
Moháéi, 1933. augusztus 20. Vasárnap. XXIII. évfolyam. 34. szám.

POLITIKAI É& TABSADALKI EETILAP.

bloflietéd Ara i
Negyedévre 1 pengő 60 fillér. Száma : 16 fillér. Herkeszlöscpi 88, kiadóhivatal! telefonsz 67.

Egylovas kocsi.
Az utóbbi időben feltűnően 

sok az egylovas kocsi. Az
előtt is voltak szegény gaz
dák, akiknek nem tellett két 
lóra, akik a második ló ere
jét a sajat erejükkel pótolták 
s vonták-húzták az igát, dol
goztak, megművelték a földet 
emberfeletti erőt fejtve ki, 
hogy a búza kalaszba szókén
jén, hogy a magyar róna a 
perzselő nap heve alatt 
Brannyá sárguljon s végül 
kenyér legyen belőle.

Az egylovas kocsi mar, 
akkor is a szegénység jele 
volt. A legkisebb gazdát jel
lemezte, akinek pár lánc föld
jéhez elegendő volt ez az 
iga. Most azonban feltűnően 
elszaporodtak s a figyelmes 
szemlélő szomorúan látja, 
hogy olyanok járnak egy ló
val, akik nem is oly régen 
még két lovat fogtak be a 
kocsi elé.

Aki nem ismeri a kisgazda 
életét, az nem tudja, hogy 
mi a külömbség a kettő között. 
Hiszen lehet szántani egy 
lóval is, de csak jo porhanyos 
földet, amelyben könnyen jár 
az eke. Ha a föld kemé
nyebb, akkor az egylovasok 
bizonyosan összecsoporiosul- 
nak és igy végzik el a munkát.

Lehet terhet is szállítani 
egy lóval, de bizony csak 
úgy gyengén megrakva a 
kocsit, mert bizonyos, hogy 
két lo terhét egy nem birja 
elvonni.

Hova került vájjon az egy 
ló parja? Az adossag törlesz
tése vitte-e el, vagy a kamatra 
nem volt egyszer pénz ? Vagy 
az adóvégrehajtás kellemet
lenségét akarta kikerülni a 
gazda s ezért vált meg hű
séges munkatársától ? Ki tudná 
ezt mar megmondani ? 1 alan 
ő maga sem, mint az egy
szerű vándor, aki jarja a 
rögös utat s csak este veszi 
észre, hogy ki van sebezve 
a laba, de nem tudja, hogy 
a sok rossz ut körül melyiken 
sebeseden ki.

| Érdemes lenne azoknak 
igy elnézegetni ezt a bús-.n 
kocogó egylovast, akik még 
ma is emelik az adókat, akis 
még ma sem gondolnak ko
molyan arra, hogy tenni keli 
de gyorsan valamit a fizető
képesség visszaállítására.

[ Ezt a magaban baktató lovat, 
annak szomorú, a magyar 
gazda bujaban-banatában osz
tozó okos szemét kellene 
megnézni azoknak, akiknek 
tálán eszébe sem jutott, hogy 
a 8 pengős búzából hogyan 
fog a gazda fizetni? Miből 
fog vásárolni, miből fogja el
kopott eszközeit kijavíttatni, 
újakat venni, hogyan és mi
ből tud majd az esedékes 
adóra, kamatra pénzt elő
teremteni ?

Csupán kérdés, amelyre 
egyelőre nincs felelet. Az 
adósságok sürgős és gyöke
res rendezését évek óla ígér
getik, a legsürgősebb felada
tok közé teszik, de a célt- 
tévesztett kamat engedmény
nél és az árverések felfüg
gesztésénél tovább nem ju
tottak.

Egyik olvasónk kifogásolta, 
hogy cikkeinkben mindig pa
nasz van, hogy az élet szo
morú, sötét oldalát latjuk. 
Nem tehetünk róla, ha bár
hová nézünk a szemünk elé 
ilyen sötét képek jönnek. 
Nem mi vagyunk az okai, 
ha az aranylo buzatenger 
nézésekor mar olt latjuk a 
kalászok közóit kiemelkedni 
a tozsdés ragyogó arcat, aki 
biztosan keresni fog, de 
ugyanakkor latjuk a gazda 
elboruló tekintetét, ha újság
jában az árakat nézegeti.

On, hiszen mi szívesebben 
zengenénk diszhimnuszokat 
készséggel elővennénk ifjúkori 
s régen pinenő lantunkat es 
zengzeles rigmusokban ujjon- 
ganank a szépet, a jót, az 
örömet, -— de ha nem talál
juk sehol, még aranyban 
ködlő költői szemüveggel 
sem. . .

Á Nemzeti Egység Pártja memorandumot küldött 
Gömbös miniszterelnöknek.

Az adósságok rendezését, a mezőgazdasági értékesítés meg
oldását. az adórendszer átalakítását kérték. — A momoran- 
dumot szétküldik a többi szervezeteknek is állasfoglalás végett.

Vasárnap délután fél 4 órai 
kezdettel érdekes gyü'ése volt a 
Nemzeti Egység Pártja mohácsi 
választókerülete elnökeinek és 
választmányi tagjainak. A torna 
csarnokban Mohácsról, valamint 
a kerületből mintegy 80—100 
pártvezetó ült össze Schmidt La 
jós mohácsi pártelnök meghi 
vására.

Schmidt Lajos elnök nyitotta 
meg a gyűlést. Üdvözölte az 
elsőizben összeült kerületi inté 
zőségetés ismertette a mai gyűlés 
célját.

— Nagyon jól tudom, hogy 
sokan nincsenek megelégedve a 
mai állapotokkal és az újonnan 
alakult csoportokban sokan egyes 
személyek iránti bizalomból ál 
lottak be, ami nem jelenti ugyan 
akkor azt, hogy

minden kritika nélküli 
kormány támogatók len 
nének.

— Szervezkedésünknek az a 
célja, hogy a szétszórtan levő 
magyar polgárságot egy táborbi 
tömöritsük, amely tábor készség
gel támogatja a kormányt, ha 
annak munkája a nemzet egye
temének érdekeit képviseli, de 

ugyanezek a szervezetek 
levonják a konsekvenciá 
kát, ha azt látják, hogy 
a kormánypolitika nem 
tud valamennyiünkért al 
kötni.

A mai napra egy a kormány
hoz intézendő memorandumot 
terjeszt elő, amely nyíltan feltárja 
a súlyos helyzetet s olyan javas
latokat tesz, amelyek alkalmasok
nak látszanak a súlyos vá'ság 
javítására

Schmidt Lajos elnök ezután 
felolvasta a memorandumot, 
amely kivonatosan a következő 
két tartalmazza :

A memorandum aláírói az 
elsők között voltak, akik a Nem
zeti Egység táborába állottak, 
mert szent meggyőződésük, hogy 
Gömbös Gyula egyénisége, ke 
pességei, rátermettsége s izzó 
fajszeretete képessé teszik a nem
zet vezetésére, boldogitására.

Ugyérzik azonban, hogy tudo
másra kell hozni azokat a nehéz
ségeket, amelyek a jelenlegi vi 
szonyokat jellemzik. Kétségbe

esés fogja el az embereket a 
a folyton

romló jövedelmek mellett, 
hogy miként fognak ele
get tenni családapái kö
telességüknek, miből fog
ják az adót, az esedékes 
kamatokat megfizetni.

Nem könnyelműen eladóso
dottakról van szó, hanem olya
nokról, akik annakidején a 

gazdaságukba invesztál
tak, földet házat vásá
roltak s az azóta meg
csappant jövedelem miatt 
állandóan ki vannak té
ve a teljes tönkremenés- 
nek, ha ez eddig be nem 
következett.

