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A jövő Mohácsa.
A történelmi jelentőségű 

emlékfordulón lelki szemeink 
előtt egy pillanatra feltűnik 
a borzalmas múlt. Húszezer 
vitéz, holtteteme fedi a mo
hácsi csatamezőt, a menekülő 
király szomorú halálát látjuk 
s mindezt legfőképen azért, 
mert a súlyos, felelősség
teljes pillanatban a magyar 
nemzet nem tartott össze, 
mert visszavonás bontotta 
meg soraikat.

Ez a rut visszavonás örök
sége lett a városnak. A rö- 
ögkből felgőzölgő vér borí
totta el sokszor az agyakat 
és a testvérharc uralkodott a 
város falain belül.

Nemcsak a múltra szól, ez, 
de a jelenre is. Vannak még 
most is, akiknek egyéni ér
deke a harcot követeli, van
nak, akik a széthúzásban, az 
egymás elleni acsarkodásban 
szinte kéjelegnek s akiknek 
hiúsága minden fegyvert 
megenged, ha érvényesülés
ről van szó.

De . . .
Vannak, akik túl vannak 

ezen. Akiknek a lelke előtt 
egy szebb város képe tűnik 
fel és ennek elérése érdeké
ben dolgoznak. Uj embereket 
nevelt fel ez a varos az 
utóbbi időben, akiknek arcát 
nem látjuk a politika sáros 
porondján, akik csendben, 
zajtalanul dolgoznak és al
kotni akarnak.

A héten ezek a gondolatok 
jutottak eszünkbe a szinpár
toló zenekedvelőinek próbá
ján, ahol iparossegédet lát
tunk együtt a jogásszal, az 
orvostanhallgatóval, ahol nem 
volt külömbség ember és 
ember között s akik között 
— hála Istennek — még 
egy sincs, aki a mohácsi 
politikába belekóstolt volna 
és az éket vert volna közte 
és embertársai között.

Ugyanakkor a gondolatok 
során eszünkbe jutott a gim
názium ügye, amelyért az 
egész város lelkesedik s még 

akiknek talán az érdekeit is 
sérti, nem adtak hangot en
nek, hogy a varos tiszta köz
véleménye érvényesüljön.

Azután láttuk a termény
értékesítés újabb mozgalmat, 
ahol az intelligencia keres 
utat a gazda termésének jobb 
értékesítésére s valami oly jó 
érzés ült a lelkűnkbe, hogy 
ime Mohács is tud lelkesedni 
s tud egy lenni s talán a 
közel jövő meghozza azt a 
régen sóvárgott békét ennek 
a vidéki varosnak, amely ezt 
már régen megérdemelt volna.

Lehet, hogy ennek a bé
kének még vannak ellenségei, 
tudjuk jól, hogy egyesek a 
békét csak úgy tudják el
képzelni, ha az az ö érvé
nyesülésüket is jelenti, de 
ezek már egy kis töredék 
végsőt rugdalozó halálküz
delmei, amelyből nincs fel
támadás. Azok az emberek, 
akik az utóbbi időben egy
másra találtak uj légkörben 
nevelődtek fel, ezeket nem 
fogják egykönnyen egymás 
ellen uszítani. Ezek ezen az 
utón megindulva uj Mohács 
fiai, amely város dolgozni 
akar, meg akarja mutatni, 
hogy itt értékek vannak, 
amelyekről nagy harcainkban 
tudomást sem vettünk, ame
lyeket elkallódni hagytunk 
volna, ha nem akad egy-két 
lelkes ember, aki ezeket ké
zen fogva elvezeti az érvé
nyesülés felé.

Örömmel látjuk a gyászos 
évfordulón az uj Mohács szü
letését. Készséggel sietünk a 
segítségükre. Ott leszünk a 
lelkesedésünkkel, amikor szé
pet akarnak és hozzájuk tesz- 
szük szorosan vállunkat, hogy 
az összefogás erejénél fogva 
alkossanak, de ott leszünk 
sújtó öklünkkel, ha ezt a bé
két valaki megzavarni akarja.

Harc csak egyféle lehet 
ebben a jövőben: A munka 
harca, az alkotás lelkesedése, 
ihlete. Ebben a harcban nem 
emberek kerekednek felül,

hanem a munka diadala, az napjai, mert ez a város már 
uj Mohács boldogulás, szebb régen megérdemelte ezt.

A törökök cselvetése a 
mohácsi csatában.

A mohácsi csata elvesztése okának kutatása.
A rragyar történelmi társulat 

»Századok« szaklapjának 1912 
évfolyamában Takáts Sándor tör
ténetíró, a >török-magyar lesvetés 
módja* című értekezésében, ér 
dekes adatokat találunk a mohácsi 
1926. augusztus 29 iki csatára 
vonatkozóig (731. oldal), amely 
adatokat a csata évfordulója 
alkalmával, — mint a nagy 
közönség előtt ismeretleneket — 
föleleveni tünk.

. . >A hadakozásban nekik 
(a törököknek) ősi fogásuk volt 
a ravaszul kieszelt cselvetés és 
leshányás. Mesterek voltak e 
téren. Hszen legnagyobb sike
reiket ügyes cselvetéseiknek s 
fegyvernemeik különbségének kö
szönhették <

>A törökök mindent felhasz
náltak arra, hogy az ellenséget 
tévedésbe ejtsék Még meg sem 
indultak hazánk felé, már is rá
szedték a mie nket Ugyanis ők 
maguk a legképtelenebb híreket 
terjesztették hadierejük felől, hogy 
a mieinket jóeleve megrémítsék 
Tízszer, húszszor akkorának hir
dették a hadukat, mint a mekkora 
a valóságban volt! S a meink 
ezt jobbára készpénzül vették.*

»lgy magyarázható, hogy tör
ténelmi könyveinkben ma is két- 
háromszázezer török harcos sze 
repel ott, ahol negyvenezer sem 
\olt. (Mohács)«

»S hogy a hamis hírek ki ne 
tudódjanak, a török hadak min 
denféle fegyvertelen csőcseléket 
magukhoz vontak. A tevéikre 
vászonra festett e mberalakokat 
helyeztek, a lovasaik kopjaira két- 
harom lobogót kötöttek, hogy 
minél többnek vélje őket az el
lenség «

»lgy volt ez például a mohácsi 
csatéban, igy a hosszú török 
háborúban.*

>A ravasz megtévesztést, a 
mesteri módon kieszelt kelepcél- 
krdést aztán harcközben is foly
tattak.*

>Egész sereg magyar történet
író leírta már a mohácsi csatát; 
tücsköt-bogarat összeírtak a ve 
reség okairól, de a valódi okkal: 
a törökök cselvetéseivel eddig 
senki sem foglalkozott. Pedig a 
konstantinápolyi jelentések vilá 

gosan megírják, hogy a törökök 
Mohácsnál lest vetettek a ma
gyaroknak és ezek rá is mentek 
a kelepcére.*

«Barnabás pap oltármester 
1529-ben például azt írja Kons
tantinápolyból, hogy a törökök
nek bevett szokásuk az első tá
madás után való megszaladás. 
Ravaszul csinálják ezt, hogy az 
ellenséget maguk után csalják a 
lövőszerszámokkal felfegyverzett 
csapatok közé.*

>/gy történt ez a mohácsi csa
tában is (Csász. és kir. áll. Itr. 
Turcica 1529. ápr. 9)«

tLasky Jeromos ugyancsak 
Konstantinápolyból 1541 ben ter
jedelmes leírását küldi a mohácsi 
csatának, Elmondja, hogy a török 
sereg két szárnyát kellett volna 
a magyaroknak megtámadniok.*

>E helyett engedték magukat 
a sereg közepére csalni, ahol a 
lövőszerszámos dandár állott, 
amely ha akart volna sem hát
rálhatott, mert az összekötött teve- 
es kocsisereg elzárta az utjokat.*

>A magyar sereg tehát reá
ment a törökök kelepcéjére. E 
bajhoz járult még, hogy a magyar 
sereg jó része (német, cseh, len
gyel) nehéz lovas volt, melyet a 
fürge és könnyű török hadak 
ha!alra fárasztottak.*

Az értekezés további folyamán 
azt mondja a szerző: >Ahhoz, 
hogy a mieink a törökök minden 
ravaszságát és cseifogásait elta
nulják, természetesen idő kellette.

