a külfölei 
pénznemek értékében bekövet
kezett esés előnyét s a magyar 
hitelezők sem szenvednének sem- 
minéven nevezendő kárt, mert 
hiszen ők változatlanul az arany- 
paritás, vagyis a dohár, font stb. 
mint számolási alap, szerint kap
nak meg jövedelmüket.

Ez az eljárás talán nem szol
gálja mindenben az adósok ér
dekeit, de szo'gálja az egyetemes 
magyar társadalomét, mely igy 
anélkül, hogy bármely részről is 
jogsértés történnek, részesül a 
helyzet adta előnyben. s* J.

— Vitézi telekadományozás. 
A kormányzó herceg Montenuovo 
Nándor felaján’asa alapjan a Né
metegres hataraban fekvő 36 kát. 
hold kiterjedésű telket vitézi tele
kül elfogadta.

— Eljegyzés. Özv Kovjanics 
Rádrné szül, marcsamagvari, gom
bai Zalka Anna fővárosi helyettes 
óv. nő és Márjdnovits Rádo nyug, 
vasúti felügyelő jegyesek.

— Jó! érzik magukat cser 
készeink a dzsemborin A 
Tömöri Pál cserkészcsapat agilis 
cserkésztisztje Szkladányi Laci 
bá ugyan megígérte, hogy küld 
tudósítást a dzsemborról, azon
ban az ígéret teljesítetlen marad*. 
Meg is értjük, hogy a s >k látni 
való között teljesen megfeledke
zik a mohácsiakról, de bizonyo
sanpótolni fogj i majd u! )l g mu
lasztását. De azért jönnek a
tudósítások a szülőkhöz. Így 
például az eg\ik hpon ez
állott. Kedves Szüleim! Jól vá
gjunk. A koszt nagyon jo es ez 
fő. Meghízva jövök haza. Csókol 
fi átok. Így szóit nagyobbrészt a 

i többi tudósítás is s bar a szü'ő 
I többet is szere’ett volna tudni, 

mindenese re ez is val írni. M ir 
mint, hogy a koszt jó es ez a fő. 
Na, de ha majd hazajönnek, csak 
győzzük 1 allgatni az e'beszele 
seket I

— Járási tüzoltóverseny 
Mohácson. Baranyavarmegx e és 
Pécs szab. kir. varos Tűzoltó 
Szövetsége folyó hó 15 én va 
rosunkban rendezi meg járási 
tüzöltóverscnyét. Örömmel közö - 
jiik ezt a kitüntetést, mely min
den bizonnyal a mi kivételes 
képességű tűzoltóink m.-.’becsü 
lésének látható eredménye. A 
verseny délelőtt fel 10 órakor 
kezdődik a varos sport-tel-pen, 
n elyen r.enies küzdelemre kel a 
járás valamennyi tűzoltó szerve
zete, hogy gyakorlati 'ud^smak 
legjavával egyrészt ujatb bizil 
mát öntsön a nagy kozó; segbe, 
másreszt, hogy az önzetlenség 
jegyében született és izmosodott 

i tűzoltó öntudattal és ambícióval 
a verseny díj nyertesei közé s 

I ezzel az ugyancsak a Baranya 
vármegye és Pécs szab. kir. varos 
Tűzoltó Szövetsége által szept. 
3-án Pécsett tervezett vármegyei 
versenyen való részvételre kepe
siti magat. Eme kettős cél meg
valósításáért küzd majd a sok-sok 
tűzoltó s hisszük, hogy nemes 
versengésüket a közönség meg
értéssel fogadja és ezt a megér
tést a versenyen való tömeges 
jelenlétével igazolja. Belépődíj 
nincsen, de bármilyen kis össze
gű önkéntes adományt köszönet
tel fogad a vezetőség. »Moh ics 
város, mohácsi járás és a Mohácsi 
Önkéntes Tűzoltó Egylet egy- 
egy versenydiját adtak. Külön 
meghívókat a tűzoltó szövetség 
nem bocsájt ki, de általunk szere
tettel hívja meg a varos közön
ségét a versenyen való rés vetelre.

— A gimnázium ügye. A 
gimnázium ügyével kapcsolatban 
megjelent cikkeiknre a tervezet 
egyik benyújtó tanára Nemeth 
László figyelemreméltó megjegy
zéseket tartalmazó levelet küldött 
felelős szerkesztőnk címére, ame
lyeket ezúttal helyszűke miatt 
nem hozhatunk, de vissza fogunk 
térni rajuk.