Utalnak arra, hogy a bankok 
a legtöbbször a legridegebb ál
láspontot mutatják velük szem
ben, törlesztékeket kérnek, amikor 
a szőlők a sok esőzés folytán 
termést nem fognak hozni, a 
tengeri a saját szükségletet sem 
fogja fedezni, a búza óra 8 pen
gőre esett s igy a gondok mind 
nagyobbak lesznek.

A memorandum rámutat, hogy 
milyen súlyos helyzetben vannak 
a kisiporosok, a kiskereskedők, 
akik a gazda jövedelmének rom
lása folytán nem kapnak meg
rendelést. munkát, nincs vevőjük 
s ugyanazon gondokkal k^köd- 
nek,

de helyzetüket súlyosbítja 
az, hogy nem részesül 
nek oly védelemben, mint 
a gazda.

Ezután rámutatnak arra az 
aláírók, hogy, amint a miniszter
elnök az egész országgal szem
ben, úgy

a pártvezetők azoknak 
tartoznak felelősséggel, 
okik személyükön keresz
tül csatlakoztak a párt
hoz s ezek bizalmának 
megtartása érdek ‘ben a 
legőszintébben kell fel
tárni a vezér előtt a',hely- 
zetei s olyan javaslato
kat előterjeszteni, ame
lyek könnyebbülést hoz
hatnak.

A bajokat és ezek orvoslását, 
a javaslatokat három csoportba 
sorozza a memorandum. Az első 
az
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adósságok gyökeres 
rendezése.

Nincs csak gazdaadósság, mert 
ma mindenki el van adósodva s 
ezért a rendezésnél mindezekre 
kell gondolni.

Az eddigi intézkedések célt- 
tévesztettek voltak és sem a ka 
mát mérséklés, sem pedig a 
gazdamoratorium nem jelentett 
elintézést, hanem legfeljebb lélek- 
zetvételhez juttatta az adóst. De 
céltévesztettek azért is, mert

űz agráországban a többi 
foglalkozások szorosan 
összefüggnek a gazdák 
sorsával s igy azoknak 
baját is megérzik, tehát 
ra/tuk is segíteni kell.

A rendezést illetőleg csak gyö
keres rendezésről lehet szó. Rá
mutat a javaslat arra, hogy az 
eladósodás mai nagy mértéke a 
deflációs politika, a pengő túl
ságos megerősítésének követkéz 
ménye Az orvoslás útja tehát 
csak az lehet, hogy

állítsák vissza a pengő 
vásárló erejét arra a ní
vóra, amelyen az adós
ságok keletkezelésekor 
állott.

Ez az egyedüli ut, amelyen az 
adósságokat rendezni lehet A 
hitelező nem vészit, az adós 
nem nyer, mert a hitelező azt az 
értéket kapja, amit kölcsön adott 
de élvezte közben az igen ma 
gas kamatok hasznát is.

Az ingótőke az ingatlantőke 
rovására gazdagodott. Akinek 
ezelőtt 5-6 éve 100 ezer pengője 
volt, akkor 50, ma pedig 100 kát. 
hold földet vehet. Ez lehetetlen 
állapot s egyedüli segítsége a 
pénz felhigitasa. Ez nem infláció, 
hanem az igazság keresése és ez 
az állapot az, amikor a közvéle
mény jogosan követelheti az 
állami ^beavatkozást, mert más 
különben a nemzet tönkre megy

Ez az útja a
mezőgazdasági ter
ményárak rendezé 

sének,
ami második kérése a memoran 
dumnak. Az igy felhígított pén 
zen a mezőgazdasági termény
árak emelkednek s eléirk ismét a 
26 — 30 pengős nívót a búzánál 
és a megfelelőt a többi termé
nyeknél. Tehát a gazda ismét 
fizető — és vásárló képes lesz. 
Ha egyidejűleg hatalmi intézke 
désekkel meggátolják az ipari 
áraknak az akkori nivónál na
gyobb emelkedését

az agrárolló oly nehezen 
várt bezáródását érjük el.

A mezőgazdasági termények 
értékesítésének kérdése az áliam 
által támogatott értékesítő szövet
kezeteken keresztül érhető el. Ez 
a kérdés nem kereskedelem el
lenes, mert nem m nden termény 
értékesíthető szövetkezeteken át 
s igy a kereskedelemnek is elég 
tere marad, de viszont olyan 
téren, ahol megvalósitható, a 
gazda és a fogyasztó érdekeben 
kell megtenni.

Külön foglalkozik a memoran
dum a búza árával, amelyben 
külön belföldi ár megállapítását 
javasolja, amely biztosítja a ter
melés költségeit és a tisztes pol 
pari hasznot a gazdának. Utal a 

cukorkartell üzleti politikájára, 
amely szintén külön belföldi és 
külön külföldi árral dolgozik.

Az adóügyek, 
a harmadik része a javaslatnak, 
amely minden társadalmi réteg 
nak a baja. Azt az adórendszert, 
amely a jövedelem megadózta
tásával a gyakorlatban nem vált 
be, meg kell fordítani és 

ol\an adórendszert be
vezetni, amely ott fogja 
meg a jövedelmet, amikor 
elköltik s ezzel mindenki

Jövő év szeptemberére tervezik a 
gimnázium megnyitását.

Megírtuk lapunk múlt számá- | 
bán, hogy Német László közép
iskolai tanártól érdekes és figye
lemreméltó levelet kaptunk, ame
lyet azonban múlt számunkban 
helyszűke miatt nem tudtunk 
közölni.

A levél a tervezet körüli vitára 
tesz észrevételeket. így az egyik 
része az, hogy árt-e majd a gim
názium a polgári iskolának, a 
melyre Német tanár nemmel felel. 
Itt adjuk levelének ezt a részét:

>Azt az ellenvéle nényt, hogy 
az uj gimnázium elvonja a most 
virágzó polgári iskola tanulóit, 
nem tartom megalapozottnak és 
eléggé indokoltnak, mert szilárd 
meggyőződésem, hogy

a polgári iskola létszá
ma is növekedni fog, 
amint a városban az is 
kolakultura elterjed.*

>lskolakultura csak ott alakul
hat ki, ahol több, legalább két 
iskola van. A tanulók nemes ver
sengése, a sportkapcsolat, stb. 
nagyon jótékonyan nyúlna bele 
a város iskolaéletének kialaku 
lásába.

Egy 17000 lakosú város nem 
csak két virágzó iskolához, ha
nem többhöz is tud tanulót adni, 
amit sok, más kisebb lakosú vá
ros esete is bizonyít. Hiszen a 
város környéke is sok tanulót 
hozna be az iskolába, ez maga 
már nagy pozitívumot jelentene I 
a város háztartásában, amellett, 
hogy az uj gimnázium a város 
társadalmi életében, valamint szel 
lemi kultúrájában tevékeny ténye
zőt alakitana ki Véleményem 
szerint tehát az előbb említett i 
aggodalmak nem eléggé indo 
kodak egy olyan nagy lélekszá
mú városban, mint Mohács.*

A levél második része a la- 
puekban megjelent »Pater fami- 
lias* aláirásu cikkre szól :

»A >Pater familias* nak az a 
gondolata, hogy az I. és V. ősz 
táilyal nyíljék meg az iskola, na
gyon praktikus és mohácsi vi
szonylatoknak a lehető legmeg
felelőbb lenne, ha az uj gimná
zium megnyitását mi szeptem 
bérré teveznők, vagy a jövő is
kolaév folyamára.

A mi tervezetünk szerint 
az iskola a jövő év szep
temberében nyílna meg, 
amikor már minden mo
hácsi és mohácskörnyéki 
szülő kellő értesítést nyert 
arról, hogy Mohácson 
reálgimnázium nyílik és 

teljes jövedelmének meg
felelően fog adózni.

Minden jövedelem egyszer 
pénz alakjában forgalomba kerül, 
ha tehát olt megfogják, elértük 
a helyes és igazságos adóztatást.