•* •
E szerint a szerző úgy tünteti 

föl a cselvetést, mintha azt a 
magyarok a törököktől tanulták 
volna.

Hiba történt a mohácsi csata 
elvesztésénél, de hogy az tisztán 
a lesvetéstől függött volna: me
rész állítás, mert a magyarok, 
akiknak egész é'ete a táborozás
ban folyt le, ne ismerték volna 
a lesvetés fogásait, azt a törté
nelem fényesen megcáfolja.

Lássunk néhány esetet.
808 bán Berengár nagy sere

gét a brentai ütközetben cselve
téssel tette egy kisebb magyar 
portyázó had tönkre.

910 ben Lajos bajor király se
regének támadásától a magyar 
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sereg színiig meghátrált és a 
midőn látták, hogy a bajor ül 
dözősereg rendetlenül nyomul 
előre: a magyar sereg szokás 
szerint megfordult, támadásba 
ment át és ellenfelét teljesen le
verte.

De vegyünk példát a török 
elleni ütközetekből.

A szebeni ütközetben cselve
téssel győzött Hunyadi János 
(Kemény Simonnal ruhát cserél).

1443-ban Hunyadi János a 
filippopoli szorosokból kicsalja 
Murád seregét s azt teljesen 
tönkre veri

Hogy mi volt a mohácsi csata 
elvesztésének tu ajdonképeni oka, 
azzal ahány történetíró csak fog 
lakkozott, mindegyik más és más 
megvilágításban sorakoztatja föl 
érveit, de hogy a törökök emelve 
tése lenne a megdönthetetlen 
igazság, az kétséges, legföljebb 
egy okkal több lehet.

Igaz ugyan, hogy a történelem 
tanúsága szerint a cselvetés és 
a véletlen nagv szerepet játszik, 
mert amint a fönti példák is iga 
zolják, sokszor kis sereg, nagy 
sereget tett tönkre kelepcébe csa
logatással. A nagy 1914 — 18 iki 
háború sorsa is a marnei ütkö
zet taktikai hibájának gyors föl
ismerése alapján dőlt el.

Ha a mohácsiéi a ta el vesztésének 
okait kutatjuk, akkor ne keressük 
azokat sem stratégiai, sem pedig 
a cselvetési hibákban, hanem la
pozzuk fel Brodarics krónikáját, 
mely szerint a bátorság, a harci 
vágy meg volt a magyar sereg
ben, de főurak folytonos tanács
kozásában csak fejetlenséget és 
kapkodást látunk. Nem volt 
vezérük, aki tekintélyével lelket 
önthetett volna a harcra kész, de 
fegyelmezetlen seregbe.

A király már Bátán állott se
regével s még nem tudták ki 
lesz a sereg lelke, vezére.

A krónikás Írja: „Miután Bátán 
összejöttek, elérkezett (!) az ideje 
annak, hog/ vezért (!) állítsanak".

„Mikor Tömöri megtudta 
(Bátán), hogy a király őt szemelte 
ki a sereg vezérletére, igen sokáig 
vonakodott, majd tapasztalatlan
ságát, majd erejének ily nagy 
teher elviselésére elégtelenségét 
hozván fel okául.“

Tulajdonkép két magyar sereg 
volt Mohácson: a király és 
Tömöri serege, melyek egymás 
iránt barátságtalanok voltak s 
amint Brodics mondja: „Tömöri 
serege lázongott, nem akart 
egyesülni''.

Mindenek előtt békét kellett 
teremteni a két sereg között

Brodics szerint: „Először Tö
möri a saját táborába ment, 
melyről már mondottuk, hogy a 
közelben volt.“(Krassó vizen túl 
Tömöri seregének 5—6 ezer lo- i 
vasa állott). „Itt nagy nehezen 
rávette! (Tömöri) katonáit, hogy 
egy kissé hátrább vonuljanak s 
beleegyezzenek a királyi sereghez 
való csatlakozásba.*'

Nyilván való ezek után, hogy 
a magyar sereg vezérének sem 
tekintélye, sem pedig hadvezéri 
tehe sége nem volt és az ütközet 
a legnagyobb ellentmondó za
varok láncolata mellett folyt le.

A magyar sereg nem a török 
kelepcéje, cselvetése miatt veszett 
el, hanem előreláthatólag fejeve- I 
szetten ment a saját veszedelmébe.

b. e. |

A mohácsi
A gimnázium ügyében az 

alábbi figyelemreméltó hozzá
szólást kaptuk:

A mohácsi gimnázium alapítá
sának kérdése mindig szélesebb 
körben hozza hullámzásba a vá
ros közvéleményét Ezen a cimen 
bir létjogosultsággal az alanti 
cikk is, amely néhány gondola 
tót szolgáltat a megindult moz
galom még erősebbé tételére.

A gimnázium ügyében két 
kérdéskomplexum van: 1. szük
ségese középiskola Mohácson,
2. milyen formában és méretek 
között valósukon meg?

I. Mohács városa mindig je
lentékeny szerepet játszott Ba
ranya vármegye életében: kultu
rális, gazdasági téren egyaránt 
Ha ezt az előkelő helyzetét a 
jövőben is megakarja tartani, 
akkor kulturális és gazdasági 
nívóját a kor igényeinek meg 
felelően emelni kell.

A gazdasági szinvonal emelé 
sére megindultak a kezdeménye 
ző lépések. Megva'ósult a téli 
gazdasági iskola és nem aludt 
ki az á'iandó gazdasági szakis
kola létesítésére való törekvés 
sem

Városunk kulturális színvona
lát eddig a polgári iskola volt 
hivatva fenntartani, azonban a 
lakosság igényét ma már nem 
elégítheti ki teljesen Az élet 
mindig nagyobb feladatok elé 
állítja a küzdő, érvényesülni 
akaró fiatalságot A harcot az 
nyeri meg, aki műveltebb, értei 
mesebb. Ez a gondolat vezeti 
a szülőket akkor, amikor anyagi 
erejükön felüli áldozatot hoznak 
azzal, hogy idegenben taníttatják 
gyermeküket. Sokan azonban 
nem tehetik meg, bármennyire 
is félnek attól, hogy az élet 
harcában lenarad gyermekük 
Mindez a prob'éma egyszeriben 
megoldódnék, — hány aggódó 
szív könnyebbülne meg — ha 
itt helyben, mindig éber szülői 
szemek előtt, nyerhetnének gyer
mekeink magasabb műveltséget!

A jövőben még kedvezőtle
nebb lesz a helyzet, hisz erőtel
jes már nálunk Magyarországon 
is a nyugati államok mintájára 
az a törekvés, hogy a kötelező 
iskolalátogatási korhatár mind 
inkább kitolódjék. Ebben az eset
ben a polgári iskola bizonyára 
az elemi oktatás felső tagozata
ként fog szerepelni.

Tehát a nagyszerűen működő 
polgári iskola mellett szüksége 
van városunknak középiskolára is.