— Megalakultak a Nemzeti 
Egvség Pártja körzetei es párt
irodái. Vasárnap folyamán az 
összes szavazókörökben megala
kultak a Nemzeti Egység Pártja 
gyűlésén elhatározott pártirodák, 
amelyeket körzetenkint az elelnö 
kök és titkárok fognak irányítani.

IGYUNK
ZWACK-ÜNICUM

gyomorerősitő liiórt.

A második szavazókörzetet Tímár 
György alelnök vezeti s a kör
zethez tartozók panaszait vasár
naponként délután 2—4 óráig fo 
gadják lakásán Rózsa utca 2. sz. 
alatt. A harmadik szavazókörzet 
irodájául a Kát. Legényegylet 
helyiségeit jetölték meg, ahol 
minden vasárnap délelőtt 10-12- 
ig fogadnak. Alelnöke dr. Kápol
nai Zsigmond. A negyedik kör
zet alelnöke Herner Balázs Ist
ván, aki mindennap fogad Rá
kóczi utca 23. sz alatti lakásán. 
Az ötödik körzet pártirodája 
Dózsa Béla párttitkár Kálvin utcai 
lakásán lesz, ahol vasárnapon
ként 10—12 óráig fogad

— Megszépült a strand. Öröm
mé. tapasztaltuk, hogy a strand 
megszépült. Megtisztogattak es a 
nem usz k korlAtait is végre he
lyesen es szépén állították fel. 
.gy ezen az utón mar jobban le
het idegenforgalomra számítani, 
mert ha egyébként sok kívánniva
lót is hagy a strand, amit pénz
hiány folytan nem tuduna meg
valósítani, a tisztogatás nem kerül 
sokbi es nem szabad elhanyagolni. 
A két ugróhely megépítéséért is 
dicsérettel kell megemlékeznünk.

— Kisgazdaságok vándor 
szaKOKtatasa A földmivelési 
miniszter rendeleté alapjan a kis
gazda társadalom tagjainak, vala
mint a földbirtokreform során föld
höz jutottaknak, hadirokkantak, 
hadiözvegyek, hadiarvak és vité
zeknek gazdasági oktatasa, a 
gazdálkodás ellenőrzése ügyét az 
alispán Mohács megyei varos, a 
mohácsi es pecsvaradi járások 
területére a mohácsi m. kir. téli 
gazdasági iskolára bízta.

— Megdrágul actpö?Egyes 
hirck szerint a dollár állandó ár
hullámzása nagj* nyersanyag be
vásárlásra készteti az amerikai 
trösztöket, hogy igy szabadulja
nak a dol.ar esetleges vesztességé- 
töl. Ügynökeik révén Európában 
is dolgoznak s különösen a bőr 
iránt érdeklődnek. Ennek folytan 
állítólag a magyar bőr is drágulná, 
ami természetesen a cipő drágu
lását maga utan.vonna. — Eddig 
jó, sót jó-jó, csak ebben a híresz
telésben nehogy a magyar bőr- 
kartel legyen banne, hogy okot 
találjon az emelesre . . .

is magukon vi
selik valódisá
guk jeléi: az 
ismeri Bayer- 
keresztel.

Meghűlés első 
jeleinél és fájdalmaknál 
ASPIR IN-TABLETTÁK

a 
valódiság 

van bevésve. •€
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— Értekezlet a magyar búza 
elhelyezése érdekében. A föld- 
nuvelési minisztériumban Kállay 
Miklós földmivelésügyi miniszter 
vezetésevei értekezlet volt a ma
gyar búza külföldi elhelyezése 
érdekében Az értekezleten a kü
lönböző piacok felé irányuló ma
gyar gabona kiviteli módozatait 
az eddig kötött megállapodások 
lehetőségei alapján teljes részletes- 
seggel megtárgyaltak.

— A soltác népművészet meg
örökítése. Az elmúlt héten Mo
hácson vázlatot készített a sokác 
népművészetről Pécsi Pilon Dezső 
festőművész, felsőakadémiai ta
nár. A művész eredeti modellről 
is dolgozott, de felkereste a II. 
Lajos Múzeumot, ahol babákról 
is készített vázlatokat. Különösen 
a farsangi tárgyak érdekelték, 
ígérete szerint ismét lejön Mo
hácsra, amikor aztán teljes képe
ket készít a színes sokac népvi
seletről.