A pártválasztmanyi tagok a 
felolvasott memorandumot teljes 
egészében magukévá tették s 
egyenesen Oömbös Gyula címére 
küldték el. Egyben elhatározták, 
hogy a többi szervezeteket is 
megkeresik hasonló állásfogla
lásra.

A gyűlés öt óra után ért véget.

nem Íratná máshova a 
gyermekét.

Ezért a tanulók szempontjából 
legfeljebb a különböző okok 
miatt lemaradottakról é polgári 
iskolát végzettekről lehet szó. 
Az utábbiak is csak a külömbö- 
zeti vizsgával jöhetnének át a 
reálgimnáziumba, viszont a vizs
gára természetesen nem volt ké- 
szülési idejük, mert nem tudhat
tak arról, hogy reálgimnázium 
létesül Mohácson Tehát az I. 
és V. osztály megnyitása a jelen 
tanév elején fizikailag lehetetlen, 
még akkor is, ha a VKMinisz- 
terium a megnyitásra megadná 
az engedélyt. Minisztériumi en
gedély esetén legjobb esetben 
arra lehetne gondolni, hogy az 
I. osztály nyíljon most meg szep
temberben.

Tervünk az volt, hogy a jövő 
tanév alkalmas lesz arra egyrészt, 
hogy a köztudatba bemenjen a 
mohácsi reálgimnázium gondo
lata, másrészt, hogy az esetleges 
átalakításokhoz és intézetmegnyi
tási munkálatokhoz bőségesen 
legyen idő, úgyhogy a jövő év 
tavaszán megejthetnők a jelent 
kezéseket, amelyek világos képet 
mutatnának a leendő tanulók 
számáról és igy biztos alapok 
kai indulhatnánk neki kulturmun- 
kánknak.<

A magunk részéről a követ
kezőket szeretnénk megjegyezni 
még a gimnázium ügyhöz:

A város hívja össze a város 
polgárságának, vezetőinek azt a 
részét, amelyet a gimnázium akár 
mint kultúrintézmény, akár pedig 
mint szülőket érdekel Ezekkel 
vitassa meg az ügyet behatóan 
kezdve a tervezettől, a helyisé 
geken és minden szükségesen 
at az engedélyezési eljárásig — 
még a képviselőtestületi gyűlés 
előtt - és még a tél folyamán 
a községi jegyzők, tanítók be
vonásával körkérdést intézzen a 
falvakhoz, egyúttal természetesen 
helyben is, hogy a reálgimná 
zium felállítása esetén hányán 
jelentkeznének oda. Ezen az a'a 
pon aztán komoly alakban indul
hat meg a munka

Nagyon ajánlatos lenne a kör 
nyék intelligenciáját — a környék 
alatt mindazon községeket értve 
amelyek gyermekei ide kerülhetnek 
iskolába — szintén meghívni a 
megbeszélésekre, hogy a vidék 
kívánságai is teljes mértékben 
érvényesüljenek.

Tervezet a strandfürdő 
megvalósítására.

Molnár Béla hiteltudósitó, a 
„Takarékház'4 Otthont Alapitó 
r. t. baranyavármegyei vezérkép
viselője tervezetet nyújtott be a 
városhoz a cigányzátony előtt 
létesítendő strandra vonatkózo- 
iag, valamint a zátony rendezé
sére, vikendtelep, kioszk, tánc
helyiség síb. létesítése tárgyában.

A tervezet nem sokban tér el 
attól, amelyet a Mohácsi Hírlap 
évekkel ezelőtt felvetett, amikor 
mint

a legideálisabb strand
helyet jelöltük meg a ci
gányzátony előtti részt 
s egyben már akkor je
leztük, hogy a zátonyt 
magát kiránduló és pi
henő hellyé lehetne át
alakítani.

Abban az időben Porgányi 
Lajos igazgató főmérnök irt egy 
cikketiapunkban ebben azirányban 
később pedig Kemény János viz- 
mester készített tervezetet, amely 
a cigányzátonyt álomképpé vará
zsolta volna, ha — ez a bökkenő 
mindig meg volt — elegendő 
tőke állana a rendelkezésre.

Ezért magát a tervezetet |nem 
is ismertetjük részletesebben, 
mert olvasóink bizonyára vissza 
emlékeznek, hiszen az olvasók 

i is hozzászólottak az ügyhöz. 
Inkább Molnár tervezetének 

. pénzügyi részét közöljük.
A tervezet szerint a város a 

„Takarékház“ utján hosszú le
járatú törlesztéses kölcsönt szerez. 
Ez a kölcsön az épitőtakarékok 
elve alapján kerül folyósításra, 
vagyis a kölcsön igénylőnek 
hozzá kell járulni a tőke gyűjtés
hez. Belép a tagok közé és az 
igényelt tőkének megfelelő részle
tet fizeti mindaddig, amig az 
összeg 15 ’, 0 át el nem érte. Ek
kor a tag várakozási állományba 
kerül, amely idő alatt minimális 
összeget fizet s a kölcsön akkor 
kerül kifizetésre, ha tag a rang
számot elérte, ami előre meg 
nem állapítható s függ a további 
tagjelentkezésektől és azok össze
gétől.

Ennyit a beadványból. A ma
gunk megjegyzése a 'következő: 
Ha a város közönsége elhatá
rozza ily modern strand létesí
tését, először is szakemberrel 
kell megfelelő tervet készíttetni, 
mert a beadványhoz mellékelt 
terv nagyon primitív. Ehhez ren
des műszaki terv, költségvetés 
kell, amely pontosan megmutatja 
milyen összegre lenne szükség 
hozzá. Azután érintkezésbe kell 
lépni a folyam mérnökséggel, 
amelynek annak idején aggályai 
voltak a tervvel szemben s ha 
mind ez megvan akkor kerül
het sor a pénzügyi részre.

Ennek pedig ez esetben 
előfeltétele az, hogy a 
kormány megalkossa az 
épitőtakarékok felügyele
tét, amely eddig nincs 
meg.

Egy szóval sem mondjuk azt, 
hogy az ajánlattevő intézet nincs 
kel.ő alapon megalapozva, a mö
götte álló Pesti Magyar Keresk. 
Bank megfelelő garancia, de az 
épitőtakarék elvi elgondolása 
olyan, hogy nagyobb ellenőrzés
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re van szükség, hogy mindenkit 
teljesen megnyugtasson.

Egyébként az ötletet, ilyen 
utón építeni, alkotni nem is tart
juk rossznak és sok városi fel
adatot lehetne ezen az utón meg 
oldani.

XXXXXXXXXXXX 

A mohácsi tűzoltók nyerték 
meg a járási versenyt.

Nagyszerű eredménnyel szere
pelt a sátorhelyi tűzoltóság.

Kedden délelőtt a sportpályán 
zajlott le a járási tűzoltók verse
nye, amelynek célja, mint jeleztük 
— válogatás a szeptemberi vár
megyei versenyre. Mohács város, 
úgy mint a járás ezt a versenyt 
is emlékezetessé akarták tenni 
és szép dijakat tűztek ki a nyer
tesek részére.

Délelőtt fél 10 órakor vonul 
tak fel Bánovics Sándor parancs
nok vezetése alatt katonás rend
ben a tűzoltók a sportpályára, 
A közönség nagyon gyéren ér
deklődött az olyannyira fontos 
verseny iránt s főleg diákok, 
iskolás gyermekek lepték el a 
tribün helyeit. Szerettük volna 
a nagyközönség nagyobb érdek
lődését látni, hiszen a tűzoltóság 
gyakorlatai, törekvései, versenyei 
a közönség érdekeit védik meg 
veszély esetén.