Jamboree után.
„Akartok-e továbbra is cser

készek lenni" kérdezte Baden 
Powel bucsúzásakor s felemelte 
a csodaszarvast. Ezer és ezer 
hang dörögte a világ minden 
nyelvén, igen megyünk a csoda
szarvas után. Minekünk magya 
roknak, akik ott voltunk láztól 
égett az arcunk, hisz Bi. Pi. 
szavai után, aki megígérte, hogy 
nemcsak a magyar cserkészet 
szépségeit, hanem a magyar nép 
vendégszeretetét, a magyarföld

gimnázium-
Középiskola létesítése a kultu

rális élet kimélyitése szempont
jából kettős fontossággal is bir, 
mert egyrészt az évek során vá
rosunk fiainak százai nyernek 
magasabb fokú műveltséget, 
másrészt tanárai szaktudásuknak 
közérdekű részeit előadások, 
tanfo'yamok, újságcikkek stb. 
révén közkinccsé teszik az ér
deklődők és fejlődésre vágyók 
között.

Ez a munka pedig nem meg
vetendő, ha eredményeit tekmt 
jük, mert évek során a város 
szellemi arculatát erősen befo
lyásolni, sőt egészen magváltoz
tatni képes.

Lássuk a kérdés anyagi olda 
lát is.

Trianonban súlyos csapást 
mértek városunk gazdasági és 
kereskedelmi é'etére Fellendítő 
sére mindent meg kel kísérel 
nünk Mit jelent tehát a gimná
zium Mohács gazdasági életének?

Mivel nincs gimnáziumunk, 
évenkint a következő összegek 
jutnak más város gazdasági vér
keringésébe :

Ha feltesszük, hogy 40 diák 
tanul idegenben, ezek 
tandíja . . . 4000— 5000 P
tartásdija . 24000-25000 P
bev sár ások, me
lyet a szülők rész
ben gyermekeik, 
részben a maguk 
számára eszközöl
nek az iskola 
székhelyén . . 5000— 6000 P

összesen 33000—36000 P
Ha lenne gimnáziumunk s an

nak, mondhatjuk csak 100, ide
genből jött és 50 a közeli fal
vakból bejáró növendéke, ezek a 
következő összeget juttatnák 
városunk gazdaságának ; 
tandíj . . . 18000— 20000 P
100 növendék 
tartásdija . 60000— 70000 P 
bevásárlások 10000— 15000 P 
összesen éven
kint . . . . 88000-105000 P

Kikerekitett számokkal dolgoz
va Mohács anyagi vesztesége 
amiatt, mivel nincs gimnáziuma, 
évenkmt . 120000 —130000 P 

Meglepő szám, pedig nem 
túlzott számítások erenénye!

Szabad ekkora összeget évente 
elhajítanunk ?!

A kérdésre tehát: „Szükséges e 
gimnázium Mohácson?" a felelet 
lehet e más, mint:

„Igen!"?!
(Folytatjuk.)

szépségeit s a magyar nemzet 
lüktető, jobb sorsra érdemes 
életerejét viszi magával ki a nagy
világba, a csodaszarvas uj hódító 
utakra indult s a világ számot
tevő cserkészifjusága fogadalmat 
tett, hogy az uj utakon követni 
fogja a csodaszarvast Zászló 
erdő emelkedett az égnek Bi. Pi. 
szavai után. A közönség perce
kig állva éltette az agg cserkész
vezért, aki erre a nagy óvációra, 
mint rendesen csak szerényen 

mosolygott és kezével integetett 
Isten hozzádot cserkészeinek és a 
kedves magyar közönségnek.

S ma már ismét otthon va
gyunk. Eltűntek a sátrakból álló 
gyönyörű kis szigetek, elhamvad
tak a tábortüzek lángjai, elnémult 
a bábeli zűrzavar, de álmaimban 
vissza-visszatér a világtábor min
den apró és nagy öröme, váltó 
zatojsága.

Elvonul előttem Bi. Pi. ez a 
közvetlen cserkész bácsi, ahogy 
minden kis cserkészhez van né
hány jó szava, elvonul előttem 
gróf Teleki Pál főcserkész, ez a 
csodálatos magyar ember, aki 
betegsége dacára o'yan munkát 
végzett, amit semmiféle kitünte 
téssel nem lehet eléggé megju
talmazni, mert nemcsak, hogy fi- 
zikai erejét ölte be háromjéven ke
resztül a jamboree megrendező 
seért, hanem önzetlenül cserkész 
szeretettel a lelkét adta oda a 
fiuknak és a jamboreeért

Előttem van a kedves finn, 
norvég, dán cserkész szőke feje 
a francia komolysága, az örmény 
napbarniiotta mindig moso'ygó 
és magyarul próbálkozó széles 
ajka, a szoknyás skót dudája, az 
osztrákok pittogó tánca, az 
ausztráliai félelmet keltő harci 
táncai, a lengyel fiuk barátságos 
„csu vaj "ozása, az angol fiuk 
dalos ajka, akik örömmel tanítot
ták a magyar fiukat angol nó
tákra, eszembe jutnak az ame
rikaiak indián táncai, a hollandok 
barátságos mosolya, akik azon
ban megijedtek, mihelyt zöld 
paprikát mutattunk nekik, 
eszembe jutnak a felejhetetlen 
tábortüzek, a gyönyörű aréna 
és sporttéri bemutatások, el
vonul előttem a tábori mse 
minden lélekelő aktusa, dr. Tóth 
Tihamér beszéde, elvonul előttem 
az a sok kedves jamboree alatt 
megismert külföldi arc, az a sok 
móka, ami a „csencselés" körül 
történt, az üzlet város zsibon- 
gása, a táborok színes tarkasága 
az ötletes tábordiszitések és 
szebbnél szebb táborkapuk.

Jamboree! Most, hogy már 
csak em ékeimben élsz, most lá
tom csak, mit jelentettél nekünk 
cserkészeknek, mit jelentettél ne
künk magyaroknak. Előttem van
nak a megélégedett külföldi ar
cok, akik elragadtatással beszél
tek Rólad és elragadtatással be
széltek a magyar föld szépségei
ről, gazdagságáról, a magyar 
nép barátságos, jóleső vendég
szeretetéről. Ti kedves külföldi 
cserkésztestvéreim vigyétek bol
dog örömmel magatokkal a ma
gyar jamboree nagyszerű emlé
keit s bocsássatok meg nekünk, 
ha talán nem egészen önzetlenül 
arra is mertünk gondolni, hogy 
az a nagy összejövetel közelebb 
hoz bennünket ahhoz a célhoz, 
amely minden magyar cserkész 
és magyar ember legfőbb óhaja, 
ennek a megcsonkított országnak 
visszaadni azt a megcsonkitatlan 
arculatát, boldogságát, jólétét, 
amelynek egy részét Ti láttátok. 
Vigyétek, hirdessétek a magyar 
cserkészet fegyelmezettségét, a 
magyar föld vendégszerető ka 
lászos rónáit, szerettessétek meg 
a külfölddel a magyar nép tiszta 
igazságszerető szenét és a sok 
szenvedéstől megacélosodott uj 
ezredévre felkészült életerejét s 
akkor, eltekintve jamboree égé-
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szén cserkész szempontból vett 
hasznait és óriásij megbecsűlhe- I 
télién értékeit, valóban jó mun 
kát végeztek, mert egy nemzet 
szebb jövőjéért végeztek igazi 
cserkész jó tettet. —Jó munkát! ' 
__________________________ ,.L Bá • 
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A szinpártoló 
zenekedvelői között.

A zenekar nagy lelkesedéssel ké
szül a szeptemberi bemutatóra.
Kedden este fél 9 órakor, ami

kor az égiháboru zuhatagja 
kissé megszűnt, siető léptekkel 
húsz zenekedvelő sietett a szín
körbe a próbára. A zivatar sem 
tartotta vissza a zenészeket a 
kötelesség teljesítéstől és — ha 
némi késéssel is — csakhamar 
együtt volt a zenekar.