— Ösztöndíjak hadlárvák és 
hadirokkantak gyermekei ré
szére. A belügyminiszter a hadi
rokkantak gyermekeinek, valamint 
a hadiárvak részére az 1933 — 34. 
tanévre, tiszta jeles tanulók jutal
mazására ösztöndíjat engedélye
zett Eszerint a főiskolai tanulok 
évi 80, középiskolai felsőbbosz
tály u tanulók 70, alsóosz'.alyu ta
nulók 60, iparos, kereskedő, vagy 
kertész tanonciskoiai tanulók évi 
50 pengőben részesülnek. Az ösz
töndíjat az erre a célra szolgaló 
kervényürlapon október 1 ig kell 
benyújtani a belügyminisztérium
hoz.

— A Bánkuti 1201 sikere. 
Baranya vármegye közigazgatasi 
bizottsága kedden tartott ülésen 
Bócz Elek dr gazdasági felügyelő 
számolt be a varmegy e gazdasági 
helyzetéről. Ezen beszámolóban 
figyelemreméltó a Bánkuti 1201- 
ről mondott jelentés. Eszerint, 
mig az ezelőtt termelt buzaféle- 
segek kát. holdankint 4 9 mm.-t 
adtak, mert a megdőlés, a rozsda 
erősen sújtotta ezeket, addig a 
Bánkuti 1201 8-16) mm.-t adott 
kát. holdankint, ami 12 méter- 
mázsás átlagnak felel meg. A 
gazdák figyelmébe ajánljuk ezt a 
körülményt, amelyhez meg meg
jegyezzük, hogy a Bánkuti 
1201-es búza 80 85 kg.-os faj
súlyú.

— A frontharcosok és a név
magyarosítás. Az Országos 
Frontharcos Szövetség memoran
dummal fordult a belügyminiszter
hez, amelyben arra kerte, hogy a 
szabad pályán élő es legalább 15 
éves kenyér keresettel bíró front
harcosok, akik általános vonatko
zásban is becsületes, tisztességes 
munkájukkal hasznot jelentettek 
a köznek, epugy, mint a közal 
kalmazottak, szintén kérhessek 
az idegen hangzású családi nevük 
régies Írásmóddal írott, vagy 
y ónnal végződő névre leendő 
megváltoztatását.

— Leakartaszúrni asógornőjét 
Kaltenbach György lippói kis 
gazda szerdán összeveszett sógor
nőjével Obert Ardrasneval Az 
összeszólalkozas odafajult, hogy 
Kaltenbach konyhakéssel fenye
gette meg az asszonyt, aki ijedté 
ben elmenekült. Koltenbach utana- 
futott, de az csszesereg ett szom
szédok lefegyvereztek. A ügyész
ség megindította az eljárást.

Mayer Ferenc példátlan sikere a pécsi kerék
páros versenyen.

A pécsi lapok hasábokon
A múlt évi leventeversenyen 

tűnt fel először Mayer Ferenc, 
aki a Mohácson járt Strohschnei- 
der mutatványait nemcsak lekopi- 
rozta,hanem túlszárnyalta azokat. 
Az egykerekűvel való mutatványa 
egyenesen szenzáció s mint ar
tista szám is megállaná a helyét.

Utana egyszer az Iparoskörben 
produkálta magát Mayer Ferenc, 
azóta aztán a mohácsiak sem hal
lottak róla. Jarja a ma nehéz or
szágukat, hol van egy kis mun
kája, hol meg nincs. Irt ugyan 
az artista egyesületnek, ahol el 
is fogadták volna vizsgára, de 
ehhez 32 pengőre lett volna szük
sége vizsgadijnak, azonkívül 
persze fel is kell menni Pestre. 
Ezt pedig ma megkeresni nem le
het egy géplakatos <szerelőnek s 
amatőr egyensúlyozó művésznek.

Vasarnap Pécsett kerekpáros 
verseny volt, amelyen Mayer Fe
renc a levegőben kerékpározott. 
Ámulattal, néma csendben figyelte 
a pécsi közönség Mayer Ferenc 
szamait es az elragadtatás hangjai 
hallatszottak mindenfelé :

Ki ez a fiú ? Nagyszerű, amit 
csinál, ilyet még a cirkuszban 
sem láttunk.

Hatalmas tapsvirhar kisérte
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— A szilvaaszaló üzletré
szeinek jegyzésében — mint 
elhatároztatott — más foglalko
zásúak, tehát kereskedők, iparo
sok stb is reszt vehetnek. Előre
láthatólag a befektetett pénz meg
felelő hasznot fog hozni s igy 
érdemes lesz jegyezni.

