
POLITIKAI ÉS TABSADALMI HETILAP.

bloftiatAat Ara .
Negyedévre I pengő 60 fillér. Szerkeaxtőiégi 88, kiadóhivatali telefon az 67.

asa.......... - ■ ■ ■■ ■■ — ---------- -- ■ ....... ■■ ■■■

A memorandum sorsa.
Lapunk múlt számában 

ismertettük azt a választ, 
amely a Nemzeti Egység 
kerületi választmányának me
morandumára érkezett. Ez a 
válasz — nyíltan, magyaros 
őszinteséggel beszélünk — 
senkit sem elégített ki. Sem 
azokat, akik a memorandu
mot szerkesztették, sem azo
kat, akik azt meghallgatva 
elfogadták és tovább juttatták.

Még a memorandum el
küldése eiőtt a rossz nyelvek 
azt beszélték, hogy a kor
mányfőt tanácsadói légmente
sen elzárják s ezen a zaró- 
falon keresztül, a magyar 
agytrösztön át, semmi idegen 
vélemény at nem juthat. 
Bármennyire lehetetlen és 
hihetetlen ez az állítás, ha 
a megtett intézkedéseket 
figyeljük, el kellene hinni 
azt. Ha rámutatunk arra, 
hogy összesen két kartell lett 
feloszlatva, ha jól emlék
szünk a sodronyfonó és a 
kóanyagszállitó kartell, de 
vigan élnek és illatoznak az 
Összes zsebünk legmélyében 
kotorászó kartellek s ugy- 
latszik nincs hatalom, amely 
őket elpusztíthatná, akkor 
úgy érezzük, hogy a magyar 
agytröszt ezeknek a sorából 
állítódik össze. Ezt a sort 
pedig, hogy is tudnánk mi 
innen vidékről megbolygatni, 
hogyan is tudnánk rajtuk 
keresztül a nép kívánságát 
eljuttatni.

Ez a levél is mintha ilyes
mit igazolna. Igen érdekes 
például, hogy a válasz csak 
gazdabajokrol szól, pedig a 
memorandum — bár alapul 
a gazdabajckat jelölte ki — 
az összes többi foglalkozási 
a gakról beszélt. Rámutatott 
arra, hogy az iparosság, a 
kereskedők milyen nehéz 
helyzetben vannak. hogy 
nincs megrendelés, nincs for
galom.

Soiasem tartoztunk azok 
köze, akik osztály érdeket 
elismernek. Nem tudunk kii- 

lömbséget tenni sem gazda, 
sem iparos, sem tisztviselő 
érdek között, mert csak egy 
közös nemzeti érdeket isme
rünk. Ha bármely foglalko
zási rétegnek rosszul megy, 
előbb utóbb meg kell a 
többinek érezni. A mai 
politikáját nem szabad egy 
réteg bajaira, anyagi hely
zetére fektetni, hanem az ut 
egy lehet: összeegyeztetni, 
harmóniába hozni az összes 
érdekeket, hogy mindenkinek 
meg legyen a tisztességes 
megélhetése.

Ami aztan azt illeti, hogy 
a kormányfő ismeri a vidék 
helyzetét s munkálkodásának 
útja ennek orvoslására vezet, 
nem tudjuk szó nélkül hagy
ni. Jól tudjuk, hogy rövid 
egy év aiatt nem lehet egész 
gazdálkodási rendszert meg
fordítani, nem lehet a bajokat 
márol-honapra eltüntetni és 
jólétet varázsolni a gond 
helyébe, de igenis ennyi idő 
alatt el lehetett volna intézni 
a mammuth jövedelmeket, 
a kartelleket. Ezek elintézése 
talán még sem olyan kompli
kált, mert csak annyiból all, 
hogy egy kissé megemeljük 
a vámsorompót és egymás
után összeomlanak. Ismerjük 
a kartellek elleni átlátszó 
védekezését, hogy a magyar 
munkás kenyerét veszíti. Meg
üzentük mar, hogy ezeket a 
munkásokat küldjék csak el 
a magyar gazdahoz, Ingyen 
eltartja őket, mert a kartellek 
megszűnésével annyit keres, 
hogy jut majd erre is.

Még sokat tudnánk sorra 
venni, amit el lehetett volna 
intézni az egy év alatt, ha 
az agytröszt nem ennek az 
ellenkezőjét tanácsolta volna. 
Ezek a magyar gazdának 
pillanatnyi lélegzetvételt en
gedélyeztek, morzsákat, olyan 
kamat engedményt, amely 
senkin sem segít, amíg ők 
jól terített asztal mellett dus- 
lálkodnak.

A memorandum szavaival

fejezzük be ezt a cikket: bereket kérdezze meg, akkor 
Itt a bajok között találja elindul majd azon az utón, 
meg a kormányfő az orvos- amely a nemzet feivirágzá- 
lást, ezeket az egyszerű em- sához vezet.
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Első szentmise a fogadalmi 
templom kupolája alatt.

A mohácsi vész évfordulója.

Mint minden évben, úgy az 
idén is, fényes kükőségek között 
folyt le augusztus hó 29-ikének, 
a város fogadott ünnepének, 
megiartása. Minden felekezetnél 
istentisztelet volt e napon Emelte 
az ünnepély fényét az a körül
mény, hogy az ünnepi szentmise 
most mar az e nap tmiékrzctére 
épülő fogadalmi templom osz
lopai között volt megtariható. 
Hatalmas tömeg gyűlt össze a 
magas kupo'acsarnok alatt és 
leple el a Széchenyi teret oly
annyira, hogy amikor megkezdő
dött az ünnepi szentmise, ember
ember hátán szorongott.

Dr. Kápolnai Zsigmond es 
peres plébános ismertette a foga
dalmi tempiom megépítését el
határozó szándék megszületését 
és a.t az erőfeszítést, me y a 
templom megépítésének mielőbbi 
keresztülvitelét célozza Ezután 
vitéz dr. Horváth Kázmér olvasta 
fel az újabb adakozók névsorát, 
akiknek külön meghívót bocsá
tott ki a rendezőség és a misén 
díszhelyet tartott fenn számukra. 
Felhívására az alapítólevéltulaj
donosok közül a jelenvoltak: 
Jahoda Ede, Bognár Antal, 
Kugyeroy Mária, özv. Mayer 
Nándorné, Teppert Ferenc fia az 
oszlopokhoz mentek néhány szó 
kíséretében elhelyezték leveleiket 
az ene a célra épített urnába, 
amit azután befalaztak.

Ennek befejezésekor vette kez
detét az ünnepi szentmise, melyet 
fényes papi segédlettel Kápolnai 
Zsigmond dr. celebrált Az ün
nepi szentbeszédet Mihalecz 
Ferenc volt mohácsi lelkész, a 
történeti visszaemlékezés jegyé
ben mondotta.

— Nem véletlen, hogy a ma
gyar akkor volt nagy, nevét ak
kor koszoruzta hír, dicsőség, 
amikor Istenfélő, vallásos volt. 
Nem véletlen, hogy hét szentet 
adott a magyar nemzet, hét fénylő, 
Istennek tetsző, reánk világító, 
csil'agot az égnek Árpád, a hon 
alapitő, nagy munkája befejezet
len maradt volna, ha utóda, Szt. 

István nem borul a kereszt elé 9 
nem ajánlja fel nemzetét a Bol- 
dogságos Szűznek. Nagy Lajos 
idejében nem mosta volna három 
tenger az ország határát, ha nem 
volna erős erkölcsű, Istent sze
rető, őt segítségül hivó nép a 
magyar s a pogány iga már ko 
rábban nehezedett volna, talán 
örökké az országra, ha nincs 
egy Hunyadi, ki karddal a kezé
ben rózsafűzérrel az övében és 
Kapisztráni Jánossal az oldalán 
diadalt arat a pogány felett. 
Nem lett volna feltámadás a 150 
éves pogány igából, ha nem tér 
a nemzet kereszt alá. A múlt le
gyen példa s kapcsolja a mai 
nemzedék is sors t a kereszthez 
s akkor nem a fájdalom, hanem 
a dicsőséges feltámadás jön majd 
Trianon után.