Amikor beléptünk, eszünkbe 
jutott Brand Ede mondása,amely 
lyel bevezette a próbákat:

— Csak azok lépjenek be a 
zenekar tagjai közé, akik nem 
mutogatni akaiják magukat, ha
nem a zenét saját maguk gyö
nyörűségéért kuitiválják.

A kép,amelyet az első pillanat 
bán láttunk — és jaj! hallottunk 
— igazolta, hogy csak olyan ta
gok vannak itt. Az egyik sarok
ban Dobszay Béla és Szász Pista 
az I. hegedű kottáit gyakorolják 
olyan nekilelkesedéssel, hogy 
háromszori köszönésünket sem 
hallják. Az öltözőben Papp Fe 
renc dr. Káldor Jenő és még 
egy párán ugyancsak gyakorol 
nak nagyban, de persze már a 
kotta másik részénél vannak. Itt 
sem mozdulnak a köszöntésre. 
Benedek József a harmoniumnak 
adta magát. Olyan gyönyörűség 
gél gyakorol, hogy — még éne
kel is hozzá. Már csak úgy ma
gában, de annál több élvezettel. 
Jakab Ferenc a nagybőgőt húzza 
Stadler Misi pedig beletrombitál 
az egészbe. Kálmán Döme meg 
hátul a színpad végén cincog- 
tatja a hegedűt. Szerencse, hogy 

Iván dr. elkésett, igy 
legalább a zongora hallgat. Mert 
persze most még csak mindenki 
gyakorol és mindenki a kotta 
másik részén van, amiből aztán 
olyan hangzavar keletkezik, hogy 
jó, ha kibírjuk.

Már az első pillantásra azon 
bán látjuk, hogy a zenekar ki
emelkedő tagja Schmidt Laci, 
aki gordonkán játszik de egy 
fejjel felül keresztül néz minden 
kin. A kivétel csak Virág Elemér 
karmester, aki karmesteri dobo
gón állva csakhamar megadja a 
jelt az összgyakorlatra.

Megindul a zenekar és Strausz 
„Kék Duna keringő-*4 jének lágy 
hangjai szállanak szét a színkör 
ben. Ugylatszik azonban Virág 
valamit nem talált jónak, mert 
nagyot csap a kottatartóra a kar
mesteri pálcával, azonban oda 
fenn sem igen teszhetett, mert 
hatalmas villámcsapás rázkódtatja 
meg az ablakokat. Na de erre az 
ijedelemre meg is indul a zene
kar és csakhamar betelik a szín
kör az örök szép keringő hang
jaival ...

A zenekar között Brand Ede 
jár kel Hol az egyik, hol a másik 
hangszernél látható és szemmel- 
láthatóan meg van elégedve a 
kezdettel. Ez pedig azt jelenti, 

hogy a zenekarból lesz valami, 
mert Brand zenéért rajongó lelke 
csak azért tud lelkesedni, amiből 
ki lehet hozni valamit Már pedig 
ezekből a fiukból lehet! Ebben 
bizakodik Oyarmaty dr. is, aki 
egy próbát el nem mulasztana.

A próba végig hallgatása után 
megállapíthattuk, hogy ez a nagy 
lelkesedés eredményes jövőt hoz. 
Eddig 26 tag jelantkezett, akik 
pontosan ott vannak minden 
próbán.

A zenekarnak egy pécsi tagja 
is van: Braun Ervin, aki Mo
hácson akar letelepedni és hege- 
dütanitással foglalkozni.

A fúvó hangszerek művelői a 
leventezenekar volt tagjaiból ke
rültek ki, amelynek Schneider 
Lajos vezetésével eddig is szép 
sikerei voltak. Nagy kár azonban, 
hogy a leventezenekar csak in
dulókat játszhat, pedig ha mást 
is kultiválnának vagy külön ze
nekart alakíthatnának a kilépés 
után, vagy pedig a szinpártoló 
zenekara kapna kész zenészeket

Egyébként a zenekar első be 
mutatkozása szeptemberben lesz, 
amelyre több számmal készülnek. 
Eddig .Offenbach: Orpheus 
a pokolban nyitányát tanulták 
meg s most van soron a Kék 
Duna keringő. A lelkes próbák 
hangulata biztosíték, hogy a 
közönség nívós hangversenyt 
fog élvezni, amelyre remélhetőleg 
Mohács intelligenciája teljes 
számmal fog felvonulni.

XXXXXXXXXXXX

Credo zárandoklat 
Mária-Gyúdre.

A Mohácsi Credo Egyesü'et 
vasárnap augusztus hó 27-én 
Patton János káplán vezetésével 
zarándoklatot vezet Mária-Oyúdre. 
A programm a következő: reg 
gél ’,5 órakor gyülekezés a 
belvárosi templomban, innét
körmenetben indulunk ki a
vasútállomásra. A vonat indulás 
ideje pont 5 óra A zarándoklat
ban a Credisták hozzátartozói is 
résztvehetnek. A kistótfalusi ál
lomásról gyalog megyünk át 
Mária-Gyúdre. Azért választottuk 
ezt az utat, vagyis Kistótfaluról 

i — Mária Gyúdre, mert ez kelle
mesebb és nem lévén hegy a 
legtöbb Credista testvér gyalog 
jöhet velünk. (A Siklósvókányi 
állomáson azonban majd autó 
busz is rendelkezésre áll) Meg
érkezve a kegytemplomban szent
misét hallgatunk, amely alatt 
mindannyian megáldozunk Ltel 
után 2 órakor keresztutat vég
zünk és körülbelül 4 órakor a 
kistótfalusi állomásra indulurk, 
hogy besötétedés előtt megér
kezzünk. Mohácsra este 10 óra 
11 perckor fogunk érkezni Kér
jük, hogy az itthon maradt Ce 
distak is jöjjenek ki este az ál
lomásra és részvételükkel a gyér- 
tyás körmenetet minél inpozái- 
sabbá tegyék. Az esti gyertyás 
körmenetben azonban csak fér Jak 
vehetnek részt. Zarándoklatuntat 
a belvárosi templomban szentié- 
ges áldással fejezzük be. Miid 
azon Cradisták akik még eddig 
nem jelentkeztek, de részt veim 
óhajtanakazarándoklatban, jelent
sék be szándékukat még sürgő
sen vagy Erős József igazgító 
urnái, vagy valamelyik plebáriai 

hivatalban és egyúttal fizessék le 
a vasúti jegy árát az oda és 
visszautazásra összesen P. 2 44 
fillért. Azon Credisták akik itthon 
óhajtanak már gyónni, azok 
szombaton délután 6 órától 
kezdve elvégezhetik a bel
városi templomban.! Kedvezőtlen 
idő esetén a zarándoklatunkat 
elhalasztjuk. Remélni akarjuk 
azonban, hogy kedvező idő ese 
tén a Credistaknak igen nagy 
száma fog részt venni példát- 
adó áhittattal és komolysággal a 
zarándoklaton, hogy igy idei 
bucsujárásunk, melyet Erős Jó 
zsef igazgató nagy ügybuzgalom
mal szervez, túlszárnyalhassa 
eddigi Credó-zarándoklatainkat. 
Elnökség.

— Eljegyzés. Dr. majtényi 
Bokor Imre ügyvédjelölt eljegyezte 
Vasskó Erzsébet gimnázumi gya
korló tanárnő: (Pécs).

— Esküvő. Csütörtökön dél
előtt 10 órakor a belvárosi r. kát. 
plébániatemplomban esküdött örök 
hűséget Lehmann Karoly mészá
ros és hentes Keresztes Margit
nak A fiatal párt sokan halmoz 
lak el szerencse kivánataikkal.