— Tejgazdasági ellenőri tan
folyam. A földmivelésügyi mi
niszter a keszthelyi m. kir. gaz
dasági akadémián 1933. augusz- 1 
tus 22-től november 12-ig tartó, | 
gazdasági társadalmi szervek által 
létesített tejtermelést ellenőrző 
körzetek részére, altiszti minőségű 
allasra képesítő tejgazdasági ellen
őri tanfolyam megtartását ren
delte el. A tanfolyamra 25 tanuló 
vehető fel. A tanfolyam ingyenes 
ugyan, de a résztvevők a lakas, 
eleimezes, valamint papír, nyom
tatvány es tankönyv szükséglet 
költségéit maguk viselik. A felvé
teli feltételek a következők: 1. A 
betöltött 18 eves életkor. 2. Erős, 
egészséges és ép testalkat. 3. A 
csermajori, vagy sárvári mezőgaz
dasági tejipari szakiskola, vagy a 
kisbéri tejmunkaskepzó iskola, v. 
bármely mezőgazdasagi szaaiskola 
elvégzése. 4. Kifogastalan előélet 
A 2 pengős okmány bélyeggel el
látott folyamodványokat a keszt
helyi ni. kir. gazdasági akadémia 
igazgatósagához legkésőbb aug. 
15-ig kell benyújtani.

— Házasságelőtti kötelező 
orvosi vizsgalat. Az ígazsag- 
ügyminiszterium előtt orvosi kő I 
rökből szármázó javaslatok var
jak a feldolgozást, hogy a házas* . 
sag előtti kötelező orvosi vizsga
lat kimondassák. A javaslatokkal 
foglalkozik már az igazságügy- 
minisztérium törvényelőkészítő 
osztálya.

— Termelő és értékesítő , 
szövetkezetek alakulnak. Mar •

át foglalkoznak Mayerral.
Afűjrr számait, a végén autog
ramért ostromoltak, majd a Dunán- 
tu' munkatársa, mint elismert és 
kiváló művészhez illik, meg is 
intervjuolta.

Érdemes elolvasni ezeket a so 
rókát, amit laptársunknak mondott 
Mayer, amely ekből a ma ifjúsága 
kialt fel, amely munkát, eletet 
követel s nem tud kapni.

Mayer esek úgy mellékesen 
beszélt művészetéről, amelyet já
téknak, szórakozásnak tekint. Fo
gadásból tanulta meg, mert le 
akarta ,pipálni" Strohschneidert. 
Játékból, szórakozásból, vasidegek
kel a halállal kacérkodik oda
fenn, idedelen pedig — mint mon
dotta — szeretne valami állandó, 
rendes munkát és kenyeret. Nem 
akar artista lenni, ő dolgozni akar 
a szakmajaban, kenyeret akar 
keresni es megélni. . .

Amikor örömmel hozzuk mi is 
Mayer Feri sikerét és gratulálunk 
neki, ugyanakkor Mohács város 
közönségéhez is lenne egy sza
vunk. — Hat nem érdemelne meg 
ez a tőrei Vő fiatal ember egy 
darab kenyeret ? Nincs számara 
állás, amelyben dolgozhatna ? 
Hiszen igazan nem sok, amit kér I

több indítvány hangzott el a me
zőgazdasági termelő es értékesítő 
szövetkezetek megszervezese ér
dekében. Mint olvassuk most az 
ügy a megvalósulás felé közele 
dtk. Az eddigi tervek szerint nem
csak gabonával, hanem gyümölcs
csel és egyéb mezőgazdasagi tér 
mények értékesítésével is foglal
koznak majd a szövetkezetek. 
Ezek a szövetkezetek főkep olyan 
területeken működnek majd, ahol 
a követitő kereskedelem nem tud 
kellőképen prosperálni.