A szentmise végeztével a le
ventezenekara Himnuszt játszotta, 
mely nek hangjai messze szálltak, 
messze a mohácsi csatasikra és 
a magas égbe, hogy „Megbün- 
hődte már e nép a múltat s 
jövendőt.“

Délután az ünnepség a Csele- 
pataknál levő emlékmű előtt 
folyt tovább. A II. Lajos gőzös 
vitte fel az ünneplő közönséget 
3 órakor a gyászos emlékmű 
patakhoz, hova nemsokára meg
érkezett a polgármester diszhin- 
tója is az ünnepi szónokkal. A 
II Lajos dalkör a Hiszekegy et 
énekelte, majd pedig Kápolnai 
Zsigmond dr. a nap ünnepi 
szónoka lépett az emlékmű elé.

— A holtak lelke itt lebeg 
fö'öttünk — mondotta — s váj
jon mit tenne a mai nemzedék, 
ha a párduckacagányos Árpád 
hős vezérkara, a honfoglalók, szt 
István, az Árpádi szentek nagy 
sora, Hunyadiak, IV. Béla, Ap- 
ponyi, azt kérdeznék tőle, 
hogy meg van-e még az a haza, 
melyek őt szereztek, a kereszt 
oltalma alá helyeztek 3 ezer 
éven keresztül megtartottak. Mit 
válaszolna a mai nemzedék, ha 
azt kérdeznék tőle, hogy Isten
félő e, tiszteli-e a Boldogságos 
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Szűzet, hazánk védőasszonyát, [ 
nem tesped e kéjelegve fényes 
palotáiban s karja elpuhul, kard
forgatáshoz nincs ereje s csak 
úgy tengődik napról-napra min
den cél, akarat nélkül ? Sze
mébe merne-e nezni a hősök
nek és az mondani, hogy 
megtartottam azt, amit hagytatok? 
Volna e ereje vallani, hogy ismét 
Istentől való eltávolodása ered
ményezte bukását, országának 
szétdarabolását.

Erez e magába annyi erőt, hogy 
elinduljon a feltámadás felé? 
Kellene egy lánglelkü költő, 
egy vasakaratu vezér, ki felemel
né a nemzetet mai lealázottságá- 
ból, ki életet ébresztene a fásult 
lelkekben, ki Istenhez vezérelné 
a népet s sorsát ismét a kereszt
hez fűzné. Nemcsak egyes em
ber kell azonban, hanem az egész 
magyar népnek fel kell emel
kedni, Istenhez kell közeledni s 
acélos izmakkal, ujult erővel 
karddal és kereszttel a kézben 
küzdeni a jövőért s a kereszt 
diadalmaskodni fog s glóriás 
fénye magasan fog ragyogni a 
Kárpátoktól az Adriáig.

A szép beszéd után a II. Lajos 
Dalkör a Hősi Dalt énekelte 
elismerésreméltó precizitással, 
majd pedig dr. Margitay Lajos 
polgármester he'yezte el város 
koszorúját az emlékmű talpzatá- 
nál. To h Ernő őrnagy a hely
őrség és a katonaság nevében 
helyezett hatalmas koszorút a 
falpzathoz.

A Himnusz énekével ért véget 
az ünnepség, amikor is a gőzös 
haza hozta a ünneplő közönsé 
get

Leventék figyelmébe. 
Felhivatnak a leventék, hogy 
vasárnap, szeptember hó 3 an 
délután 2 órakor jelen ,enek meg 
a vásártérén, mert a foglalkozás 
újból megkezdődik. Mindazok kik 
ezideig valami okból nem voltak 
névjegyzékbe felveve és a nyári 
szünet aiatt érkeztek a varos 
területere ugyancsak jelenjenek 
meg a foglalkozáson, mert ha ezt 
nem tennek meglesznek büntetve. 
Vezető fóoktató.

TÁRCA.

Karcolatok a Jamboreeról.
Irt*: CSONOOR BÉLA

. áldok cserkésztiszt, tanító.

Mint a felejthetetlenül gyönyö
rű világtáborozásnak aktív részt
vevője igen sok kedves epizód
nak voltam tanúja. Néhányat el
fogok mesélni a betűk szavaival 
a mohácsi közönségnek.

*
Vegyünk először talán egy ere

deti skót történetet a jamboreeból.
Elmélázva ülök bent az üzlet

város cukrászdájában egy 20 
filléres fagylaltot nyalogatva. Tíz 
filléres nem volt. Egyszer csak 
nagy dérrel-durral jön két szok
nyás skót testvér. Nézegetik nagy 
kíváncsian az ízes fagylaltot. 
Úszik a nyáluk utána, össze
súgnak. Egyszer csak nagy el
határozással előveszi egyik a 
pénztárcáját. Kiolvas óvatosan 5 
két fillérest és szinte könnyeit I _ , _ o, _ ___
hullatva a pénzveszteség föiött kér | ték amelett, hogy ismít Magyar

A mohácsi gimnázium.
II.!

(Folytatás.)
vannak a tanárok is, akik a fent 
említett beadványt benyújtották, 
mert ebben határozottan meg
említik, hogy nemcsak megfelelő 
helyiséget kérnek, hanem a be-

A gimnáziumra tehát szűk 
sége van városunknak. Vizsgál
juk meg most, hogy milyen for
mában és méretek között való
suljon meg

Sokféle terv merült már fel. 
Legutóbb néhány fiatal tanár 
beadványa magániskola megin 
ditását ajánlja. Ez a gondolat 
tetszetősnek látszik első pilla
natra, főleg azok előtt, akik attól 
rettegnek, hogy a város adózó 
polgárságára súlyos vagy egye
nesen elviselhetetlen terhet jelen
tene az, ha a város maga létesi 
tené a gimnáziumot.

Én pedig azt mondom : a je
len körű mények között az egyet
len kielégítő és helyes megoldás 
a városi jellegű gimnázium.

Az alábbiakban éppen ezt aka 
rom kimutatni.

1. Csak városi iskola létesítése 
célszerű;

2. egy ilyen jellegű iskola nem 
jelent súlyos anyagi terhet a 
városnak.

1. Háromféle jellegű lehetne a 
létesítendő iskola: állami, magán, 
városi

A'lami iskola felállításáról mos
tanában szó sem lehet, pillanat 
nyilag még államsegélyről sem. 
Azt hiszem, ez nem szorul bő 
vebb bizonyításra. A kulturtárca 
nem rendelkezik megfelelő sza 
bad pénzösszeggel

Magánjellegű gimnázium léte 
sitése lehetséges, — de . . . az 
állam minden létesítendő nyíl 
vánossági joggal felruházott is
kolánál megköveteli, hogy kellő 
garancia n>ujtassék arra, hogy 
az isko'a feladata magaslatán fog 
állam és benne a tanitás a kö
vetelményeknek megfelelően fog 
folyni Itt elsősorban anyagi ga
ranciát értek, vagyis, hogy a ta
nári kar fizetése és egyéb kiadá
sok valamikép fedezve legyenek. 
Ilyen értelmű garanciát természet
szerűleg a mi esetünkben csak 
a város nyújthat. Ezzel tisztában 

egy tizes fagylaltot. (Neki adtak 
tízest is, protekciója van.)

A fagylaltot megkapja és vi 
gyázva a becses tartalomra nya
logatják kelten az egy tizes töl 
csért. A közönség mosolyog, ők 
is és mosolygó büszkeséggel a 
már már elfogyó fagylaltra mu
tatva mondogatják skót, skót, 
skót.

*
Még a táborozás elején történt.
Egy jamaicai néger testvért 

nézegetek, amint eszi a kenyeret. 
Megfogja a ráeső porciót. Vizs
galatja. Kiveszi a púha belet, 
ízlik neki. A bele már el is fo
gyott. A kezébe van még a ro
pogós, piros héj. Nem tud vele 
mit csinálni. Beleharap, kiköhögi, 
eldobja. A többi követi példáját. 
Talán sült banánnak gondolták 
ami jó barnakenyerünket.