— Tárgyalások a gimná
zium ügyébbn Kedden Mohá
cson jártak a gimnázium terve 
zetének benyújtó tanárai Németh 
László és társai, akik a gimná 
zium ügyében dr. Margitay 
Lajos polgármesterrel és vitéz 
Szőnyi Alajos tanácsnokkal foly 
tattak megbeszéléseket Ezeken 
a megbeszéléseken minden na 
gyobb kérdésben teljes megálla
podásra jutottak A polgármester 
legközelebb Budapestre utazik, 
ahol a kultuszm niszteriumban 
fog az engedélyezés ügyében 
érdeklődni. Es pedig úgy a ma 
gán-, mint a városi gimnázium 
feltételeit illetőleg. A tárgyalások 
a legszerényebb keretek között 
mozogtak,amelyre a városnak szá
mottevő terhet nem jelentenének 
Igy az első években mindössze 
12.000 pengős költséggel szá 
moltak, mert a tanári kar az első 
években megelégedne az óradíjas 
tanári illetményekkel. Ha azután 
ezekben az években a város 
úgy látná, hogy azfciskola nem 
életképes, a tanári kart minden 
kártérítési igény nélkül elbocsát
hatná. Érdeklődéssel várjuk a 
polgármester budapesti útját,
amely jelentős lépéssel viszi
majd közelebb az ügyet.

— Válasz a Nemzeti Egység 
memomrandumára. Foiyo ho 
18 iki kelettel Sehmidt Lajos, a 
Nemzeti Egység mohácsi kurenea 
elnöke, a következő levelet kapta:

Kedves Munkatársam!
Mohácsi szervezetünknek a 

Vezérhez intézett .memorandumát 
a Vezér hozzám, mint a Nemzeti 
Egység országos szervezésének 
vehetőjéhez küldte.

Te jes megértesse! olvastam a 
memorandumban foglalt észrevé- 

1 teleke’, mert mindazokat a pana
szokat, amelyekről szó van, gaz 
dalkodásom közben magam is 
teljes mértekben atírzem.

IGYUNK
ZWACK-UNICUM

gyomorerősitö likőrt

Megnyugtathatom azonban gaz
datársaimat, hogy a Vezér tuda
tában van annak, hogy az ország 
gerincét es fentartó rétegét a me- 
zőgazdasaggai foglalkozó lakosság 
alkotja es hogy ennek a rétegnek 
egeszseges alapokra való helyezé
se nélkül az ország boldogulni 
nem tud.

A Vezért tehát minden tekin
tetben az a cél vezeti, hogy első 
sorban a mezőgazdaság bajait 
en\hitse és a falvak lákosságá- 
nak életét az adott mostoha kö
rülmények között is elviselhetővé 
tegye.

Meltoztassanak tehát meggyő
ződve lenni, hogy a Vezért min
den tekintetben a magyar falu 
szeretete iranyitja és ha ideig- 
óraig a felügylemlett nagyszámú 
akádaly lehetetlenné is teszi, hogy 
máról-holnapra a gyökerestül 
megvaltoz ék, az ut, amelyen a 
Vezer halad, feltétlenül a gazda- 
társadalom megerősödésének az 
útja.

?rra kérem munkatársamat, 
h így mindezeket szervezetünk 
tagjaival is közölni sziveskedjé c.

Hazafias üdvözlettel
vitéz Marton Béla s. k m kir. 
gazdasági főtanácsos, országgyű

lési képviselő.
— A szerb megszállás alóli 

felszabadulás évfordulója. A 
tegnapi napon volt Mohács váro
sának a szerb megszalas alóli fel
szabadulása évfurdu c ja. Cse dben, 
némán múlt el ez a nap. Nem 
tudjuk hánynák jutott eszebe, 
pedig annak idején nagy örömünk 
volt ezen a mpon. Mar többizben 
szóvatettük s ezúttal sem térhe
tünk ki annak megállapitasa elöl, 
hogy ezt a napot meg kellene 
ünnepelni. Nem módjuk, hogy 
nagyszabású, külsőségéé ünneppel, 
de legalább is istentiszteletek tar
tásával, a hazak fellobogózasaval, 
hogy emlékeztessen bennünket 
azokra az időkre, amikor keser
ves rabiga után a magyar had
sereg bevonulása jelentette ismét 
az ezeréves magyar hazahoz 
való tartozást.

— Téli divatlapok megér
keztek es kaphatók Fridrich Oszkár 
könyv-, zenemű- es papirkereske- 
diseben Mohács.

ASP IN

beadlak a TmohÜlés tisö 
jelűnél, és fejfájás?^
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— Halálozás, özv. dolhai és 
petrovai Petemé sz. I
Merxa Sarolta életének 36 ik évé
ben f. hó 20-án Borsán elhunyt. 
Temetése kedden volt mély rész
vét mellett. Az elhunytban vitéz 
Merzay László pénzügyi segéd
titkár nővérét gyászolja.

— Viz a járdán. A Bakács 
utcából panaszkodott egy olva
sónk, hogy a keddi és szerdai 
nagy eső után még csütörtökön 
reggel is teljesen viz alatt állott a 
járda a 8-10-12. számú házak 
előtt. Itt egyáltalában nem lehet 
bemenni a házakba és a háztu
lajdonosok és lakók sürgős in
tézkedést kérnek, hogy a viz 
mielőbb elvezettessék es lefolyá 
sa véglegesen elintéztessék.

— Leesett a kazalról. Ked- ( 
den súlyos baleset történt cséples 
közben Nemetbólyon. Trnyanov 
Kálmán nérnetbóly i lakos egy ka
zalról oly szerencsédenül esett le 
hogy súlyos belső sérüléseket és 
tüdővérzest kapott. A „László* 
közkórhazba szállították eietve- 
szélyes állapotban.

— Motorkerékpáros össze 
ütközés Hétfőn az esti órákban 
súlyos kimenetelű összeütközés 
történt a Király ut és Arary János- 
utca sarkán. Schmidt Ferencné, 
géplakatos neje, a 1 erényi utcából j 
kihajtva kerékpáron a Király utón 
át az Arany János utca felé ha
ladt s mikor befordulni igyekezett, 
a Horthy Miklós-ut felől közeledő 
motorkerékpár, melyet Vajda Sán
dor gabonakereskedő vezetett, be
leszaladt a kanyarodó biciklibe, 
minek folytan az kiborult, de fel
fordult a motorkerékpár is A kö
vetkező pillanatban mar hatalmas 
vértócsa jelezte a karamból követ- I 
kezményét, amennyiben Schmidt 
Ferencnét súlyosan vérző állapot- 1 
bán emelték fel a járókelők az 
úttestről, de Vajda Sándor sem 
járt jobban, mert karficamodast 
szenvedett s a gyorsan kiszállott 
mentők mindkettőjüket a László 
kórházba szállítottak. Alighogy a 
szerencsétlenség megtörtént, maris 
nagy néptömeg gyűlt egybe a 
szerencsétlenség színhelyen s ál
talános bizonytalanság uralkodott, 
hogy vájjon súlyosabb, vagy 1 
könnyebb kimenetelű e az össze
ütközés. Mint értesülünk, Vajda 
Sardor, a motorkerékpár veze
tője csupán karficamodast szen
vedett s másnap mar el is hagyta 
a kórhazat, mig Schmidt Ferenc 
né súlyos műtéten esett keresztül 
s állapota elég súlyos, azonban 
nem eletveszeiyes. A rendőrség 
megindította a nyomozást, hogy 
kit terhel a felelősség

— Lakásberendező Mohá 
csőn. Pataki János, Pataki Jó. 
zsef ipartestületi jegyző fia tele
pedett le itthon az utóbbi na
pokban. Pataki János négy pol 
gáti iskola elvégzése után asz
talos ipari pályára lépett s már 
tanonc ideje alatt egy munkájá 
val Frigyes főherceg aranydiját 
nyerte el. Később a budapesti 
felsőiparisko án végezte tanul 
mányait, amelyhez a pécsi Keres
kedelmi és Iparkamara 700 pen 
gős ösztöndíjjal járult hozzá. 
Pataki mohácsi letelepedése uj 
szint fog jelenteni a lakásberen 
dezések művészetében Mohácson, 
mert egységes stilusu, művészi 
tervezésű lakások fog|ák hama
rosan hirdetni a művészeti ipar 
térfoglalását

A szentély oszlopainak felajánlói aug. 
29-én helyezik el alapítólevelüket.