— Boldog kutyák városa. A 
.Bajai Ujsag“-ban o.vsssuk, hogy 
ott mar egy esztendeje nem volt 
ebzárlat. A lap amikor ezt öröm
mel megállapítja, ugyanakaor jelzi, 
hogy volt egy ev, amikor aiig 
hatminc napig volt ebzerlatmen- 
tcs a varos, de azóta minden 
rendbejött. — Szeretnénk oda el
menni tanulmány útra s megnézni 
hogy a csudába csinálták ezt a 
bajaiak, amikor nálunk esztendők 
óta, — mondhatnánk, hogy em
beremlékezet Óta — állandóan 
ebzarlat van. lu alig van pár hét, 
amikor a kutyák szabadon járhat
nak, kelhetnek s mintha egy lát
hatatlan kéz eppen czekie a na
pokra indítana meg valahonnan 
egy veszett kutyát, egy harapas 
es — elharapcdolt a autyak sza
badsága is. Az ebzarlat nálunk 
mar oly hosszú, hogy sokan a 
kutyatulajdonosok attól felnek, 
hogy ettől vesznek meg az alla 
tok, de azt is mondjak, hogy a 
hosszú ebzarlat után örömükben 
az utcara szabadult kutyák bol
dogságukban vesznek meg . . 
Mindenesetre erdemes és figye
lemreméltó Baja varos kut>a ügye 
s ajanljux a mi intézőink figyel
mébe, hogy nézzenek széjjel ott, 
hátha uj módszert találtak a bajai
ak, hogy náluk sohasincs veszett
baja a kutyáknak.

1933. augusztus 13.

Augusxtus hó 19-én, szombaton 
este az Iparos Körben 

záró ÖSSZTÁNC
FELLNERNÉL.

.............. ..
— A bíróságok iparossza- 

kértől. Az igazságügyminisz- 
teiiumban rendelet készül, amely 
elrendeli, hogy a bíróságok csak 
szakképzett, fedhetetleu előeletü 
iparosszakértőket alkalmazhatnak 
peres ügyekben Az ipartestületeket 
a rendelet kötelezni fogja, hogy 

I három évenként jegyzéket kötele
sek összeállítani a bíróságok ré
szére a szakképzett iparosokról s 
a bíróságoknak ezekből kell ki
választani a szakértőt.

— Már megint a gazdaadós
ságok. Olvassuk, hogy a Nem
zeti Egység gazdasági főcsoportja 
határozatot hozott, (amelyben a 
gazdaadósságok gyökeres rendezé
sét követeli s hogy az erre vonat
kozó rendelet még az ősz folya
mán jelenjen meg. — Meg kell 
jegyeznünk, hogy a gazdaadós
ságokon kívül egyéb adóságok is 
vannak s hogy a rendezésnél 
ezeket sem szabad figyelmen kí
vül hagyni, de meg kell jegyez
nünk, hogy ez a követelés más 
évek óta napirenden van, anél
kül, hogy valami is történt volna. 
— Most már azt szeretnénk tudni, 
hogy kitől függnek megvalósi- 

! tasa, ha a kormánypártnak is kö
vetelni kell és követeli s még sem 
valósítják meg.

— A kereskedő ás a strand. 
Az egyik kereskedőt megkérdik, 
miért nem megy strandolni, hiszen 
ráér ?

— Mert a nap elárul 1
— ? ? ?
— Lesüti a bőrőm s már mesz- 

sziről ordítja, hogy le vagyok 
égve. . .

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi augusztus hó 
4 tői 1933. augusztus hó U-ig. 
Születések ; Mihálovics Mária Ka
talin, Schneidler Éva, Horváth 
Antal Gyula, Bálátinácz Éva, 
Frőhling Mária Magdolna, Kocsi 
László, Szűcs Imre, Varga Anna, 
Wittemberg Livia, Eisler Mária 
Teréz, Illés Erzsébet Mária. Házas
ságkötés ; Horváth Gyula és 
Kohn Ilona Regina, Szabó Sán
dor és Vankovics Mária. Halálo
zások ; Húsz Julianna 9 hónapós 
Beregi János 81 éves, Kalkan Ist
ván 5 éves, Preisinger Ede 21 
eves, Andrekovics Istvánná 50 
éves, Szaksz Lőrinc 22 éves, 
Kocsi László 1 napos, Horváth 
Erzsébet 27 éves.

IDŐ J ARAS
A. mohácsi m. kir. tóli 

gazdasági isstcola meteo
rológiai állomása Joietitii 
1933. aug 4-tól augusztus U-ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum + 32 C° 
a hőmérsékleti minimum -f-12 C° 

csapadék nemvolt.
___________ IGAZGATÓSÁG

Lekvárnak
való kajszinbarack eladó.

Cim a kiadóhiíatalbaD.



1933^ augusztus 13. MOHÁCSI HÍRLAP

Amikor a történelem 
találkozik.