Az első zöldbabbal is hasonló
képpen csináltak. Tábort díszí
tettek vele .Arra alkalmasabonak 
találták, mint a fogyasztásra. 
La ssan azonban mindent meg
tanultak és olyan jól érezték ma
gukat, hölgy a nagy dobot ver- 

vételből nem fedezhető összes 
kiadásuk fedezését is. Tehát ma 
gániskola nyitásánál éppen úgy 
a várost terhelné a kockázat és 
az anyagi megterhelés, mint ha 
— városi gimnázium létesülne.

Eszerint marad az egyetlen he
lyes megoldás, a városi jellegű 
gimnázium alapítása.

Ez annál is inkább célszerű, 
mert nagyobb tekintélyt biztosit 
a városi jelleg, mintha magán
gimnázium létesül s igy több 
növendéke is akadna!

• *
♦

2. Ezek után még az a kérdés 
vár megvilágításra, hogy a való
ságban mekkora terhet jelentene 
a városnak a gimnázium létesi 

1 tése.
Előre is kijelentem, hogy nem 

olyan nagy ez az összeg, mint 
azt a legtöbben gondolják.

Az iskola létesítéséhez szük
séges : tanári kar, megfelelő épü
let és alkalmas tanítási segéd
eszközök.

Alkalmas tanárt bőven lehet 
találni s természetesen elsősor
ban fiatal tanárokra gondolok, 
akik kisebb fizetéssel alkalmaz 

i hatók.
Itt látom helyénvalónak annak 

a megemlítését, hogy ha már 
városi iskoláról van szó, gon
doljunk elsősorban a város fiai
ból kikerült tanárokra.

Alkalmas épületnek sincs híjá 
val varosunk. A püspöki kastély 
kisebb nagyobb átalakítással igen 
megfelelő. Ez az átalakítás nem 
kerülne sokkal többe, mint a 
karbantartására az évi költség
vetésben szereplő összeg.

Tanítási segédeszközök: a tan
termek berendezése, a szertárak, 
könyvtár stb. berendezése na
gyobb gond. Egyszerre nem old

országon legyen a Jamboree és 
akkor kivonul egész Jamaica — 
mondták.

*
Talán legmeghatóbb, legked

vesebb történet a következő:
Egy idős svájci cserkészveze

tővel beszélgetünk. Talán ellen
sége volt a magyarnak. Talán 
tapsolt még két hónappal ezelőtt 
mikor csonka országunk térképét 
látta. Ó is bevalja . . . Csak úgy 
ismertem a magyarokat, mint az 
osztrák monarhia egy tartomá
nyát. — Nem kell kérdezni. Be 
szél — a magyarokról az orszá
gunkról. Néhol megcsuklik a 
hangja. Már fáj neki a fájdalmunk.

— Nem tudom elfelejteni a ma
gyarokat, mondja. Megszerettem 
őket. Nagyon megszerettem. 
Soha sem hittem volna, hogy 
van egy ilyen csupa szív nép 
ezen a szívtelen világon. Vájjon 
mivel érdemeltük mi meg isme
retien svaijciak azt a felejthetet
len fogadtatást amiben itt részünk 
volt. Öreg ember vagyok, de ér
zem vissza kell még jönnöm ide 
az én uj hazámba, hozzátok, 
közzétek.

ható meg. Éppen ezért az iskola 
nem idulna meg teljes osztály, 
számmal, hanem a nézetem sze
rint legalkalmasabb módon I. és 
V. osztállyal s 4 év alatt foko
zatosan épülne ki. Ilyen módon 
a beruházási költségek megosz
tanának. Sőt a szertárak felsze
relése 8 — 10 éves munkatervnek 
lehetne a feladata.

Ezekkel a kiadásokkal szem
ben természetesen megfelelő be- 
vételei is lepnének az iskolának 
a tandijakból és beiratási díjból.

Ha az iskola két osztállyal 
indul, akkor első évi költség
vetés — a legszerényebb, de 
még kielégítő kereteket véve fi- 
gyelembe — hozzávetőlegesen 
12000 P lehet. Feltételezve, hogy 
a két osztályba összesen csak 
60 növendék iratkozik be, a tan
díjbevétel — az állami iskolák 
tandiját számítva 6600 P t tesz 
ki. A város terhe tehát 5400 P 
és a szükséges két tanterem épí
tészeti átalakítása, mert a fenti 
12000 pengőben benne van a 
két tanterem felszerelésének költ
sége is. Lehetetlen, hogy ez a 
pár ezer pengő visszariaszthatna 
bárkit is Mohács előrelátó pol
gárai közül az iskola megalapi- 
tásának gondolatától.

írásom elején rámutattam, hogy 
mennyi pénz özönlene városunk
ba, ha megnyílna a gimnázium. 
Azzal szemben ez a kis? összeg 
mint teher igazán elenyészőnek 
látszik. Tegyük még hozzá azt, 
hogy kissé optimista szemmel 
nézve a dolgot, valószínűnek lát
szik az, hogy 60-nál több nö
vendéke lesz a két osztálynak, 
vagyis, hogy a tényleges teher 
még az iméntinél is jóval cse
kélyebb lesz.

Minden további évben az újabb 
két osztály megindulása esetén 
kissé kedvezőbb a költségvetés, 
úgy hogy 8 osztály esetén a 
teljes költségvetés kb. 38000- 
40000 P. Igen óvatos számítás
sal a 8 osztályba várható növen
dékek száma 280 ra tehető Ezek 
után a tandijjövedelem 30800 P. 
Az iskola fenntartásának terhe 
tehát 8000—10000 P. Ekkor azon
ban már megszűnik a tantermek

— Miért? kérdezzük.
Nem tud többet szólni. Köny- 

nyék tódulnak a szemébe. Sir és 
otthagy bennünket. Én is köny- 
nyeztem. Reményteli, büszke 
örömkönnyeket.

♦

Tudvalevő, hogy a cserkésze
ket igen sokfelé vitték a vidéki 
városainkba. Ezek a látogatások 
felejthetetlenek voltak az idegen 
fiúk számára. íme egy példa:

Egyik reggel táborunk előtt 
megállt egy ausztráliai cserkész. 
Nézi a kapunkat. Beszalad. 
„Pécs“! kiabálja és akit ér, össze
vissza csókol, Nem kérdezzük, 
tört németséggel magyaráz.

Tegnap voltunk Pécsett. Soha 
se fogom elfelejteni. Virágesőt 
hullattak ránk. Ajándékokkal hal
moztak el bennünket. Jaj! de 
szeretnék én is magyarul tudni, 
magyar lenni, Ha haza mentek 
Pécsre mondjátok meg hogy: 
„csókolom minden édes pécsi 
kisfán" (ezt magyarul mondta) 
és büszkén mutat egy hervadó 
piros szekfüre. Kiveszi a kalap
jából és hosszan megcsókolja. 
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és egyéb szükséges helyiségek 
építészeti átalakításának költsége 

Még ezt az összeget is lehet 
csökkenteni többféle módon (pl. 
a tanárok nyelv, gyorsíró, gép 
iró, stb, tanfolyamokat tartanak, 
amelyeknek bevétele megoszlik 
az előadó tanár és az iskola 
között.)

Mohács város közönségének 
nem szabad meghátrálni ilyen — 
aránylag kicsiny — anyagi meg 
terhelés (legrosszabb esetben évi 
10000 P) miatt oly elsőrendű 
fontosságú kultúrintézmény meg 
valósítása elől, mely idővel a 
város szellemi erődítményévé fej
lődik. • •

Egy nehézség merülhet még 
fel. Arra lehetne gondolni, hogy 
a kultuszkormány csak abban az 
esetben engedélyezi a gimnázium 
megnyitását, ha minden tekintet
ben teljesen felszerelt iskola várja 
a növendékeket. Lehet! Én azon 
bán azt hiszem, hogy ha a város 
vezetőiből és polgáraiból álló 
küldöttség keresné fel a kultusz
kormányt, mely számával és a 
szereplők tekintélyével dokumen
tálná, mennyire fontos a város 
életére az iskolaalapítás és ha ez 
a küldöttség szakember áltál ké
szített tervezetet nyújtana be a 
zavartalan tanítást teljesen bizto 
sitó fokozatos iskola-kiépitésről, 
az engedélyezés nem maradna el.• ••

Hosszúra nyúlt cikkem talán 
eléggé meggyőző volt ahhoz, 
hogy városunk lakossága belássa 
egy városi jellegű gimnázium 
szükségességét és felismerje azt 
is, hogy annak megalapítása és 
fenntartása különösebb anyagi 
megterhelés nélkül megtörtén
hetik.