A verseny levezetésére Pécsről 
Makucz Jenő a Pécs szab. kir. 
város és Baranyavármegye Tűz- 
oltószövetség alelnöke érkezett 
meg. Ott láttuk még Keész Pál 
járási tüzrendészeti főfelügyelőt 
a környék tűzoltóinak parancs
nokai körében.

A versenyen Mohács, Lány 
csók, Sátorhely és Nagynyárád 
községek tűzoltósága vett részt 
Sorshúzás utján kerültek sorra s 
elsőnek Lánycsók, majd Nagy
nyárád aztán Mohács, végül a 
sátorhelyiek állottak ki a szerel
vény mellé. Precíz gyakorlatok, 
nagy lelkesedés és fegyelem jel- 
jemezte valamennyi csapatot. A 
közönség igen sokszor meleg 
tapsban részesítette a gyakorla- 
tozókat. A legnagyobb tapsot 
persze a mohácsiak kapták, pe
dig a többi csapatok is igen 
szépen szerepeltek. így például 
a nagynyárádiak parancsnoka 
Kramm György külön dicséretet 
érdemel kitűnő vezényléséért és 
a csapat nagyszerű betanításáért.

A versenyszámok után még 
külön támadógyakorlat is volt a 
kastély épület hátsó része ellen, 
amelyen valamennyi csapat részt 
vett.

Délután fél 1 óra lett, amikor 
a zsűri kihirdette az Ítéletet : I. 
dijat, Mohács város serlegét a 
Mohácsi Önkéntes Tüzoltóegy- 
let, a második dijat a járási ser
leget a Sátorhelyi önkéntes 
Tüzoltóegylet, III. dijat a Mohácsi 
Önkéntes Tüzoltóegylet serlegét 
Lánycsók tűzoltói kapták. A 
nagynyárádiak Pécs szab.kir. város 
és Baranyavármegye Tűzoltó
szövetsége díszoklevelével lettek 
kitüntetve.

A verseny előtt és után 
Makucz Jenő intézett szép be
szédet a tűzoltókhoz, amelyben a 
tűzoltás nemes feladatairól beszélt.

Sajnálattal kell azonban meg
jegyeznünk, hogy a többi köz
ségek nagyobbrészt anyagiak 
hiánya miatt nem vehettek részt 
a versenyen, pedig a verseny 
szépsége és célja csak az ősz 
szes tűzoltóságok felvonulása 
esetén domborodott volna ki.

ccn un an un un un un műn un un un

Megjöttek a cserkészek! 
Barnára leégett, mosolygó fiuk 
bevonulása — A „Kócsag44 

dunai útja.
A Tömöri Pál 663. sz. Cser

készcsapat pénteken reggel sátrat 
bontott Gödöllőn s a déli hajó
val a csapat egy része elindult 
haza. A fiuk nehezen váltak meg 
a nyolc nap annyi örömének 
színhelyétől, de hiába el kellett 
jönni. Még a vizicserkészek jól 
jártak, mert négy nappal megnyi
tották a toborozást azzal, hogy 
a „Kócsag" csapat 9 csónakkal 
a Dunán indult lefelé, közben 
minden városnál, nagyobb hely
nél kikötöttek és megtekintették 
azokat.

A péntek esti hajónál igen 
szép számú közönség gyűlt ősz- 
sze a cserkészek fogadtatására. 
A szülők alkották természetesen 
a többséget, akik tiz nap óta nem 
látták gyermekeiket, de igen 
szép számmal jelent meg a vá
ros közönsége is s a lelkesen 
váró tömeg a legjobban mutatta, 
hogy a cserkészeinket mily sze
retettel övezi körül a város la 
kossága.

A kivilágított hajót öröm fo 
gadta, a fiuk hatalmas hajrázása 
pedig bizonyította, hogy jókedv 
uralkodik a csapatban és nem 
fáradtak. Nem is voltak, mert 
amint aztán hazaérkeztek késő 
éjszakáig mesélték a tábor é mé- 
nyeit.

A „Kócsag" viziraj kedden 
délután fél 7 órakor érkezett 
meg. A Dunaparton ekkor is 
szép számú közönség gyűlt 
össze, a már itthon levő fél 
csapat pedig fegyelmezett sorok
ban állott Pásztor Endre parancs
noksága alatt.

Gyönyörű látvány volt a szé
pen felsorakozó, zászlókkal (Az 
amerikai zászlókat „csencselték" a 
vizicserkészek. A szerk) és gal
lyakkal diszitett csapat érkezese. 
A parton levők hajrázására a csó
nakban levők hatalmas „Huj, huj, 
hajrá" ja felelt, majd az evezők 
emelödtek fel tisztelgésre, azután 
a raj egy sorban, szépen a part
hoz simult.

Szkladányi László dr. sípjelére 
a fiuk felsiettek a parton levők
höz s meleg, örömteljes ölelke
zés kezdődött, amit a nézők 
élénken megéljeneztek.

A dzsembori sima és szép 
megrendezéséért, a szeretetteljes 
vezetésért külön elismerést érde
mel Pásztor Endre csapatpa
rancsnok és az agilis Szkladányi 
dr. a fiuk kedvelt Laci Ba-ja.

— A 11. szavazókerület pol
gárai figyelmébe. A ii. kerület
ben — eittrőleg lapunk legutóbbi 
szftmaban közötteKtől — a pana 
szűk felvétele Tímár György la
kásán minden va.-arnap délelőtt 
10-12 óráig lesznek s nem mint 
jeleztük délután.

Megkezdették a mohácsi 
fogadalmi templom szen

télyének építését.
E hét elején zárta le a Mohácsi 

fogadalmi templom építési bizott
sága a fogadalmi templom szen
télyere kiirt versenytárgyalást és 
az ajánlatok alapján Sperl János 
építési vállalkozó k-ipta meg a 
szentély építkezését, aki szerdán 
hozza fogott az építkezéshez A 
szentélyhez a téglát a város la
kossága ajánlotta fel. A beremendi 
cementgyár kedvezményes áron 
bocsátottá a cementet rendelke
zésre és az igy kapott kedvez
ményes cementet Varga Ferenc 
autófuvarozó ingyen szállította az 
építkezés színhelyére.

A szentély nyers felépítése a 
versenytárgyalás eredmen vekép
pen 4300 pengőbe fog kerülni, 
amely összeg nagyobb része szin 
tén együtt van. A meg hiányzó 
rész a folyó gyűjtés utján az 
epitkezes befejeztéig s ímen rcn 
de.kezesre fog allani.

A szentély epitese a megálla 
pitott munkaprogramra szerint 
október ho elejére befejezést nyer.

Ezzel az építési bizottság ez 
evben az Építkezéseket kénytelen 
lezárni, / mennyiben a mar elő 
zóleg egyes közületek részéről 
(elajánlott összegek rendelkezésre 
fognak allani, úgy a j >vő tavasz- 
szál a templom bej irata kerül 
sorra s ennek befejezte után az 
egyes oldal kapóinak, amelyek 
szama nyolc. Egy-egy ilyen ki 
polna felépítése nyersen nyol-tiz- 
ezer pengő körül mozog Lég 
utoljára mar.id a torony, mely 
egy maga hozzávetőleg százezer 
pengőt fog felemésztem.

Az egyes kapóinak felépítésére 
az ar.tas befejeztével az építési 
bizottság ország js akci t fog in- 
d tani s reméli, hogy azoknak 
építési költségei 1935- év 
tavaszara szinten rendelkezésre 
fog allani.

A tervezet szerint az egesz 
templom 1937. évi augusztus hó 
29 ere te jesen készén fog al.ani 
Ekkor lenne felavatása azon or 
szagos ünnepségek keretében,ame
ly eket Mohács varos a II. mo
hácsi csata 250. évfordu ojara és 
Mohács varosának a torok hódolt 
sag, ahol való feszabadulasa 
alkalmából tervez.