Az augusztus 29-iki ünnepségek sorrendje. — Az ünnepség 
után teljes erővel megindul az építkezés. 

A székesfőváros a jövő évben helyezi el az alapkövet.
A mohácsi vesz 400. évfordu 

lója óta Mohács városa minden
kor kegyeletesen es ünnepi kere I 
tek között emlékezett meg a csa
tában elesett hősökről. Ez évben 
különösen fenyes kereieket óhaj
tott adni augusztus 29-enek. Ez 
lett vo.na az első alkalom, misor 
mar nem alapokon, hanem a fo
gadalmi templom kupolája alatt 
tartj k az ünnepi szentmisét s ezt 
egybekötötte volna a szekesfőva- I 
ros címerével ellátott alapkő el- I 
helyezésével a szentélyben

A fuvaros polgármestere, Sipőcz 
Jenő azonban, tekintettel jelenlegi 
nagy elfoglaltságara, nem jelen
hetett meg az ünnepségen s éppen 
azért megaliapodás történt, hugy 
a szentélyben a fuvaros alapkö
vének elhelyezése jövő évi augusz
tus 29 en történik meg. Remény 
van arra, hogy ugyanekkor he
ly ez k el az ország alapkövét a 
Szent István kápolnában és a , 
honvédség alapkövet a Szent i 
L szló kápolnában is, vagyis or
szágos jelleget lehet az ünnep
ségnek adni.

Mivel azonban a szentély épít
kezését a fogadalmi templom épí
tési bizottsága tovább halasztani j 
rém akarta, szükségesnek veite, | 
hogy azukrol, akik a szentély meg 
építését ajAnlasaikkal és adomá
nyaikkal elősegítették az ünnep
ségen, mikor az építkezés meg 
indul, resztvegyenek és azok akik 
a szentély oszlopainak megepitési 
költségéit magiura | vállaltak, tehát 
aránylag a legnagyobb áldozatot 
vették magukra, alapitó leveleik 
elhelyezésűvel az ünnepség fényét 
emeljék.

Mindenki, aki a szentély építé
séhez hozzájárult, az ünnepségre 
külön meghívót fog kapni a fo
gadalmi templom epitesi bizottsá
gától es részükre az építési bi

— A megszépült strand, i 
Az utolsó hetekben a strando 
lók legnagyobb örömére a strand . 
határozottan megszépült. Allan 
dóan tisztán van tartva, külön 
homokot hoztak, ahol a gyer
mekek eljátszhatnak, a napozók 
lefekhetnek, trambulint építettek 
s mindenképen azon voltak, 
hogy strandunk szép legyen. A 
hatás már is meglátszott, mert 
mindenrap több és több vidéki 
kereste fel strandunkat. így kü
lönösen vasárnap annyi idegen 
volt, hogy este három kocsit 
kellett a vonathoz csatolni az 
utasok elszállításra, ürömmel 
közöljük ezeket s mindig szíve
sebben dicsérjük a város illeté
keseit, mint kritizálunk Ezen az 
utón lehet elérni azt, hogy 
strandunk fejlődjön és idegen 
forgalmat hozzon a városnak. 
Megoldásra vár még azonban az 
átkelés és a kabinok ügye, amely 
nem felel meg a követelmények
nek. Ha a város ezt is meg
oldja úgy belátható időre rend
behozta a mohácsi strand kér
dését is.

zottság a szentmise alatt külön 
helyet tart fenn.

Az építési bizottság és a pol 
gármesteri hivatal megállapodasa 
szerint az alapítólevelek elhelye 
zése az ünnepi mise előtt fog 
megtörténni. Az egyházi énekkar 
bevezető éneke után dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes-plébános fog 
rövid beszedet tartani, majd fel 
olvassak az összes adakozók név
sorát s ennek befejezése után az 
oszlopok felajánlói pár szó kísé
retében elhelyezik az alapító leve
leket, amelyeket azutan rögtön 
befalaznak.

Az augusztus 29 iki ünnepség 
további részéi az eddigi szokások 
szerint játszódnák le

Délelőtt 7 órakor sokac, 9 óra
kor németnyelvű szentmise lesz a 
Csatakapolnaban.

A magyar mise 10 < rakor a
fogadalmi templom kupolája alatt 
lesz megtartva. A szent beszédet 
Mihalecz Ferenc mondja.

Délután 5 órakor lesz a Csele- 
patak pártján az ünnepség. Ennek 
sorrendje a következő:

1. Hiszekegy. Enekli a II. Lajos 
Dalkör.

2. Ünnepi beszéd. Tartja dr. 
Kápolnái Zsigmond

3. Revffy : Hős vitézeink Elő
adja a 11. Lajos Dalkür,

4. Az emlékmű megkoszorú
zása.

5. Himnusz Énekli a II Lajos 
Dalkör.

A komp délután 3 órakor in
dul a Cselepatakhoz. Menettérti 
jegyek ara 24 fiiler.

A polgármesteri hivatal felkéri 
a varos közönségét, hogy a há
zakat lobogózzaK tel és tartsanak 
— tekintettel arra, hogy augusz 
tus 29. a varos fogadott ünnepe 

I — munkaszünetet.

— A szilvaaszaló szövet
kezet ügye. Az elmúlt héten 
megindultak az üz.et rész gyűjté
sek a szilvaaszaló szövetkezet 
részére. A gazdak részéről igen 
gyenge az érdeklődés, különösen 
a sokacsag nagy fokban bizalmat
lan, mint minden újdonsággal 
szemben. Az eddigi jegyzéseket 
nagyreszben szőlősgazdák eszkö 
zöiiek, akiknek szőlőjükkel kap
csolatban szilvasuk is van. A 
jegyzések pontos eredmenye va
sárnap válik ismeretessé, amikor 
ennek alapjan döntenek a meg
alakulásról is. Az aláKUió közgyű
lés vasárnap í. ho 27 en, vasár
nap délelőtt 11 órakor le.z a 
tűzoltók tanácstermébe ', amelyre 
az üzle.részjegyzők az aiapitasi 
tervezettel vod«.k meghívva. Ez
úton is azonban külön a figy el 
műkbe ajamjuk, hogy teljes szam
bán jelenjenek meg az alakuló 
közgyűlésén. Amennyiben a koz 
gy űlés ezen a napon nem lenne 
hataiozatkepcs, úgy szeptember 
hó 3 an d. e. 11 orakor, ugyanott 
tartják meg a mefejeientes szamara 
való tekintet nelaul.

— A frontharcosok szigeti 
találkozó a Megírtuk, hogy a 
mohácsi frontharcosok szeptember 
3 an délutánra a Ribly-ii\s ven- 

I déjőben találkozót rendeznek. A 
taiá kozó — amelyen csaladostul 
jelennek meg a frontharcosok — 
a bajtársias érzés ápolására szol
gai s ezúton is kérik a fronthar
cosokat, hogy a2on teljes szam
bán jelenjenek meg.

— Már a levegő is pénzbe 
kerül. Akinek nyár idején Buda
pesten telefonálni valója akadt, 
kellemetlen emlékekkel távozott 
mindenkor a fülledt, meleg auto
mata fülkékből. Az automata tele
fontársaság most kis ventillátoro
kat szerelt be a telefónfülkebe, 
amely azonban csak akkor mű
ködik, ha előzőén két fillért dob
nak bele. Akkor is pontosan há
rom percig szellőztet. Ezzel tehát 
a t rsasag uttőrő munkát végzett, 
mert első eset, hogy valahol a 
levegőt is pénzért árulják, sőt 
mérik. . .