COXjQDCQDaQOCQOOQOCZnxnancCDúODuQO

Négy éves járdaprogram- 
mot készített a véres.
A város műszaki osztálya, 

Fehérváty István műszaki tanács
nok vezetésével 4 éves járda- 
programmot készített, amelyet

— Gazdag fiú vagyok — 
mondja — de ezt a szekfüt job 
bán fogom őrizni mint minden 
vagyonomat.

Nem hanyagoltuk el a cser
készlányokat sem. Főleg az el 
szakított területi csehszlovák 
magyar lányokkal beszélgettünk 
sokat, ók Pesten laktak a test
nevelési főiskolán, de azért min
dennap kilátogattak Gödöllőre. 
Minden jónak vége szokott lenni, 
még a Jaboreeban is Jött a bu 
csuzás estéje. A tábortűznél a 
Krasznahorka büszke vára c. 
dalt énekelték. Cserkészfiú, cser 
készleány búcsúztak egymástól 
ké2, kézbe téve.

— Viszontlátásra! Igen! de 
mikor? kérdezi a kis rab magyar.

— Nemsokára! amikor majd ha 
kell — puskával, karddal, az éle
tünkkel, de vissza szerzünk ben
neteket édes kis rab magyar 
lányok. A kis elrabolt virágnak 
könny tódult a szemébe.

— Csak jöjjetek minél előbb 
a . . . viszont . . . látásra.

igen ... a viszontlátásra.0 

i elküldték a bizottsági tagoknak 
tanulmányozás végett.

A tervezet a Speyer kölcsön 
kamatait jelöli ki fedezetül, eh
hez a háztulajdonosok hozzájá 
rulását hozzászámítva. A Speyer 
kölcsön kamataiból 4 év alatt 
46000 pengő folyik be, ha a 
kölcsön annuitásait aranyparitá 
sós alapon fogják elszámolni, 
mig a háztulajdonosok hozzájá
rulása 25 000 pengő, a kettő 
összesen 71 ezer pengő.

Elsősorban azok az utcák 
jönnek figyelembe, amelyek a 
város forgalmát bonyolítják le. 
Ilyenek a közhivatalok, vasúti és 
hajóállomások felé vezető utcák, 
valamint a város nagyobb utcáit 
összekötő utcák.

Az első évben, a tervezet sze
rint 1934-ben a Király ut, Indó- 
ház, Qólya, Bakács, Kazincy, 
Vörösmarty utcák egy része ke 
rülne sorra. 1935 ben Horthy 
Miklós ut, Pécsi ország ut, Rá
kóczi utca, Szabadság * tér és 
Jókai Mór utca a tervezetben ki
jelölt részeit burkolják be. A kö
vetkező két évben Kazinczy, 
Vörösmarthy, Baross, Tompa 
Mihály, Hunyady, Drágffy, Szent 
István utcák és az Eszéki ország
úinak a temetőket összekötő 
részei, majd Kisfaludy, Barát, 
Prakatur Tamás és Apponyi ut
cák kövezetei kerülnek meg 
építésre.

A járdák az utca forgalma sze
rint 1.20, 1 60 és 3.50 m. széle
sek A Király és Horthy Miklós 
úti gyalogjárók a legszélesebbek, 
itt a városnak az a célja, hogy 
a mostani, uttesti sétázó forgal
mat a járdákra terelje vissza. A 
Horthy Miklós utón a járda 
kombinálva lenne cement és 
gránitkockával A mostani kocka
köveket ugyanis a járda két szé
lére tennék s ezzel részben meg- 
szélesitik a járdát, de esetleges 
építkezéseknél, csatorna, villany 
oszlop ásatásnál nem kell a jár
dát felszakitani. A többi összes 
járdákat betonból készítik, a ház
sor felé eső részeken azonban 
20—40 cm. széles téglasávot 
hagynak az esetleges kerités 
javításokra számitva.

Még igen sok kellemes élmény
nek és beszélgetésnek voltam a 
tanúja és részese. Nem akarom 
azonban kedves türelmüket és 
Hírlapunk hasábjait tovább igény
bevenni. Búcsúzom a világ fő
cserkészének a minden cserkész 
„Bi Pi“-jének bucsuzásakor a 
jamboree összes cserkészeihez 
intézett szavaival.

— „Fiuk (mondta a világ 
összes cserkészeihez) . . . meg
ismertük, megszerettük magyar 
testvéreinket és tudom, hogy 
akik itt vagytok, hazátokban szó
szólói apostolai lesztek a ma 
gyár ügynek**.

És mi volt a mi rejtett vá 
gyünk? A mi félő óhajunk!?

Elértük! Nem hangos szóval. 
Nem lármával. — Tettel, 
szívvel. Cserkészirredentizmussal

A magyar haza jövő remény
ségei, a cserkeszek jó munkát 
vegeztek, sok ellenségből for
málták barátot, apostolt a ma
gyar hazának.

Szeressük őket. Becsüljük őket. 
Segitsük őket tovább munkájuk
ban.

Jó munkát!

A háztulajdonosok hozzájáru
lása a Király utón 7 P. az 1.60 
as járdáknál 4 80, az 1 20-as jár
dáknál 3.60 P lenne folyóméte- 
renkint.

Kimondja egyben a tervezet, 
hogy amely utcákban nincs járda, 
annak elkészitéséig a város feltöl
téssel és salakozással teszi lehe
tővé a közlekedést.

A tervezet a legközelebb kerül 
tárgyalásra s a képviselőtestület 
fog dönteni megvalósítása ügyé
ben.

— Orvosi hír. Dr. Kernt ne s 
László orvos, v. egyetemi tanár
segéd, szülész-nőgyógyász, Kos
suth L. u. 64 szám alatt orvosi 
rendelőt nyitott. Rendel: 8—2 
és 4—5. Tel. 36.

— Adomány. A fogadalmi 
templom alapja részére Földváry 
Nándor Idamajor, 30 pengőt kül 
dött kiadóhivatalunkba Az adó 
mányt illetékes helyre juttattuk.

— Frontharcos oajtársaa 1 Ne 
feledjétek, hogy ma vasarnap de- 
után a szigeti Ribli fele vendég
lőben találkozunk. Mindenki ott 
legyen!

— Népünnepély a Kát. Legény- 
egyletben. A Mohácsi Kát. Le- 
genyegjlet saját termeiben es 
udvarán folyó hó 10 én, vasar
nap délután 2 órától egy nagy
szabású népünnepélyt rendez a 
még fennálló adósságának tör
lesztésére. Lesz tombola, értékes 
nyereménytárgyakkal, cigányzene, 
szépségverseny, konfetti, szerpen
tin, kacsahalaszat, tekeverseny, 
este tánc es csodás kivilágítás A 
nyeremény tárgyak összegyűjt eset 

I mar megkezdték. Az egyesület 
elnöksége ezúton is kér minden 
kit szives adakozásra.

— Gazdák figyelmébe. A 
város közigazgatasi osztálya fel
hívja a gazdák figyelmet ismétel
ten a pécsi gyümölcskiallitasra, 
hogy minél nagyobb számban 
vegyenek részt. Jelentkezni Éva 
László közigazgatasi tanácsnok
nál lehet.

— A hegyháti járás tűzoltó 
versenye. Vasárnap folyt le a 
hegyháti ’járas tűzoltó csapatai 
nak járási versenye Sasdon. 
A versenyen Mohácsról Dr. Mar
gitay Lajos polgármester, Bánó 
vics József tüzrendeszeti felügyelő 
es Bánovics Sándor tűzoitopa- 
rancsnok. A két utóbbi a zsűri 
tagja volt. A versenyt Tormás 

j község csapata nyerte meg.
— A Kát. Legényegylet El

nökségé azuton kéri a rendes ta
gokat, hogy folyó hó 7-en, csü 
törtökön este fel 9 őrara, tobö 
fontos ügy megbeszélése vegett 
az egyesület helyiségében meg
jelenni szíveskedjenek.