Mivel az építkezés megkezdő
dött, az építési bizottság felkéri 
mindazokat, akik bizonyos össze 
geket felajánlottak, most mar fi
zessék be, hogy fenakadas ne 
történjek.

Bűn.
Brazíliában kávéi tegyek ég

nek...Hatalmas máglyák lángja 
világit bele az éjszakába s 
hirdeti a gazdasági válságot, 
hirdeti, hogy amit Isten áldá
sa adott, az ember munkája 
aratott, nincs másik ember, 
aki elfogyassza ? . .. Nincs,

IGYUNK
ZWACK-UNICUM

gyomorerősitő likőrt

aki elfogyassza ? .. . Hiszen 
naponta mondanak le csalá
dok tíz- és százezrei a meg
szokott kávéról, mert drága, 
mert megfizethetetlen, legalább 
is a család jövedelméhez vi
szonyítva . . .

.4 brazíliai lángok égbe
kiáltó bűnét mutatják annak 
a kapitalizmusnak, amely 
tönkretette az embert, az em
berek millióit, mert elvette a 
lehetőséget tőlük, hogy éljenek.

Más.
„Az amerikai kormány az 

idei gyapottermés 30° o-át 
megsemmisíti, hogy az árakat 
feltarthassa*

Emberek milliói rongyokban 
járnak. Szakadozott ruhájuk, 
kopottságuk messziről ordítja 
a bűnös kapitalizmust, amely 
elégeti a ruhára valót, mert 
amikor termel, nem adott 
módot arra, hogy a másik 
ember megvehesse. Az ember, 
a természet termelését felfo
kozni, a jövedelmet elvenni 
tőle, ez a mai kapitalizmus. 
Ezért zengenek dicséretét, ezert 
hallatszanak hozsannák? Ezt 
kell megmenteni?

Nem,ez a kapitalizmus bűn, 
ez megérett a pokol fenekére!

Mi el tudunk képzelni egy 
másik világot, a magántulaj
don elve alapján, amely azon
ban munkát ad, kenyeret ad, 
ruhát ad és mindent, amit 
Isten bökezusége nyújt az em
bernek, az emberhez juttatja 
el...

Ez azonban akkor jön, ha 
a világgazdaság élén nem 
ragadozók, hanem emberek 
lesznek...

— Mannlnger G. Adolf ki
tüntetése. A kormányzó Mán- 
ninger G Adolfnak, a németbólyi 
Montenuovo uradalom jószágigaz
gatójának, a közgazdaság fejlesz- 
t?se körül szerzett érdemeiért a 
a gazdasági főtanácsosi cimet 
adományozta. Manninger Adolf a 
gabonatermés minőségi megjaví
tása érdekében fejtett ki különö
sen nagyon értékes munkásságot. 
Az ő munkájának eredménye a 
Bánkuti 1201, amely a múlt év
ben is kitűnő rozsda és megdö- 
les ellenállónak bizonyult s j> 
terméseredményeket hozott. A ki
tüntetés arra mindenképen érde
mes férfiút ért s hire bizonyara 
varmegyeszerte örömet keltett.

— Eljegyzés. Hühnerfus El- 
Iriede (Wien) es Ehmann Lajos 
(Mohács) jegyesek. Mohács, 1933. 
augusztus 15 (Minden külön ér
tesítés helyett).
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— Esküvő. Szombaton dél
előtt 10 Órakor a belvárosi plé
bánia ten plombán esküdött örök 
hűséget Szeles Sándor betetszer 
kesziőSteidi Anikónak,Steidl Antal 
ny. munkasbiztositasi igazgató és 
neje leányának Tanuk voltak a 
vőlegény részéről Szeitleben Lajos 
a Bácsalmási Takarekpénztar r. t. 
vezetője, a niennyasszony részéről 
Dr. Hajniki Béia rendőrkapitány. 
A fiatal hazaspar a déli hajóval 
elutazott.

— Schmidt Miklós dr. belé 
pett a Nemzeti Egység Part
jába. Mint biztos torrasbol érte
sülünk Dr. Schmidt Miklós Jbele- 
pett a Nemzeti Egység partjaba. 
A visszalépés okát abban latjuk, 
hogy bar azok az okok, amelyek 
annak idején a kilépésre késztet
tek nem szűntek meg teljesen, de 
Dr. Schmidt Miklós úgy érezte, 
hogy e veit jobban tudja a part 
keretein belül érvényesíteni, mint 
azonkívül, ahol teljesen egyedül ál
lott. Bizonyosak vagyuna benne, 
hogy ár.Schmidt Miklós megtalálja 
a modot, hogy annak idején fel
hozott sérelmeket a part illetékesei 
elé terjessze s orvosoltassa.

— Tűzoltók kitüntetése. A 
belügyminiszter a Mohácsi Ön
kéntes Tüzoltóegylet kötelékében 
szolgaló Vincsek János szakasz
parancsnok, Topj Ferenc és 
Meihenics József örparancsno 
koknak a tűzoltás és mentés 
terén 25 éven át kifejtett érdemes 
tevékenység jutalmazására ala
pított diszermet adományozta. 
—— Halálozás. Dolhai es Pét- 
rovai Petrovay Péter Borsa nagy 
község főjegyzője eietenek 42-ik 
evében f. hó 11-en elhunyt. Te
metése f. ho 13-an volt mely rész
vét n.ellett. — Az e.hunytban viiez 
Merzay László sogorat gy ászolja

— Credisták I Augusztus hó 
27-en a szokásos módon credo- 
zarandoklatot vezetünk Maria
gy üdre. Kérjük, hogy a résztvenni 
akarók sürgősen jelentkezzenek, 
mert különben nem tudjuk az 
50°,0-os n.enetdijkedveznienyt biz
tosítani E.nökseg.

— Megkezdődik az adóvégre
hajtás. A városi adóhivatal 
közli, hogy az adóhátralékok be
fizetése nagyon lassan történt, 
miért is folyó hó 20-tól kezdő- 
lég teljes szigorral megindul a 
végrehajtási eljárás

— A Szinpartoló Egyesület 
zenekara A varos életében jelen
tős esemény t jelent a Szinpartoló 
Egyesület elhatarozasa, hogy ze
nekart alakit. Az elmúlt szom 
baton este a varos zei.en.úvelói 
össze is jöttek es a közelebbieket 
megbeszélték. Az összejövetelen 
resztvett Brand Ede ny. polgári 
iskolai igazgató, a kiváló zenész 
is, aki örömmel valalkozott arra, 
hogy tanácsadója lesz az uj 
zenekarnak. A karmesteri tisztet 
Vi>ág E.emer zeneszerző fogja 
betölteni. Az uj zenekarban min
den hangszernek akad vaiial- 
kozó a — huszanhatan vannak — 
s az teljesnek mondható. Mar 
meg is rendeltek a kottákat s a 
heten meg is kezdődtek a próbák. 
Az uj zenekar természetesen több 
ízben nyilvános hangverseny ke
retében fogja bemutatni ludasat 
és elóhaiadasát. Amikor örömmel 
hozzuk ezt a hírt, úgy érezzük 
hogy a Szír pártoló Egyesület 
közgyűléséről aita.unk írtak iga
zolódnak s Dr. Oyarmaty Imre 

agilitása uj életet hoz az egyesü
letbe. — Itt közöljük, hogy a 
Szinpartoló Egyesület már kora 
ősszel műkedvelő előadást fog 
rendezni a Színkörben.

— Frontharcos találkozó 
Az Országos Frontharcos Szövet
ség mohácsi főcsoportja folyó évi 
szeptember hó 3-án vasárnap dél
után a szigeti Ribli-féle vendég
lőben családias összejövetelt tart, 
melyre úgy a frontharcosokat, 
mint az Uj Front tagjait és csa
ládjait ezúton is tisztelettel meg
hívja az elnökség. Jelentkezése
ket kérjük a titkárságnál leadni.