— Nagy bajban a női fod
rászok. Rémes bajról ad hirt a 
sajtó, amely szerint külföldön na
gyon kezd elterjedni a nők köré
ben a hosszú hajviselet. A pesti 
női fodrászok félnek, hogy ez a 
viselet ide is elér és míg a rövid 
frizurát állandóan vágni, ápolni, 
ondolalni, daueroltatni, stb , kellett 
addig a hosszú hajjal alig keli a 
fodrászhoz járni. A pesti fodra- 

I szók erre föl a kérdés tanulmá
nyozásának feküdtek neki, hogy 
miképen lehetne valami olyan uj 
hajdivatot bevezetni, amely a höl
gyeknek jobban tetszene, mint a 
hosszú haj s igy aztan a hölgyek
nek is meglenne az öröme az 
nj divattal, de a fodrászok 
is a több munka alkalommal.

— Az idei terméstöbblet 
százmillió pengő. A fóídmivelés- 
ügyi miniszter közre adott Jelen
tése szerint az idei termésből bú
zában 6 2, burgonyában 8.2, ar 
paban 0.3 millió métermázsa a 
termés többlet. Ennek érteke a 
mai nyomott arak mellett is eléri 
a százmillió pengőt. A felség
ből eddig 15 2 millió métermazsa 
elhelyezését sikerű t lekötni.

— Cigarettanap. Olaszország- 
I bán cigarettanapot rendeztek, 

amelynek az volt a lényege, hogy 
ezen a napon — olcsóbban adtak 
egyes cigarettafajtakat. Így pld. 

j 2.50 lírás dobozt 1 50 ért. 
Monoani sem kell, hogy a ciga
rettanapnak sikere volt s a do- 
hanyjövedek más is uj cigaretta- 
nap datumjan gondolkozik. Nem 
lehetne ezt nálunk is bevezetni ? 
lobbet erne a fogyasztás emelé
sére, mint az eddig be nem vált 
áremelések.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi augusztus hó 
lsJól 1933. augusztus hó 25-ig. 
Születések ; Urnauer Katalin, Vég- 
helyi Denes, Horváth István József, 
Becahauser Laszió Sándor, Alabert 
József Mihály, Burger Anna, Ro- 
zinger Juta, Szerletics Ilona. 
Házasságkötés; Rieger János 
Adain es Goidstein Magdolna 
Erzsébet Maria, Zsifkovics Ada.n 
es Digandzs.a Katalin, Lehmann 
Karoiy ts Keresztes Margit.

; Szibele Adam 19 
eves, Hamö.rger István 56 éves, 
ivanac Mátyás 64 éves, Cvemc 
Ferenc 1U nunapos, özv. Katoii 
Janosne 85 eves.
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— Baleset. Bucsek József fu
varos, siklósi lakos a Baranyai 
Villamossági Rt. részére beton
oszloptartókat szállított kocsiján s 
letérve az országúiról, a mohács 
szőlőhegyi szurdukokon keresztül 
igyekezett nehéz terhével célhoz 
érni. Mikor azonban lovai felvon
szolták a kocsit a domb tetejére, 
a kocsi a szurduk oldalaba szaladt 
mire Bucsek kifogta a lovakat a 
rúd melói s hatra vezetve a lo
vakat ’gxekezett a kocsit a helyes 
iranjba teríteni. Azonban a kocsi 
e szabadult s Bucseket elütve a 
felfordult. Bucsek ennek tolj tan 
mirdkét karjan törést szenvedett, 
de bai kulcs-csontja is megrepedt. 
Mentők szailittottak a László 
kórházba.

— Megszűnt az ebzárlat. F. 
hó 26 aval n egszünt a legutóbb 
meghirdetett ebzarlat. Szeretnénk 
remélni, hogy hamarosan nem 
ÍOf-jak ismét elrendelni, elheljett 
valami egészségesebb, véglege
sebb megoldást talalnak.

— Az 1 usz húszezer pengője. 
Trettina Jenő, a tüggetlen kisga- 
d. part „Ka asz" c lapjának szer- 
kesotóje körüli ügyről a fővárosi 
es a pécsi lapok is mar eleget 
utak. Mi az eseten szerényen el
mélkedni szeretnénk s főleg az 
erdekelne bennünket, hogj mi- 
1' en uz eteken keres annyit az 
ibusz, hogj’ hu-zezer pengőket 
tud osztogatni. Persze ezenfelül 
meg sok helyre is jutott ebből a 
pénzből. Erdekelne bennünket, 
hogj’ búzát veieitek-e ? Ha igen, 
bi onjara igen jól, mert hiszen a 
közmondás mondja, hogy: Ki mint 
vet, úgy arat. Mar pedig itt az 
aratas igen bőséges lehetett, mert 
bizonyara jobb módszereik vannak 
mint a szegény kisgazdáknak. Jó 
lenne ezekből a módszerekből ide 
is eljuttatni, hatha nekünk is 
sikerülne valami hasonló jól jö
vedelmező foglalkozáshoz jutni, 
mint a szegény Ibusznak. . .

— Meghosszabitották a va
kációt. A kuhuszminiszter a közep- 
pés elemi iskolák vakációtjat, tekin
tettel a rossz és nyaralásra alkal
matlan nyarelejere, szeptember 
lő ig meghosszabbította. A Veni 
Sancte tehat szeptember 15 én 
lesz s az iskolaév szeptember hó 
.16 an kezdődik

— A zsákKartell aratása. A 
íöidnnvelesi minisztérium felhívá
sára a zsakkartell az arakat va- 
lamenyire leszállította, de igy is

— 35°/0 al magasabbak a kül
földi araknál A zsakkartell most 
a búzaexporttal kapcsolatban áru 
hiányt igyekszik mesterségesen 
előidézni s ezzel emelni az arakat 
mert hiszen zsákok nélkül nem 
lehet a kivitelt lebonyolítani. Na- 
gjon ajánlatos lenne a kőanyag 
szállító és a sodrony fonó.kartellek 
után a legalább is olyan fontos 
zsakkartellnek feloszlatása. Csak 
meg kell nyitni a vámsorompó
kat egy kicsit, mindjárt más ara
kat fognak számítani.

— Az uzsoki csata — Pécsett. 
A pécsi frontharcosok szeptember 
8 ra nagyszabású ünnepélyt ren
deznek a Tettyén, amelyen negy- 
ventagu rendező bizottság bemu
tatja a volt pécsi 19-es honvéd
gyalogezred hősi haditettét az 
uzsoki csatát. A nagyszabású 
ünnepélyen nemcsak a pécsi, ha
nem a környékbeli frontharcosok 
is részt vesznek. A rendezőség 
ezenkívül sok ötlettel gondosko

dik a megjelenő közönség szóra
koztatásáról.

— Tűz Lánycsókon, a falun 
kívül tűz támadt,a hová kivonult a 
lánycsóki önkéntes tüzoltótestület 
s látva, hogy a kigyulladt szalma 
nagy tüze veszedelmessé válhat, 
erősítést kért Mohácsról. Mire a 
helybeli tűzoltók ki vonultak, már 
négy kazal szalma állott tűzben, 
azonban sikerült a tüzet eloltani, 
anélkül, hogj" egyéb kar történt 
volna.