% 
Trianon és Feneion.

Fö’dváry Mihály pécsi hírlap
író a reviziós propaganda érde
kében igen érdekes és figyelem 
reméltó könyvet adott ki: »Tria 
non és Ftnelon« címmel. A 
köny Francois de Sahgnac de 
la Motte Fcnelon cambray-i ér
seknek, aki egyúttal XIV. Lajos 
fiainak nevelője is volt, a király 
hoz intézett levelét közli, amelyet 
a következő címmel intézett: 
Lettre adresse á Luis XIV.

A levél csak a XIV. század 
elején jelent meg nyomtatásban, 
de kétségtelen, hogy szerzője 
eljuttatta a királyhoz, hogy a ki
rály visszariadjon addigi politi
kájától. Olvasva a levelet, azt majd 
minden változtatás nélkül Fran
ciaország mai uraihoz lehetne el 
íüdeni, mert a levél igazságai 
szószerint Trianon sérelmeire mu
tatnak rá

A szerző a levél tartalmát több 
fejezetre osztja szét és fejezeten- 
kint tárgyalva mutat rá a jelen 
igazságaira és igazságtalanságaira. 
Ezek a fejezetek a következőket 
tartalmazzák:

1. A csak dicsőségvágyból és 
bosszuszomjból indított háborúk 
sohase lehetnek igazságosak és 
az ily háborúból előálló határok 
igazságtalanul szereztettek ;

2. a béketárgyalások odaadhat
nak bizonyos területeket valamely 
országnak, de azért az igazság
talan háború nem kevésbé igaz
ságtalan, ha szerencsés is;

3. a legyőzött népek kényszer
helyzetben Írják alá a rájuk dik
tált békefeltételeket, mert kés van 
a nyakukon. Miután e békéket 
méltányosság és mérséklet nem 
szeliditi, azok nem lehetnek tar 
tósak és pedig annal kevésbé, 
mert a megszégyenített és meg 
nyomorított el enfelek csak arra 
gondolnak, hogy elégtételt sze
rezzenek ;

4 mások birtokára sohase sza
bad szükségünknek lenni A biz
tonságunk felett való őrködés 
gondja sohase ad jogcímet arra, 
hogy elvegyük szomszédaink 
földjét, különösen, ha úgyse tud
juk megtanani azokat a terüle
teket, melyek átadására egy oly 
gonoszul kezdett háborúval kény- 
szeritettük szomszédainkat;

A szerző sorra veszi ezeket a 
pontokat és igen figyelemreméltó 
tanulságot von le a mai helyzet
tel kapcsolatban. Műve feltétle
nül egyik jelentős tényezője a 
békereviziós mozgalomnak s ha
tása annál inkább előnyt fog je
lenteni számunkra, mert a telje 
sen elfogyott első kiadás után a 
francia kiadás következik.

Kapható lapunk kiadóhivatala 
utján. Ara 1 pengő.

SPORT.
A Délnyugati uszósport nagy 

sikere.
Múlt vasárnap az UTE rende

zésében került lebonyolításra töb
bek között a 400 meteres vizi 
gyorsuszóbajnoksag is, melyet a 
varakozasnak megfelelően Len
gyel Árpád a kitűnő kaposvári 
úszó nyert meg nagy fölénnyel. 

A másik szám, mely minket kö
zelebbről érdekel, Magyarország 
200 méteres gyorsúszóbajnoksaga 
volt Ez a szám szolgaitatta a 
legnagyobb meglepetést. Abay- 
Nemes Oszkár a Pécsi AC úszó
ja leverte az egész 200 as gyors
úszómezőnyt s igy méltó idővel 
lett Birany utóda 200 méteren, 
ideje 2 : 22 6 mp. maga mögött 
hagyta Székelyt, a nagy favorit 4,

V asarnap kerül sor a magyar
nemet úszó- es vizipolómérkőzesre. 
A csapat tagjait összeállították és 
mindaet dunántúli versenyző he
lyet kapott benne. Lengyel a 400 
meteres úszásban, nng Abay- 
Nemes a 4X-00 méteres úszó
stafétának lett tagja.

•

A DNyLASz pécsi alosztályá
ban szereplő csapatok végső sza
ma nem 13, hanem 12. Az inté
zőbizottság ugyanis csak a pécsi 
BTC t vette fel a bajnokságban 
küzdő csapatok köze, mig a 
Hosszuhetényi SE nevezését el
utasította.