— Közöny a szilvaaszaló fel - 
állításával szemben. Az elmúlt 
heten két értekezlet is volt a szil
vaaszaló felállítása ügyeben. Az 
elsőt hétfőn délután 6 órara hiv 
tak össze, mely szükebbkörünek 
indult, de a tervezettnél is szü- 
kebbkörü lett, mert 12 meghívott 
közül csak 5 jelent meg. A je en- 
levők Orosz Gyula gazgasagi 
tanar szakvelemenye után meg
tárgyaltak a sziivaaszaló ügyét 
Elhatároztak, hogy még az elő 
szőr tervezettnél is szerényebb 
keretek kuzott kísértik meg a meg 
valósítást. Két darab két keinen- 
ces boszniai szilvaaszalót állítanak 
fel s redukálják az üzemidőt. A 
felállítás es az üzem költségei | 
mintegy lcOO pengőt tesznek ki, i 
a többi pénz a szilva kif ze esere 
szo.gaina Ugyanakkor megálla
pítottak a mar előbb összeállított 
széleskörű értekezlet meghivan- j 
dóinak névsorát. — Csütörtök 
este 8 orara a főbírói hivatalban 
volt a második értekezlet, ame
lyen 16 an jelentek meg. Ezen 
az értekezleten vitéz Szőnyi Ala
jos, mint az előkészítők áltál 
megválasztott elnök — vezette az 
értekezletet es ismertette részle
tesen a szilvaaszaló felállításának 
ügyet. Hosszas megbeszélés után 
a szővetkedzeti forma mellett dön
tött az eriekezlet, az eredetitől 
elteröleg 5 pengős üzletrészekkel. 
Ezeket az üzletrészeket lehet 
pénzben s lehet szilvaterményben 
is lefizetni. A napokoan mar ki
kerülnek a gyüjtőivek s a nagyobb 
szilvatermeiöket sorrajarjak üz
letrészek jegyzése érdekében. Az 
értekezlet elhatározta, hogy ha a 
tervezettnél kisebb mértekben is, 
de a legkisebb összeg előterem
tése esetén mar is megépíti az 
aszalót, hogy ezzel a jövő évre 
tervezett nagyobbszabasu szövet
kezet alapjait megvesse. Az aszaló 
költsége mintegy 300 pengő s 
ha egyet allitanak fel, akkor a 
tervezed feevel is meg lehet 
indulni. Sajnálatos és a mohá
csiakra jeildmző, hogy ebben a 
fontos ügyben oly nehéz az ér
dekeltek érdeklődését felkelteni.

— Felakasztotta magát. 
Hamberger István órásmester 
pénteken reggel 7 órakor a lakás 
előszobájában egy ajtóvasra fel
akasztotta magát. Mire észrevet
ték már halott volt. Hamberger 
most már harmadszor kísérelte 
meg végzetes szándékát s bár 
családja a legutóbbi esetek óta 
állandóan szemmel tartotta, most 
sikerült a család figyelmét ki
kerülni.

— A II. Lajos Dalkör folyó \ 
hó 22 én este 9 órai kezdettel a 
polgári iskola enektermében va- 
lasztmanyi ülést tart. Kérjük a 
valasztmanyi tagok teljes szám
ban való megjelenését. Elnökség.

I — A II. Lajos Dalkör elnöksége 
felkéri a kör összes működő tag
jait, hogy a folyó hó 22-én, ked
den este 8 órakor tartandó rendes 
énekórán teljes szambán megje
lenni szíveskedjenek

— Bosnvák mester a Szín
körben. Kedden este Bosnyák 
mester telepatikus előadást tartott 
az Iparoskor kerthelyiségéb.’n. A 
gondolalatviteli mutatványok ki
tünően sikerültek s a jelen voltak 
melegen ünnepelték Bosnyákot. 
Többek telkesére előadását vasár
nap este megismétli a Színkörben, 
amely alkalmasabb hely min 
denesetre ilyen előadás tartására

— A Dunába fűlt. Sziebele 
Adám mészárossegéd csütörtö
kön délután gazdája Alrutz 
Gyula és két barátja társaságá
ban a marhalegelő mellett fürdőit 
a Dunában. Sziebele gyenge 
úszó volt s az egyik vizbeugrás- 
nál fulladozni kezdett. Társai a 
segítségére siettek, de már csak 
holtan tudták kihúzni.

— Uj árvaszáKi ülnöki állás. 
A kánikula utolsó sugarai tűznek 
alá, de a nap folyamán össze 
gyülemlett meleggel együtt még 
is oly meleget szórnak széjjel, 
hogy az ismert egyleti kert
helyiségben csak a legelszántabb 
tarokkisták ülnek le Egyébként 
üres a kerthelyiség. A rendes 
vendégek sem jöttek el, vagy a 
strandon, vagy más valahol hü- 
sölnek, mert idekint nem lehet 
elviselni. Benn sem.

A vendéglős neki búsultan ül 
az egyik széken. Odamegy hoz
zá az egyik vendég:

— Miért búsul ?
— Nem búsulok árvaszéki 

ülnök lettem . ..
— ???
— Igen mostanában annyi itt 

az árva szék s sorra ülök rajtuk, 
hogy el ne szokjanak hivatásuk
tól !

— Gyümölcs, — bor — és 
virág kiállítás Pécsett. Szep
tember 8-10 ig Pécsett a jótékony 
nőegylet helyiségeiben gyümölcs-, 
bor- és virágkiállítás lesz, 
amelyen a varmegye minden ré
széről küldenek be kiállítási anya
got. Úgy er tesülünk, hogy Mo
hácsról is resztvesznek a kiállítá
son. — Ezzel kapcsolatban fel 
hívjuk az illetékesek figyelmet 
Brand Ede lapuikban megjelent 
cikkere, amely külön helyi kiállí
tást javasolt s azt mindenki á.tal 
elfogadhatóan megindolta. A pécsi 
kiállításon való szereplés csak rep
rezentatív jellegű reánk nézve, 
azonban egy helyi kiállításnak 
anyagi eredményei is lehetnek az 
erkölcsiek mellett. Mi tudjuk, hogy 
a mi gazdainákal nehéz előttük 
még ismeretlen dolgokban dol
gozni, de azt is tudjuk, hogy 
Kellő türelemmel, oktatással es 
munkával minden okos dolgora 
rabeszelhetők.

— Adófizetés buzá an és 
rozsban. A kormány rendelet 
tervezetet készített, amely szerint 
az adóhátralékokat terményben, i 
meg pedig buzaban es rozsban 
is lehet fizetni. A folyó évi elő 
irast pénzben kell fizetni. Az el
számolás napiaron .történik, a 
terménynek meg kell felelni a 
budapest tőzsde szokványainak. 
A boteltat is a gazda javara szá
molják el.

— Egy kis kartell. Gömbös 
radiószózataban azt állította, hogy

egyes kartelleket megszüntettek, 
masokat meg nem engedtek meg
születni. Bizonyára nem értesí
tették az alábbi megszületéséről 
sem, amelyet egy főszerkereske
dőnk közölt. Májusban vett pa
rafadugókat s most a napokban 
ismét beállított hozzá a gyár ügy
nöke, Mar diktálni kezdte a ren
delést, miután megszokott árak 
voltak, amikor azt látja, hogy a 
rendelésbe magasabb arak kerül
nek. Nem is egy kicsit, jóval ma
gasabbak. Így pld. az a dugó, 
amely májusban 5 P volt per 
ezer darab, mot 10.80 P, amely
ből azonban a gyár nagykegye- 
Sín 10% nagykereskedői rabattot 
engedélyez. Amikor érdeklődött 
az áremelkedések oka miatt, azt 
a választ kapta, hogy azelőtt rá
fizetéssel dolgoztak a gyarak s 
most egységes árakat állapítottak 
meg. Ami magyarul kartellt jelent 
természetesen. Ajánljuk a kor
mány figyelmébe.