— A Mohácsi Szigeti Nép 
kör 10 éves jubileuma. F. ho 
3-an, vasárnap d. u. 3 órai kez
dettel ünnepli a (Mohácsi Szigeti 
Népkor fennállásánál 10 érés ju 
biieumat díszközgyűlés es tánc
mulatság, keretében. A tancmu 
latsagra es vigaiomra azután is 
meghívja szigeti székhazába az 
érdeklődő közönségét. Belepődíj 
50 fill. szemelyenkint.

IGYUNK
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gyomorerősitö liiört

— Iskolai értesítés. A hely
beli állami polgári fiú- es leány
iskolában szeptember hó 11-én 
vannak a javitóvizsgálatok (a vizs
ga díjtalan), szeptember hó 12-én 
fognak megtartatni a felvételi es 
tantervkülönbözeti vizsgálatok. A 
pótbeiratásokat szeptember hó 
13 An es 14-én tartjuk meg. 
Szeptember ho 15-én, az 1933 — 
34. tanév ünnepélyes megnyitása 
Veni-Sancte-val történik. A róm. 
kát. vallásu tanulók szeptember 
hó 15-én reggel 3 49 órakor in
dulnak a templomba (gyülekezés 
az iskola előtt). Utána valameny- 
nyi tanuló a rajzteremben gyüle
kezik az évmegnyitó ünnepély
hez. Szeptember hó 16 án kezdő
dik már a rendes tanítás. A más 
vallasfelekezetbeli tanulók részére 
az ünnepélyes évmegnyitó isten
tisztelet szeptember hó 17 én fog 
megtartatni. A m. tisztelt szülők 
tajekoztatasására a következőket 
közöljük : Beiratás alkalmával 
fizetendő 12 P 20 f (benne fog
laltatik 8 P fenntartási dij). Azon
ban ezen összegből a tanuló 
vagyoni helyzete, szorgalma és 
előmenetele szerint, később, meg- 
fe'elő elbírálás és felülvizsgálat 
u an 8 P visszatérítés történik. A 
tandíj legmagasabb fokozat szerint 
40 F. Ezt az összeget csak az a 
tanuló fizeti, akinek atyja ezt az 
összeget nyilvánvalóan nehézség 
nélkül megfizetheti. Azonban szor
galmas előmeneteld és szegényebb 
vagyoni viszonyok között élő 
szülők gyermekei részére a tan
díj összege a következő fokozat 
szerint évi 32 P, 24 P, 16 P 
vagy 8 pengő, aszerint, hogy a 
tanulónak milyen a szorgalma, 
előmenetele és magaviseleté és 
milyen a szülők anyagi helyzete. 
Így a jelenleg érvényben levő 
rendelet, eltérően a múlttól, nem
ismer fél és egész tandíjmen
tességet, hanem 
ahogy a szülők 
zetük szerint is 

5 fokozatot 
anyagi hely
nem 2 cső

portba, hanem legalább 5 cso
portba sorozhatók. A tandíjat, bár
mely fokozatna tartozik is a ta
nuló, 8 havi részletben fizeti. 
Tehat a polgári iskolában 
az iskoláztatás a múlthoz képest 
nem kerül többe, hanem igazsá
gosabb lett a tandíj összege az 
eletbeléptetett 5 fokozat szerint 
való elbírálás folytan. A külön
böző kedvezményekre való jogo
sultságot a tanan kar bírálja el. 
Az erre vonatkozó es szükséges 
tudnivalókat a minisztérium által 
leküldött nyomtatvány kiosztása 
kapcsán az első tanítási napon 
közölni fogjuk a tanulókkal. A 
szegényebb sorsú tanulók az is
kola segelyző-könyvtaraból hasz
nálatra könyveket is kapnatnak. 
V.deki tanulóit, akik helyben 
akornak lakni, ebben szándéku
kat az igezgatosagnak előzetesen 
jelentsék, mert a fennálló rende
let szerint arról az igazgatóság
nak és a tanári karnak előzetes 
tudomással keil bírnia. Az első 
izoen beiratkozó tanulók szülőik* 
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kel jelennek meg a beiratkozás
nál A legutóbbi iskolai bizonyít
vány mellett tartoznak elhozni a 
szül, anyakönyvi kivonatot is. A 
hadiárvak es hadigyámoltak, hogy 
a rendeletben részükre biztosított 
tandíj mentességet és egyéb ked
vezményt elnyerhessék, hozzak 
magukkal a megfelelő és erre 
vonatkozó igazoló iratokat.

— Nem okoz már gondot, 
hogy férjhezmenő leányának bú
torait kivel készíttesse, mert Pa
taki lakasberendező budapesti ta- 
nulmáynait már befejezte. Kossuth 
Lajos u. 37.

A Credo gyűdi 
zarándoklata.

Impozáns szántban vettek reszt 
a Credo tagjai az idei maria
go űdi zarándoklaton. Több mint 
százan gyülekeztek vasárnap haj 
nalban a belvárosi plébánia temp
lomban, majd innen a vasútál
lomásra mentek.

A zarándoklatnak nagyon kel
lemes útja volt, mert az idő igen 
kedvezett az útra. A zarándokla
tot Patton János káplán vezette. 
A szervezés munkája Erős József 
igazgató tanítóé, akt nagy szeretet
tel foglalkozott az előkészítessél 
s az Ő erdeme a nagyszámú 
résztvevő. A maria gyúdi szent
misén Mayer Ferenc polgári is 
kólái igazgató orgonáit, az éne
ket pedig az egesz útvonalon 
lelkesedéssel és kellemes hangjá
val Vörös Imre tanító vezette.

Vasarnap az esti vonattal tért 
vissza a zarándoklat nagyszabású 
gyerlyas körmenettel vonulva a 
templomig. Az állomáson az itt 
hon maradt credistak csatlakoztak 
a körmenethez. Rövid ajtatossag 
volt a templomban, amely után a 
zarandoksereg szétoszlott s egy 
értékes és kellemes bucsujaras 
emlékével tért vissza otthonába.

— Mohács fogadott ünnepe. 
Augusztus 29-ike Mohics varos 
fogadott ünnepe. Az első evekben 
az ünnepi hangulat teljes is volt, 
amennyiben az üzleteket bezárták, 
az iparosok pedig nem dolgoztak. 
Az idő múltával a fogadalom fe
ledésbe ment s az idén mar csak 
rövid pár órára zárták le ez üz
leteket. Délután az összes üzletek 
nyitva voltak. Végigjártuk azon
ban a főutcát s megállapítottuk, 
hogy nem az üzletekben, de az 
utcán sem volt senki. A vevő 
ma amugyis igen ritka vendég s 
az emberek vagy a mezőn dol
goztak, vagy akik az ünne.et 
megtartottak, kihajóztak az etn 
lékmühoz. Nem igen volt tehat 
érdemes nyitva tanani az üzlete
ket s megszegni a varos fogadat 
mát. Ez ügyben a varos vezető
ségének kellene befolyását latba- 
vetni es az érdekelteket meg
győzni, hogy a varos hépviselő- | 
testületének határozatát respek- ; 
tál jak.

— Választmányi ülés. Az 1.
Mohácsi Katona Hadastyán egy
let vezetősége f. hó 3-an vasar
nap d. u. 2 órakor a Scháffer- 
szállodában levő külön egyleti 
helyiségében választmányt ülést 
tart.

— Ízléses modern bútort 
Pataki lakásberendező készít. 1 
Kossuth Lajos u. 37.

Szerb repülőgép szállóit le Lánycsókon. 
Állítólag két szerb tiszt ült a repülőgépen.

Kedden délelőtt tiz órakor a 
város északnyugati hatara felett 
repülőgép tűnt fel, amely 

igen alacsonyan repülve 
igyekezett az állomásfelé, 
majd eltűnt kelet felé a 
házak fölött.

A tábori misére készülők talál
gatni kezdték a repülőgép nem
zetségét, de a gép oly hirtelen 
eltűnt, hogy a vélemények meg
oszlottak.