Az MTE ujoncpróbát tart, evég- 
bői ezúton hívja fel mindazok fi
gyelmét, akik futballozni óhajta
nak, szerdán (16-an) jelenjenek 
meg a spotpalyan délután 6 orara.

•

Rövid idő mu.va megkezd dik 
a harc a bajnoki pontokért. Min 
de i csapat szorgalmasan, ujult 
erővei készülődik az uj harcra. 
Így az MTE is Barac István edző 
(tréner) vezetése es szakszerű irá
nyítása mellett edzi tagjait álló- 
kepessegre, ésszerű jatekra es fe
gyelemre. Az uj tréningrendszer 
merőben elüt a regi, elavult rúg- 
d -.lózastól. Az u bán van terv- 
szerüseg, egyöntetüseg, a regi 
sablonnal ellentétben. Érdemes 
megfigyelni a játékosokat, mily 
nagy kedvvel, örömmel és kitar
tással végzik a nekik még szo
katlan és fárasztó gyakorlatokat 
es tréning után milyen jokedvüek, 
szinte sugárzik arcukról a jól vég
zett munka után kijáró es vele
járó orom. Nemcsak a fiatalok, 
de az ,öregek* is alavetia ma
gukat a trener ellentmondást nem 
tűrő „atyai- rendelkezesenek. 
Nincs ellenkezés, nincs vitaba- 
szallas, egy hang van csupán es 
ez Barac e, az edzőé. Ö irányit, 
magyaraz es javít, nem korholva, 
hanem a tanítás hangján.

•
A Délnyugati LASz intézőbi

zottság kisorsolta a pécsi alosz
tályban szereplő csapatok mérkő
zéséit. A sorsolást jövő szamunk
ban ismertetjük részletesen.

— Teli divatlapok megér
keztek és kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- es papirkereske- 
deseben Mohács.

Szerkesztői üzenetek.
J. Valéria A témát Ábrányi „Mi a 

haza“ c. költeményében sokkal szebben 
dolgozta fel. Ha nem ismén, olvassa el, 
nem fog ártani az összehasonlítás. 
Egyébként nagyon sok szép sor van 
benne s azt hisszük, hogy hamarosan 
olyatküld.amitle is közölhetünk, de már 
előre is jelezzük, hogy akkor teljes 
nevével Írjon, mert ismeretlentől elvből 
nem közlünk le semmit sem.

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS.

Laptulaldonos As kladé ;
FRIDRICH OSZKÁR.

üzleti kiszolgálónöt 
keret a „Mohácsi Kisgazdák 
Tejszövetkezete'* szeptember 

hó 1-i belépéssel 
Jelentkezés kedd déleiőttig a 

csarnoki irodában.

Eladó
teljesnn jókarban lévő furnirozott 
Biedermayer stilu cseresznyefa 
hálóbutor, mely áll 6 darabból. 
_____ Cim a kiadóhivatalban 
A mohácsi kir. járásbiróság mint telek

könyvi hatóság.

7862 1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Borjádi Hitelszövetkezet végre- 

hajtatónak Láng Adám (nős 
Rangics Annával) végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi ható
ság végrehajtási árverést 45 P 
tőkekövetelés és járulékai behaj 
tása végett

a mohácsi kir. járásbiróság 
területén levő Pócsa községben 
fekvő s a pócsai 171. sz. tkvi 
betétben A. I 1 —3., 4- 2—4. 
sorsz 67 hrsz alatt felvett szőlő 
felerészére 75 14 pengő, 68 hrsz. 
a. felvett szántó felerészére 202 P 
25 f, 69 hrsz. alatt felvett ház 
felerészére 900 pengő, 781 hrsz. 
alatt felvett szántó felerészére 71 
pengő 25 fillér, 1020 hrsz alatt 
felvett szántó felerészére 437 P 
84 fillér, 481 3. hrsz. alatt felvett 
szántó felerészére 190 pengő 50 
fillér kikiáltási árban ifj. Láng 
Jakab és neje Krohuszka Mag
dolna javára bekebelezett hasz 
ná'ati és kikötményi jogával ter
helten, úgy azonban, ha ezen 
szolga mi |ogot megelőző teher
tételek fedezetére szükséges 3000 
pengő, valószínű összeg be nem 
folyna, úgy az ingatlan ezen 
szolgalmi jog nélkül fog elárve- 
reztetni.