— A TÉBE a gazdaadóssá
gok rendezéséért. A Takarék
pénztárak és Bankok Egyesülete 
megkezdette a gazdaadóssagok 
rendezésére vonatkozó tanácsko
zásokat. A pénteken tartott érte
kezleten az a vélemény alakult ki, 
hogy az adósság rendezést a 
vaitóhiteleknek hosszú lejáratú 
hitetekké való átalakításával tehet 
es kell megvalósítani. Ebben az 
irányban tesznek jelentest a kor
mánynak is. — A bankok ezen 
véleményét a nagyközönség már 

| évvekkel előbb kérte megvalósí
tani, amikor a szent .mobilitás* 
elve miatt tértek ki éppen a pénz
intézetek az ilyen megoldás elől. 
Azóta bebizonyosodott, hogy 
száz százalékos molibitás csak 
papiion tehet es hogy a valtó- 

' Kölcsön rövid lejarata — mai 
I alakjaban — még nem jelent mo

bilitást. Amennyire helyeseljük a 
bankok beterjesztett véleményét, 
annyira az a meggyőződésünk, 
hogy ma mar tovább menő in- 
tézkedéssekre is szükség van e- 

1 mellett.
— A vasárnapi munkaszünet. 

A teljes vasárnapi munkaszünet
ről szóló törvénytervezet elkészült 
s azt a parlament uj ciklusában tár
gyalni fogja. A törvénytervezetet 
hozzászólás véget megküldték 
az összes érdekeltségeknek, ame
lyeknek véleményüket augusz
tus végéig kell hivatalos utón 
felterjeszteni.

— Sótelepekre akadtak Szol
nok és Szeged környékén. Az 
Alföld kutató Bizottság jelentésé
ben közli, hogy Szolnok es Sze
ged környékén oiyan kiterjedésű 
sórétegre bukkantak, amely meg
felelő kitermelés melleit az egész 
só szükséglétét biztósitja. A próba 
fúrásom nyomán kalisó, jód es 
brómvegyületekre is akadtak.

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

IDŐJÁRÁS
A mohácsi m. leír, téli 

gazdasági isleola meteo
rológiai állomása Jeleotii 
1933. aug 11-tól augusztus 18-ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum -f- 34 Cű 
a hőmérsékleti minimum -j- 09 C° 

csapadék nem volt.
IDAZÖATÜSAÖ
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— Uj szlkvlzrerdelet készül. 
A kereskedelmi minisztérium uj 
szikvizrerdeieien dolgozik. Esze
rint a szikvizg\ firtas engedélshez 
lesz kötve, de nem kötik képesí
téshez. Rendezi a rendelet a szik
vízgyártó vendéglők és kávéházak 
ügyét is s elrendeli, hogy csak 
olyan gepeket es készülékeket 
szabad hasznelri. amelyeket a 
Technológiai és Anyagv zsgaló 
Intézet engedélyez.

— Felhívás a volt Lengyel 
leglonistákhoz. A világháború 
alatt, az osztrák magyar hadse
reg kötelékében harcolt lengyel 
légiok különböző fegyvernemei
nél és ezredéinél megyarok is 
szolgáltak. Ezeket illetve azokat, 
akik eddig még nem jelentkeztek 
vagy pedig igazoltatásukról ér
tesítést nem kaptak: Friediczky 
Alfréd, Olesch Jenő, Szadeczky 
Lajos, Vargha Gyufa felszólítják, 
hogy jelenlegi címeiket, a légiók
nál volt beosztásukra, szolgalati 
idejükre vonatkozó adataikat kö
zöljék levelezőlapon Miklóssy 
Ferdinand Leóval, Budapest, X , 
Szabóky ucca 58 címen. Ez a 
felszólítás azokra is szól, akik a 
világháború után teljesítettek 
Lengyelországban szolgálatot, a 
Bobula, Rácz, Weisz, Szopkó, 
Oleksák féle alakulatokban. A 
volt lengyel légionisták ez évi 
bajtársi találkozója szeptember 
közepén lesz.

— Tűz Sátorhelyen. Szómba 
tón este a sátorhelyi íőhercegi 
uradalomhoz tartozó uj rstalók 
revü majorságban tűz ütött ki. 
Az istaló gyuladt ki es csakha
mar hatalmas lángban állott. A 
sátorhelyi tűzoltóság telefon hívá
sára a mohácsi tűzoltók is kivo 
nultak, akik 18 perc alatt mar a 
helyszínek voltak. A két tűzoltó
ság együttes munkajavai sikerült 
a tüzet lokalizálni s az rstaió 
egyrészet megmenteni.

— Nevmagyarositásl mozga
lom a kalocsai járásban. Szent- 
péteri Lajos f< szolgabiró kezde- 
menyezesere még a tavasszal 
nagyszabású nevmagyarositasi 
mozgalom indult meg a kalocsai 
jarasban, amelynek eredménye 
képén 250 család adta be kérvé
nyét csalad i nevenek megvál
toztatása iránt. — Szeretnénk, ha 
ez a hírünk nálunk is a vezető 
tisztviselők közül valaki: megih- 
ietr.e es szelesebb körű mozgal 
n.at kezdemeyezne ez irányban. 
Különösen Mohácson, a triaronr 
hatar vonal menten, igen indokolt 
lenne egy ilyen szelescbbkörü 
névmagyarosítás. Hathatós és 
eredményes lenne ez annal is 
inkább, mert biztos tud .masunk 
van arról, hogy többen mar gon
dolkoznak erről, azonban a lég 
több helyen kényelemből, feltdé- 
kenysegből marad el, ha azonban 
egy ilyen mozgalom megindulna, 
ezek valan ennyien resztvennenek 
benne.

— Kánikula Az elmúlt hét 
szombat és vasárnapján olyan 
méretű hőség volt, amilyent mar 
evek ó'a ntm tapasztaltunk. A 
kánikula teljes mértekben uralta 
ezt a két napot es kinző hőség 
nyűgözte le mindazokat, akiket hí- 
vatasak akar a műhelyhez, üz
lethez, vagy a mező munkálatai
hoz kötött. A ráérik azonban a 
strandot és az úszódat kerestek 
te!, amelyen rikord közönség volt 
ezeken a napokon.

— A tábla súlyosbította Mát- 
kóék büntetését. A pécsi kir. 
ite i 'abla Kelemen tanacsa szer
dán tárgyalta id. Matkó István es 
fia gyilkosságt ügyét, akik Bíró- 
Horváth Jánost olv kegyetlenül 
meggyilkoltak. A kir. törvényszék 
annakidején mindkettőjüket 15 — 
15 évi fegyhazra itéhe A kir. 
Ítélőtábla megváltoztatta a tör
vényszék Ítéletét s mindkét vád
lottat éiet'ogtiglani feg\hazra Ítélte. 
Az ítéletben a főüg\ész megnyu
godott, a véd'ottak és védőik 
enyhítésért felebbeztek.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi augusztus hó 
1 1 tó] 1933. augusztus hó 18-ig. 
Születések; Kozák Maria, VVer 
ner Erzsébet, Boros Erzsébet, 
Harczi István, Kellermann Verona. 
Házasságkötés; Szeles Sardor 
és S'eidl Anna Ilona, Re nfeld 
István és Bader Anna. Halálo
zások ; Kovácsics Anna 15 évts, 
özv. Burányi Istvánná 74 eves, 
} avkovics józsefné 55 eves

— Találtatott egy szemüveg. 
Jogosult tulajdonosa a rendőrka
pitányságon átveheti

SPORT.
Mint n.u t számunkban jelen

teltük, a DNyLASz. intézőbizott
sága kisorsolta az 1933 — 34 es 
íutballbajnoksagban szereplő csa
patok őszi mérkőzését, melyek az 
alabbiak :

Szeptember 3 án : PÁC—SSE, 
BTC—DVAC, KSE —1 SC, DPAC
— PVSK, NSE—TSE.