Mint biztos forrásból értesülünk 
a repülőgép jugoszláv terület felöl 
érkezett s

• Lány csókon egy lucernás
bán leszállóit.

A mezőn dolgozó gazdák közül 
a közelben levők odasiettek, akik
től a repülők az kérdezték, hogy 
milyen hely ez ?

— Lánycsók — volt a felelet.
— Es ez a város itt jobbra ? 
— Mohács ?
— Az a folyó a város mellett ?
— A Duna.
A gazdak állítása szerint erre 

a felvilágosításra a két repülő, 
igen idegesen kezdett készülődni.
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— A Kát. Legényegylet ál 
lami segélyt kapott A Mohácsi 
Kát. Legenyegylet elnöksége az 
idén is állami segélyért folyamo- I 
dott. A kérvényre, melyet Virág 
Ferenc megyespüspök es Mihálf/y 
Vilmos ny. államtitkár, agilis kép
viselőnk támogatott, a napokban 
3ü0 pergős segely érkezett a m. 
ktr. kultuszminisztériumtól. Az 
egyesületnek, melynek meg nem 
oi^an régen 21,1.00 pengős adós
sága volt, jelenleg meg 2.7CO 
pengős terhe van.

— Beiörtea a Pazaurek-fele 
cipeszüzletbe. Vasarnap, augusz 
tus 27 en, reggel üzletnyitáskor 
varatian meglepetés érte a Pazau 
rek cipészüziet felnyitóit. Ugyanis 
cipót tartalmazott dobozok hever
tek üresen az üzlethelyiség pad 
lóján, az üvegallvanj ok ajtai tárva 
voltak s megállapítható volt, hogy 
több pár cipő tűnt el. Mivel az 
üzlethelyiségbe az utcai ajtón 
kívül csupán a városhaza udvará
ról lehet bejutni, a műhelybe 
siettek a felnyitok s láttak, hogy 
az udvarra nyíló ablak benyomá
sával kerültek a betörők az üz
let helyiségbe Pazaurek József 
a cipészüzlet tulajdonosa a be
törésről vasarnap délelőtt Gyűdön 
értesült, miután vasarnap reggel 
oda zarándokolt. Hazaérke
zése után megaliapiiast nyert, 
hogy 18 pár különböző minőségű 
cipőt vittek magukkal a betörök, 
még pedig óvatosan kiválogatva 
azokat, melyek nem voltak a 
cég megnevezésével ellátva. A 
cipők érteke cca 300 P-re rúg, 
mely összeg, tekintve, hogy az 
üzlet betörés ellen biztosítva volt, 
megtérül. A rendőrség megindi 
tóttá a nyomozást a tettesek kéz- 
rekeriese érdekében.

— Jövő évre halasztották a 
szilvaaszaló felállítását. Szom
baton este éjfélig tartó beható 
tanácskozás után a szilvaaszaló 
felállítását az alapitók a jövő 
évre halasztották s a másnapra 
összehívott alakuló közgyűlésen 
megjelenteknek már ezt a határo- I 

Gyorsan megindították a motort 
s mielőtt a gazdak meglepetésük
ben magukhoz tértek volna már 
neki iramodtak és elszálltak.

A országúiról Feuerstahler 
autóbusz vállalkozó is látta a 
gépet és oda igyekezett, azonban 
későn érkezett meg.

A körülmények arra engednek 
következtetni, ho^y szerb tisztek 
lehettek a gépben. Az u’olsó kér 
des igen naiv, mert hiszen a re
pülők legjobb irányítója a folyó 
s a repülőknek tudni kellett, hogy 
a Duna mellett vannak s azt is, 
hogy a magyar határon beiül.

A csendőrség megindította a 
nyomozást a leszállás körülményei
nek teljes tisztázása iránt.

Ezzel kapcsolatban ismételten 
felhívjuk a lakosság figyelmét arra 
a fennálló rendeletre, hogy ha 
idegen repülőgép száll le, annak 
újabb felszállását meg kell aka
dályozni s a bennülőket a ható
ságok kezére adni, azok hivatása 
annak megállapítása, hogy jogo 
san szallottak-e magyar terület 
fölött, vagy sem.

zatot hirdették ki. Az elhalasztás 
oka részben az, hogy az előirt 
300 drb üzletrész helyett csak 
221 lett lejegyezve, de más okok 
is közrejátszottak, hogy az érte
kezlet igy határozott Az idei 
szilva ugyanis az utolsó hetek 
kánikulai melege folytén nagyon 
kisszemünek ígérkezik s kérdés 
ennek aszalvanya a legkisebb 
szokványos szilvát is meghozna- 
e ? Mar pedig az első évben fel
tétlen sikert akartak az alapítók 
felmutatni, hogy a termelő gazdá
kat minél nagyobb szarnú jelent
kezesre serkentsek a következő 
evekben. Közrejátszott az is, hogy 
eppen a termelők részéről volt 
a legkisebb érdeklődés tapasztal
ható s így az értékesítő szövet
kezeti jelleg nem lett volna kidom 
borítva. Az alapitókn ak aza célja, 
hogy a következő evben jóval 
előbb szelest bbkörü mozgalmat 
indítanak és lehetőleg teljes szam
bán bekapcsoljak a szilvaterme
lőket, remélve azt is, hogy a 
következő ev szebb termést hoz, 
amely inkább lesz alkalmas az asza
lásra Ezzel kapcsolatban külön meg 
kell emlékeznünk Német Károly 
főszolgabíró agilitásáról, aki tel
jes szívvel dolgozott a megvaló
sítás érdekében. Élénken érdeklő
dött s teljes erkölcsi tamogaiasat 
biztosította az akciónak Fischer 
Béla alispán is. Reméljük, hogy 
az értékes támogatást jövőre is 
megadjak az akciónak s alapo 
sabb előkészítés után a követ 
kező évben szélesebb alapo
kon megindul a szilvaaszalas.

— Országos vásárok. Szep
tember 7-én Németbólyon, szep
tember 11 én Mohácson orszá
gos állat- és kirakodóvásár lesz. 
Mindkettőre vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható.

— Lopás Karapáncsán. Múlt 
héten a Frigyes főherceg uradal
mához tartozó karapáncsai vadász
kastélyban valaki hamis, vagy el
lopott kulccsal ejjel behatolt s 
onnan az ebédlőasztal fiókjából 
alpacca aranyozott evőtányérokat 

és poharakat lopott el. A kár 
mintegy 300 pengő. A csendőr- 
ség megindította a nyomozást a 
tettes 1 ézrekeritese végett.

— Hadiárvák és rokkantak 
igazolása tandíjmentességnél. 
A kultuszminiszter rendeletet bo 
csátot ki, amelyben szabályozta 
a hadiarvák és hadirokkantak 
igazolását a tandíjmentesség el
nyerésénél. Eszerint a hadiárva 
és a hadigyamolt fogalmát az 
1933. VII. t.-c. 2. § ában foglal
tak szerint kell igazoltatni. A 
hadirokkantak igazolására pedig 
a varos, illetve a községek adnak 
igazolást az egyéni lap másolatá
val.

— Felakasztotta magát. Outh 
József 25 éves németbólyi kő- 
műves szerdán reggel háza pad
lásán felakasztotta magát. Mire 
megtalálták már halott volt. Tet
tének oka ismeretlen.