Villányi Központi Takarék
pénztár r. t. legkisebb vételár 
né'kül árverezhet, Pajtás Testvé
rekkel szemben a legkisebb vé
telarat 3036 pengő 19 fillérben, 
Franki Samuval szemben 3722 
pengő 89 füléiben, Borjádi Hitel
szövetkezettel szemben 4247 89 
pengőben, Krausz Szöcs és tsai 
céggel szemben 9672 pengő 89 
fillérben, özv. Berger Dénesnével 
szemben 9909 pengő 64 f ben, 
Borjádi Kisgazda Hangya Fo
gyasztási Szövetkezettel szemben 
10 000 pengőben, Országos Hi
telszövetkezettel szemben 10051 
pengő 98 f ben állapítja meg.

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek Pócsa községházánál 
megtartására :
1933. évi szeptember hó 6. 
napjának délelőtt 10 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LXI t.-c. 150 §-a alap
ján a következőkben állapítja 
meg:

1. A házadó alá eső ingatlant 
a kikiáltási ár felénél, egyéb in
gatlant kétharmadánál alacso- 
nyaob áron eladni nem lehet, 
(1908: LXI. t. c 26. §-a) ahol a 
legkisebb vételár van megállapít
va ott ez az irányadó.

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10J0-át készpénzben vagy az 

1881 :LX.t -c 42. §-ában meghatá
rozott árfolyammal számított óva
dékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánat
pénznek előleges bírói letétlse 
helyezéséről kiallitott letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX. t e 147, 150, 170. 
§; 1908 : LX. t. c. 21 §)

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

Mohács, 1933 évi junius hó 
24 napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül:
LEOPOLD FERENC

kiadó

Eladó
Egy sütöde és füszerüzlet.

Érdeklődni lehet

LUDVIG JÓZSEFNÉL
Tompa Mihály u 59.

A mohácsi Kir jarasbirOság mint 
telekkönyvi hatoság.

5825 1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Mohácsi Ipari és Gazdasági 

Hitelszövetkezet, mint az OKH. 
tagja végrehajtatónak Riegl István 
(nős Reder Erzsébettel) végre 
hajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telek
könyvi hatóság végrehajtási ár
verést 700 pengő tőkekövetelés 
és járulékai behajtása végett a 
mohácsi kir járásbiróság terüle
tén levő, Lánycsók községben 
fekvő s a 666 sz betétben 27 1. 
és 27 2. hrszám alatt felvett bel- 
telki rét, ház és udvarra együt
tesen 1302.50 pengő kikiáltási 
árban elrendelte

Az árverést 1933. évi augusz
tus hó 31. napjan délelőtt 10 
órakor Lánycsók községházánál 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb 
áron nem adható el

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

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

Mohács, 1933. évi május hó 
12. napján.
Dr. Hadler s. k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.
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1 Olcsóbb mint a fa !! 
Száraz tengeri csutka kapható 
FUTURA föbizományosánál 

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

A Városház ucca 15. számú

Ilii zlia ■■
Egy 4 szoba, előszoba, konyha 
és mellékhelyiségekből és egy 1 

szoba konyhás lakás 

azonnal kiadó.
Bővebbet

Schneider Lajos ig.-tanitónál,
lossntk Lajos occi 51. síim ilitt-

4 szoba és mellékhelyiségekből 
álló uj 

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

lek mellett eladó.
_____ Cim a kiadóhivatalban.

Játékkártya 
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyv- és paptrkereskedése

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

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

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

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

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

Különhajók bérelhetők!

11. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

Piaci sirakjs
Búza uj 8.50 ó — P
Rozs — — 6.— P
Árpa — 5 80 P
Zab — — 5 — P
Tengeri morzs. 7.— P
Bab — — 7.— P

Tárcát aki n^m‘ tőkével rer>- 
1 dl SCl L, delkezik, keres forgó

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

jelentkezhet szakismeret nélkül is.
Cim a kiadóhivatalban.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítjük t. feleinket, hogy 

irodahelységünket 
folyó évi augusztus l-ével a 
volt Joszt gépgyárba helyeztük át 
Telefonunk változatlanul Mohács 

8. szám.
FUTURA főbizományosa

Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár
árubixományi osxtaiyanak kirendelisege.

JA mohácsi mezőben

20 kis hold föld
bérbe vagy felesbe épülettel 

együtt kiadó.
Bővebbet

Szentháromság ucca 44. szám. 

Kényszerkölcsönt veszek 
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

i

íl
Í3

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.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