Szept. 10 én : TSE—DPAC, 
PVSK—KSE, PSC—BTC, MTE
— PÁC, SSE—NSE.

Szept. 17 én : PAC-DVAC, 
PEAC—PSC, BTC—I VSK, KSE 
—TSE, DPAC—NSE, SSE — 
MTE.

Szept. 24 én : DPAC—SSE, 
NSE-KSE, TSE-BTC. PVSK— 
PEAC, PSC—PÁC, DVAC—MTE

Október 1 én : Szövetségi nap.
Oki. Sán: PÁC—PVSK, PEAC 

—TSE, BTC—NSE, KSE—DPAC, 
MTE—PSC, SSE—DVAC.

Okt. 15 én : KSE-SSE, DPAC
— BTC, NSE—PEAC, TSE—PÁC, 
PVSK—MTE, PSC—DVAC

Okt. 22 én : PÁC-NSE, PEAC 
—DPAC, BTC—KSE, DVAC— 
PVSK, MTE—TSE, SSE-PSC

Okt. 29 én : BTC—SSE, KSE— 
PEAC, DPAC—PÁC, NSE—MTE, 
TSE—DVAC, PVSK—PSC.

Nov. 5 én ; Szövetségi nap.
Nov. 12 én: PÁC—KSE, PEAC 

—BTC, PSC—TSE, DVAC—NSE, 
MTE-DPAC, SSE-PVSK

Nov. 19 én: PEAC—SSE, BTC
— DAC, KSE—MTE, DPAC- 
DVAC, NSE—PSC, TSE—PVSK.

Nov. 26 én : DAC—PEAC, 
PVSK—NSE, t SC—DPAC, DVAC 
—KSE, MTE-BTC, SSE—TSE

Dec. 3-án : PEAC—MTE.
Dec. 10-én: DVAC—PEaC. 
Palyavalasztók az elülaliók. 
Legújabban az egyseges I. osz

tály megalakításának terve merült 
fel a szövetségben. Egyi < terv 
szerint a pécsi és kaposvári al
osztályból alakítanának 1. és II. 
osztályt és a bajai alosztály meg
maradna A másik terv szer.nt 
pedig mindhárom csoportból ala
kítanék ki az I. osztályt. Ez azon
ban a nagy es rossz földrajzi 
távolságok miatt aligha valósul 
meg.

Szerkesztői üzenetek.
J. Valéria Annak semmi akadálya 

sincs, hogy ez a név szerepeljen nyil
vánosan, azonkban mi akarjuk tudni ki 
az, aki nekünk ir Múltkori üzenetün
ket félre értette. Nem ósszehasonlitás- 
képen mondottuk a megjegyzést, ha
nem, ha a téma hasonló akkor termé
szetesen azt mondják, hogy onnan vette 
Mindig szívesen biráljuk el a verseit és 
üzeneteinket jóakaratu oktatásnak kell 
venni, nem elkedvetlenítésnek Most is 
azt üzenjük, hogy pár igen szép sor 
van benne, de még nagyon sokat kell 
olvasni és az Íróasztal fiókja részére 
imi. Közben küldjön csak be egyet- 
kettőt, mindig készséggel elbíráljuk. Ha 
sokat fog olvasni, akad majd köztük 
közölni való is. Talán próbáljon lírát, 
esetleg azok jobban sikerülnek 
Bátorság!

Felelős szerkesztő :
BÁN ANDRÁS

Laptula|d«nn> 4« kiadó ■
FRIDRICH OSZKÁR

NYILTTÉR
Az ezen rovatban foglaltakért nem vallaj 

felelősseget a szerk esstóseg.*

Folyó hó 13 án este a Kossuth 
Lajos ucca és Mező ucca sarok 
nál 1 darab juhom a többitől 
eltévedt és azóta nincs meg. Mi
vel tudomást szereztem arról, 
hogy kifogta be s az ideig sem 
nálam, sem a rendőrhatóságnál 
nem jelentette be, még 24 órát 
várok, ha a juhot nálam vagy 
a rendőrkapitányságnál be nem 
jelenti, azonnal bűnvádi feljelen
tést teszek az illető e>len.

Bubreg István
Mohács,

Prakatur Tamás u 23.

Hegedű oktatás!
Tisztelettel értesítem Mohács 
nagyérdemű közönségét, hogy 
székhelyemet Pécsről Mohács
ra tettem át és uj kipróbált 
pedagóiai módszerem 
mellett igen jutányos áron 

hegedű növendékeket 
vállalok.

Bővebbet
a kiadóhivatalban.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

Zongorát veszek 
vagy bériek 

részletre magánostól. Cim ár 
és bér megjelöléssel leadandó 

a kiadóhivatalban.

Kiadó lakás.
4 szoba, mellékhelyiségekből álló 
lakás, teljesen különálló házban 

kiadó.
Peck Gusztávné
Tompa Mihály u. 32.

Ugyanott használt bútorok is 
eladók.

1933 vh. 521 szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Szabó Károly mohácsi 
ügyvéd javára végrehajtást szén- 
vett németbólyi lakos ellen 20ö 
pengő 97 fillér tőke és járulékai, 
erejéig a pécsi kir. törvényszék 
1931. P. 4319. számú végzésével 
elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedő
nél 1933. évi junius hó 28 án 
le, illetve felülfoglalt és a 
524 1933. számú foglalási jegy
zőkönyvben 1 — 10. tétel alatt 
összeirt 1222 pengőre becsült 
ingóságokra a pécsi kir. törvény
szék 4319 1933 számú végzé
sével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI. t.-c. 
20. § a alapján fent megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatók javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és ka ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedő üz
letében Németbólyon, az Erzsé
bet szállodában leendő megtartá
sára 1933. augusztus hó 22 nap
jának délután 2 óráját izom ki 
amikor a;birói ag lefoglalt korcs
maberendezés, jégszekrények, 
bútorok és szikvizüvegek s egyéb 
ingóságokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében eladom. 
Az árverés alá kerülő ipgók a 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el.

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

Mohács, 1933. évi julius 22. 
napján.

Kanyó Béla
kir bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Hirdetmény.
A mohácsi rk. Egyházközség 

értesíti a vagyontalan párbérfize- 
tőket, hogy az 1933. évi párbér 
kivetés megtörtént.

Ezen párbér kivetés 1933. évi 
augusztus hó 16-tól augusztus hó 
31 ig bezárólag a pénztár helyi
ségben (Belvárosi iskola) 15 napi 
közszemlére ki van téve. És az 
a hivatalos órák alatt megtekint
hető.

Netáni felebbezések 1933, évi 
szeptember hó 1 —15-ig bezárólag 
ugyanott a pénztárhoz nyújtan
dók be. Később érkezett feleb
bezések nem fogadtatnak el.

Mohács, 1933. évi augusztus 
hó 14-én. Elnökség.
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Eladó
teljesen jókarban lévő fumirozott 
Bienermayer stilu cseresznyefa 
hálóbutor, mely áll 6 darabból.

Cim a kiadóhivatalban

Piaci
Búza 
Rozs
Árpa
Zab

áraki
Uj 7.50 ó — P 

— — 4.80 P

■ szerdal 
heti plecea

— 5-50 P
— — 5.- P

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

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

Tengeri morxs. 6-30 P
Bab — — 7.— P

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 papirkereskedése

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

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

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

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

Különhajók bérelhetők I

Tórcut aki ném> tőkével ren- 
* dlSdl, 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.

Vendéglősök 
figyelmébe!

az

II. Teherárúforgalom:
egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin.

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR 
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

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.