— A búza áresése. Az utóbbi 
napokban a búza 7 50 volt a 
mohácsi piacon. Majdnem fele az 
eimult évi arnak s bar azóta mar 
érvé- ybe lépe't a gabonában való 
ad( fizetésről szóló rendelet, ugy
látszik az árzuhanást nem állította 
meg. Nem is latunk ebl'en olyan 
különi sebb csod»t, hiszen nem
csak az adc fizetőshez van szük
ségé a gazdának penzre, hanem 
azonkívül még rengeteg más ki
adása is van. Fizetni kell a keres
kedőnek, az iparosnak, törleszteni 
kell, kamatokat kell fizetni s a 
búzát mégis csak ki kell vinni a 
piacra. Hmba mondjak illetékes 
helyen, hogy ne kínaija túl a 
tucat a gazda, ha szükség van 
a pénzre A búza lehetetlenül 
alacsonj ara szinte ordít az adatni 
beavatkozásért, ha az sürgősen 
jönne talán meg segíthetne is, 
mert ha nem jön, igaza nem tud
juk, hogy miből fog a gazda fi
zetési kutclezettsegeinea eleget 
tanni.

— Árkolás A város az utóbbi 
időben több utcában igen helyes 
elvek alapján oldotta meg az ár- 
kolások ügyét. Mindenhol az ut 
test mellett ásatott árkot a viz 
levezetésére, amivel egyúttal meg
gátolta azt is, hogy a kocsik ne 
az úttesten mellette, hanem rajta 
járjanak. Igy a Rákóczi utcában, 
amely mindig pocsolya tenger 
volt, a mostani nagy eső után 
reggelre semmi viz sem volt az 
utcán.

Jelentkezés a pécsi gvü- 
mülcs kiállításra. A varos pol
gármestere hirdetményt bocsátott 
ki a lapunkban mar jelzett pécsi 
gyümölcs kiállításra, való jelent
kezésre. Fontos érdekek követelik, 
hogy a varos gyümölcstermelői 
minél nagjobb szaruban legyenek 
a kiállításon képviselve s ezert 
mindenkit felkérnek, hogy legké
sőbben szeptember 6ig Éva 
László városi tanácsnoknál jelent
kezzen. A kiállítandó anyagot 
ugyancsak szeptember hó 6-an 
kell a városházára beszállítani.

SPORT.
MTE—Hosszúhetényi S. E. 

mérkőzéssel nyitja meg a futball- 
szezónt a mohácsi csapat vasar
nap, 27-én délután 8/45 órakor. 
Az ellenfél ismeretlen csapatnak 
tűnik föl első látásra, játékerejük 
azonban nem lekicsinyiendő, ha 
figyelembe vesszük, hogy Jandala, 
Fogas, Sertő, Bakan ismert volt 
profifutballisták alkotják a csapat 
törzsét. Maga az egyesület pedig 
vállalati alapon szervezte meg 
csapatat. Könnyen érthető, hogy 
jó alias ellenében szivesen fut
balloznak is a vállalat alkalma
zottai. Az MTE pedig még nem 
jogosít fel vérmes reményekre. 
A vasárnapi játék próbagalopp 

lesz, mely alkalommal nem any- 
nyira az eredmény a fontosabb, 
hanem a mu’atott játék. Éppen 
ezért félidőnként lesz csere egy
némely poszton. Összeállítási gon
dok is nehezítik a vezetőséget, 
jobbszélső, centerhalf, hátvéd hi
ányzik s ezek pótlására lesz sok 
kísérletezés. Ezeket egybevéve 
valószínű a vereség, mely azon
ban nem szabad, hogy végzetes 
következmenveakel járjon a né
zők kritikájában a csapat és a 
tréner további működésére.

Felelés sx-rkesitó :
BÁN ANDRAS

Laptulaldono* 4i kiadó :
FRIDRICH OSZKÁR

Zongorát veszek 
vagy bériek 

részletre magánostól. Cim ár 
és bér megjelöléssel leadandó 

a kiadóhivatalban.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a nagy

érdemű közönségét, hogy több 
évi tavolletem alatt a fővárosban 

a szobafestő 
szakmát gyakoroltam. Tehát 
most is azon törekszem, hogy 
b rendelőim szives pártfoga
sát kerve a legpontosabban 
kielégítsem.

Maradok kiváló tisztelettel 
Szekeres János 

szobafestömester 
Mohács, Síp ucca 6. szám-

Motorkerékpár
350 köbcentiméteres 300 
pengő készpénzért eladó.

Bővebbet
a kiadóhivatalban.

Eladó
Mohács szigeten a révtől 3 

km. lefeié 1 szállás 3000 □ öl 
földdel.

MAROS MENYHÉRT.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

♦ 
♦ 
í 
t 
I 
i 
i 
♦

I
l

p . ’f- 'o! nagyérdemű közönség becses
ET Lvbl ILb l tudomására adom, hogy Hegedűs 
és Heller cipő üzletből a mai napon kiváltán és a

Király ut 42. szám alatt (Erős-féle ház) 
cipész műhelyt nyitottam.

Elvállalok a szakmába vágó mindennemű férfi, női divat 
gyermekcipő készítést és javítást. 

Kérem a nagyérdemű k >zönség szives pártfogását

HEGEDŰS FERENC, cipész.
*♦* Mr-M Mt Mt -Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mé-Mt Mr Mr Mr «

és

A mcbAn) kir jírfabirőíájf, mint telek
könyvi hatótág._________

8048 1933. tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
özv. Auer 1 Vendelné született 

Werner Borbála végrehajtatnak 
özv. Romsics Jánosné született 
Horváth Anna végrehajtást szen
vedő e'len indított végrehajtási 
ügyében a telekkönyvi hatóság 
végrehajtási árverést 150 pengő 
tőkekövetelés és járulékai behaj
tása végett

a mohácsi kir. járásbíróság 
területén levő, Mohács városban 
fekvő s a mohácsi 4509 számú 
tkvi betétben A -j- 1 —2, 4—5. 
sorszám s 1511,1512 hrsz. a att 
felvett kert és ház, valamint 17 
rész erdő és egy rész 
legelő illetőségre összesen 1550 
pengő 50 fillér kikiáltási árban, 
Horváth István és neje Farkas 
Mvria lakás, tartás és eltemette
tésből álló szo'galmi joggal ter
helten.

A telekkönnyvi hatóság az 
árverésnek hivatalos helyiségében 
(Szepessy tér 1. sz. 1. ajtó) meg
tartásara
1933 évi szeptember hó 7. 
napjának délelőtt 9 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX. t.-c 150. §a alap
ján a következőkben állapítja 
meg :

1 Az árv-.és alá eső ingat
lan a megállapított legkisebb 
vételárnál alacsonyabb áron el
adni nem lehet (5610 1931. M. 
E sz. r)

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 ’ „ át készpénzben, vagy az 
18S1 : LX t -c. 42. § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek rlőlegesen bírói 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 akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár 
százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi u „ áig kiegészíteni 
(1908 : XLI t.-c 25 § )

Mohács, 1933. évi junius hó 
27-én.

Dr. tladler s k. kir. járásbiró. 

A kiadmány hiteléül;

LEOPOLD FERENC
kiadó.
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Eladó
teljesen jókarban lévő fumirozott 
Bieciermaycr stilu cseresznyefa 
halebutor, mely áll 6 darabból.

Cím a kiadóhivatalban.

Kényszerkölcsönt veszek
minden tételt

Bán András
hiteliroda.

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* él papirkereikedése

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

I. 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 Tiszám Szolnok-Csongrád és Csongrád-Szeged között.
b) a nyári idényben külön hajójáratok i

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

Különhajók bérelhetők!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

- j».. . w jw?

Piaci áraki
Búza uj 7.— ó — P
Rozs — — 4. — p
Árpa — 5 50 P
Zab — — 6 — P
Tengeri mons. 6-50 P
Bab — — 7.50 p

Túrcnf aki némi tőkével ren- 
■ drSdl, delkezik, keres forgó

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

jelentkezhet szakismeret nélkül is.
Cim a kiadóhivatalban.

Vendéglősök 
figyelmébe!

Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67„

H

0n 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 OsóKSr könyvnyomdája. Mohács.