— Az úttest, mint sétatér.
Évtizedek óta alakult ki az a szo
kás Mohácson, hogy a sétálók 
az úttest közepét vélik sétánynak 
és esténként azon korzóznak. Ezt 
a szokást a rendőrség is tudo
másul vette s nem gátolja meg. 
Amennyire ez helyén való volt 
azelőtt mig nem volt más alkal
mas hely a sétálásra, annyira 
nem tartjuk helyesnek most, hogy 
mindkét sétány rendbe hozatott s 
azon kényelemesen lehet korzózni. 
Akik az árnyékos helyet keresik 
azoknak a Horthy Miklós ut sé
tánya alkalmas, akik pedig a bel
városi részt kedvelik, ott van a 
szép, szelesen cementezett Király 
úti sétány. Hely tehát van s indo
kolt lenne az úttestet megtisztítani 
a sétálóktól. Az autóvezetők, ko
csisok, kerékpározók tudják leg
jobban, hogy néha, sűrűbb kor
zózás idején mennyi figyelem és 
gondoskodásra van szükség, hogy 
a gondtalanul sétálók közül vala
kit el ne gazoljanak.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi augusztus hó 
18 tói 1933. augusztus hó 25-ig 
Születések; Ivanacz Anna, Graul 
Maria, Bauer Anna. Házasság
kötés: Grosz Miklós es Lévai 
Erzsébet. Halálozások; Worsch 
hausz Konrád 71 éves, Mohácsán 

1 Ferenc 69 éves, özv. Gulyás 
: Györgyne 87 éves.

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

1 DÓ J ÁRÁS
A. mohácsi m. kir. téli 

Knzdasá^i iskola meteo
rológiai állomása Jolentii 
1933. aug. 25-től szeptember 1-ig 

Mohácson
a hőmérsékleti maximum 4- 23 C° 
a hőmérsékleti minimum -4-11 C* 

csapadék nem volt.
IGAZGATÓSÁG

SPORT.
MTE—Hosizúhetényi S. E.

1 :0 (0:0)
Barátságos. Biró: Ránics

Állandó fölény. Megérdemelt 
győzelem.

Közel két hónapos szünet után 
ismét pályára lépett az MTE 
Nemcsak a csapatra, hanem az 
edzőre és annak munkájára is 
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kiváncsi volt a közönség. Az a 
kevés számú néző, aki kijött a 
mérkőzésre, nem csalódott Kapott 
győzelmet,ha minimálisát ises látott 
szép játékot. Mi kell több ? A 
mérkőzés, a győzelmen kívül 
szolgait még valami kellemes 
meglepetéssel, amit az MTE nél 
oly regen nem láttunk: fegyel
mezettségei 1 Egy hibánál 
sem fordult elő valami nezetel- 
teres es ez mar siker. Az MTE 
jateka kielégített Kezd jól mű
ködni a gepezet, tar helyenként 
meg döcög. Latiunk észszerű 
játékot, szemetgyönyorködtető ak
ciókat, szivet lelket, küzdést. 
Csak gólt keveset láttunk több 
hatarozattsagot szeretnénk es 
akatunk is látni csapatunkban. 
Hogy csak 1 gólt esett a mérkő
zésén, az nem annyira a mohácsi 
csatárok hibaja, mint a kitünően 
védő Jandala nagy sikere. Ez 
volt a vendegek szerencséje, mert 
küiönben 5—6 gólón alul aiighi 
szabadultak volna. B ralatot külön 
nem aaarunk mondani a játéko
sokról, csak annyit, hogy aki jó 
volt ne bízza el magát, dolgozzon 
szívvel leiekkel a sportért s ne 
erdekekert, aki pedig meg gyen
gébb, az kétszeres erővel, kitartó 
akarással lásson hozza. Kitűnő 
iutballidóben aht-ik szemben az 
ellenfelek es a hosszuhetenyiek 
Kopasz centere indítja a labdat 
90 perces utjara Nemsokaig örül
hetnek a labdának, mert a mohá
csiak szereinek es ettől fogva ők 
a játék fölényes irányit i. Német
varga íut a jobbszelen, lövésé 
azonban célt teveszt. Továbbra 
is az MTE rohamoz. Nehez 
munkában van az e.lenfel vedelnie 
Az 5. p ben Linka lefut éhs, erős 
lövését Jandala profi-stílusban 
védi. Taps jár érte, közben szebb- 
nei-szebb akciók egész sora 
gördül a pályán. Mindkét csapat
nál hangos szóval irányítják a 
játékosokat, az MTE-nél B.tracz, 
a HSE-nel Jandala dicsen vagy 
figyelmezteti a játékosokat. Az 
MTE vedelnie könnyen teszi ar- 
tamiatlanna a vendegek kiutasait 
es küldi előre a labdat. A 27. p- 
ben balról jövő labdara fut Varga, 
2 lépésről erős lövést ereszt meg, 
Jandaia belenyúl es Korner lesz 
a vege. A játék eieg jó színvo
nalon niozog. Jó az iram. Sok 
is a lövés, de messziről es erőt
len es igy a felidő gól nélkül 
telik el.

Varga centiméterekkel fölé kül
dött lovese vezeti be a II. félidőt A 
helyzet ugyanaz, mint az első fél
időben volt. Sok támadás, most 
meg nincs lövés, még közelről 
sem, igy a védők mindig jókor 
lepr.ek közbe A nézők is meg
unjak a gc ltalansagot es hangosan 
biztatják az MTE t, aminek a 30. 
p-ben meg is van a foganatja. 
Dicktertől Nén etvargahoz kerül a 
labda, lefut, középre dobja, Linka 
pedig az ötös tájékáról csavartan 
küldi a jobb alsó sarokba. Jan
dala tehetetlen volt. 1 :0. Az MTE 
tovább is frontban van, a halfsor 
jó munkát végez, csak kár, hogy 
sok magas labdát adnak előre A 
Vendégek is lefutnak, komoly 
veszély azonban nincs, de annál 
nagyobb gondja van a túlsó ol- 
daljn Jandalanak, akinek sok 
dolgot okoz, a mohácsi csatárok 
élénksége. A félidő utolsó ese
ménye : Németvarga gyönyörűen 

iveit kornerét Berta remek fejes
sel küldi alig a kapú — fölé.

•
MIÉ — PEAC barAtsagos mér

kőzés kerül sorra vasárnap dél
után fél 5 órai kezdettel a kas
télykerti sportpályán. Ez az u.olsó 
alkalom a bajnoki nyitány előtt 
a jAtekosok kipróbálására. Az 
MTE el is az alkalommal es fél
időnként cserélgeti játékosait. Az 
idő is kedvez a futballnak es igy 
valószínűleg nagy k >zö sage lesz 
jAtéanak.

Szerkesztői üzeneiek.
L. J Köszönet Jövő számban jön.

delelés szerKesitó :
BAK A h ü K A a.

L«p<ula|üono4 •• kiadd 
FRIDRICH OSZKÁR

A mohácsi kir járásbirósig, mint telek
könyvi hatosa^.

6588 1933. táv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Mohácsi Ipari és üazdasági 

H telszövetkezrt végrehajtatnak 
Lemni I Mátyás és neje 1 m Anna 
végrehajtást szenvedők ellen in
dító t végrehajtási ügyében a 
telekkönyvi hatóság végrehajtási 
újabb árverest 200 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása 
vegett a mohácsi kir. járásbíró
ság terű elén levő. Mohács megyei 
varosban fekvő s a mohácsi 
11552 sz tkvi betétben A-f1. 
soisz. 1981. hrsz. alatt felvett 
hazra 2400 pengő kikiáltási ár
ban, Rosenthal Lajossal szemben 
a rgkisebb vételarat 5786 pengő 
42 fillérben al apitja meg, elren
delte

Az árverést
1933 évi szeptember hó 23. 

napján dele'otl 10 orakor 
telekkönyvi hatóság hivatalos 
helyiségeben (Szepessy tér 1. sz. 
1 ajtó) fogjak megtartani

Az árverés a á kerülő ingatlan 
a kikiállási ar fe énéi alacsonyabb 
áron nem adhaiő el, ahol a leg
kisebb vételár van megállapítva 
ott ez az irányadó

Az árverelni szándékozók kö
telesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10 'o át készpénzben, vagy az 
1881 : LX t c 42 § ában meg
határozott árfolyammal számított 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, vagy a bá
natpénznek előlegesen 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 igért ár 
ugyanannyi 0 0-áig kiegészíteni 
(1908: XLI. t.-c. 25 §)

Mohács, 1933. évi május hó 
31-én.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

Hegedű oktatás!
Tiiztelettel értesítem Mohács 
nagyérdemű közönsejét. hogy 
székhelyemet Pécsről Mohács
ra tettem át és uj kipróbált 
pedagóiai módszerem 
mellett igen jutányos áron 

hegedű növendékeket
vállalok.

Bővebbet
a kiadóhivatalban.

KERESEK 
nőtlen könyvelőt 
6 járatú vámörlö malomba, 
ki a német nyelvben is jártas.

Cím a kiadóhivatalban.
A mohácsi kir jArAsbiróság mint 

telekkönjvi hatóság______

7154 1933. tkv. szám.

Árverési hirdetmény kivonat.
Mohácsi Mezőgazdasági és 

Iparbank r. t. végrehajtatónak 
Tompics Mátyás és neje Szabó
K. Mária végrehajtást szenvedők 
ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság végre
hajtási árverést 8000 pengő tőke
követelés és járulékai behajtása 
végett

a mohácsi kir. járásbiróság 
területén levő Mohács megyei 
városban fekvő s a mohácsi 
1754. sz betétben A-J-ll, 12., 
14—16.. 22, 23 sorszám alatt 
felvett 8756 1. hrsz ingatlanra 
2S0 pengő, 9015 1. hrsz. ingat
lanra 184 pengő, 9016. hrszámu 
ingatlanra 312 pengő, 9017. hrsz. 
ingatlanra 2800 pengő, (ma om 
és udvar) 9018 hrsz. ingatlanra 
117 52 pengő 945 rész erdő
illetőség 7560 pengő, 53 rész 
lege ő illetőség 53 fillér kikiáltási 
árban, de C. 29. sorsz, alatt a 
13551 1930 tk sz. végzéssel özv. 
Szabó K. Jánosné Ferenci Juli
anna javára bekebelezett élet
hossziglani haszonélvezeti jogá
val terhelten úgy azonban, hogy 
ha az árverésen ezen haszonéi 
vezeti jogot rangsorban meg
előző tehertételek kielégítésére 
szükséges 33137 pengő valószi 
nü összeg be nem folyna, úgy 
az árverés hatálytalanná válik és 
az ingatlanok ezen haszonélve
zeti jog nélkül pognak elárverez- 
tetni,

az u. o. 9575 számú betétben 
A-J-l—2 sorszám alatt felvett 
16481 25. és 16482 62. hrsz. in
gatlanra 99 pengő kikiáltási ár
ban, de a C. 7. és 20. sorszám 
837 1925. tk. szám, 3304 1929. 
telekkönyvi sz. végzéssel ugyan
csak Szabó K. Jánosné szüle.ett 
Ferenczi Julianna és özv. Tom
pics illésné sz. Czita Anna javára 

bekebelezett haszonélvezeti jogá • 
nak fenntartásával, úgy azonban, 
hogy amennyiben ezen haszon
élvezeteket megelőző rangsorban 
bekebelezett tehertételek kielégí
tésére szükséges 27856 pengő 
valószínű összeg az árverésen 
be nem folyna, úgy az hatály
talanná válik és az ingatlanok 
ezen haszonélvezeti jogok nél
kül fognak elárvereztetni

A telekkönyvi hatóság az ár
verésnek a telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtar
tására :

1933. évi szeptember hó 23. 
napjának délelőtt fél 9 óráját 
tűzi ki és az árverési feltételeket 
az 1881 : LX t. c. 150 § a alap 
ján a következőkben állapítja 
meg:

1 Az árverés alá eső ingatla
nokat és pedig a házat a kikiál 
tási ár felénél, egyéb ingatlant a 
kikiáltási ár 2/3-ánál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet (1908 : 
XLI t.-c. 26. §.)

A legkisebb vételár a mohácsi 
1754. sz. betétben felvett ingat
lanok tekintetében a következő: 
ha Tonhauser Antal Utóda tar
taná meg az árverést akkor 
35585 pengő, ha Vörös Antal, 
akkor 35669 49 P, ha Láng Aladár, 
akkor 35734 84 pengő, ha Szász 
és Társa cég akkor 36026.44 P, 
ha Hoffherr és Schrantz cég ak
kor 3628210 pengő, ha Alt 
Gyula Bőrgyár és Kereskedelmi 
r. t cég akkor 41282 10 pengő, 
ha Vesztergornbi Mihály, akkor 
41333 59 pengő,

a mohácsi 9575. sz. betét te
kintetében pedig: ha Hoffherr- 
Schrantz cég akkor 24515.40 P, 
ha Vida és Schwarz cég akkor 
30215 40 pengő, ha Szász és 
Társa cég akkor 31039.49 pengő, 
ha Kottgasser Antal, akkor 
31262 69 P, ha a végrehajtató 
(a 8000 P tekintetében), akkor 
31390 P, ha Varga Ferenc akkor 
39710 P, ha Láng Aladár akkor 
3975788 P, ha Vörös János ak
kor 40039 93 P, ha Alt Oyula 
Bőrgyár és Kereskedelmi r. t. 
akkor 40105 28 P, ha Hegedűs 
Györgyné akkor 40110 97 pengő, 
ha a Délbaranyai Bank akkor 
40657.82 pengő a legkisebb vé
telár.

Az árverelni szándékozók 
kötelesek bánatpénzül a kikiáltási 
ár 10'0 át készpénzben vagy 
az 1 SS l : LX t. c 42 §-ában meg
határozott árfolyammal számított, 
óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánat
pénzek előleges birói letétbe 
helyezéséről kiállított letéti elis
mervényt a kiküldöttnek átadni 
és az árverési feltételeket aláírni 
(1881 : LX t e. 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 kikiál
tási ár °,0-a szerint megállapított 
bánatpénzt az általa igért ár 
ugyanannyi %-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t.-c 25. §.)

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

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC 
kiadó.
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Eladó
teljesen jókarban lévő furnirozott 
Bieíiermayer stilü cseresznyefa 
hálóbutor, mely áll 6 darabból.

Cim a kiadóhivatalban.

2238. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Hainess Elemér mohácsi ügy

véd javara végrehajtást szen
vedő kfsnyárádi lakosok ellen 
800 P tőkekövetelés és járu
lékai erejéig a mohácsi kir. járás
bíróság 1932. évi 5878. számú 
végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1933. évi április 
hó 5-én lefoglalt 2901 pengőre 
becsült ingóságokra a mohácsi 
kir. járásbíróság fenti számú 
végzésével az árverés elrendeltet
vén,annak 1908.évi XLI. t.-c. 20 §-a 
alapján fentirt,valamint zálogjogot 
szerzett más foglaltatok javára 
is végrehajtást szenvedők laká
sán Kisnyárádon, 104 hsz. alatt, 
majd folytatólag III. rendű végre
hajtást szenvedő lakásán leendő 
megtartására határidőül 1933. évi 
szeptember hó 19 napjának 
délután 3 órája tűzetik ki, amikor 
a biróilag lefoglalt bútorok, 
borkádak, kukoricamorzsoló, pré
sek, tinók, deszkák segyéb ingósá
gokat a legtöbbet ígérőnek 
készpénzfizetés ellenében, esetleg 
becsáron alul is elfogom adni 
még akkor is, ha a bejelentő fél 
a helyszínen nem jelenne meg, 
hacsak ellenkező kívánságot nem 
nyilvánít.

Felhívom mindazokat, kik a 
befolyó vételárból végrehajtató 
követelését megelőző kielégítés
hez jogot tartanak, amennyiben 
korábbi zálogjoguk a végrehaj
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
igénykeresetűket az árverés meg
kezdéséig nálam írásban vagy 
szóval jelentsék be.

Mohács, 1933 évi augusztus 
hó 25-én.

Pogány Vilmos
kir. bir végrehajtó

TÁrCQf aki némi tőkével ren- 
I dtsdl, 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.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

1 É 4- ‘ 4- ' i A nagyérdemű közönség becses
I eTIvSILvSI tudomására adom, hogy Hegedűs 
| és Heller cipő üzletből a mai napon kiváltam és a 
X Király ut 42. szám alatt (Erős-féle ház)
* cipész műhelyt nyitottam.
X Elvállalok a szakmába vágó mindennemű férfi, női divat
| gyermekcipő készítést és javítást.
| Kérem a nagyérdemű k >zönség szives pártfogását

t HEGEDŰS FERENC, cipész.

és

értesítés.
Tisztelettel értesítem a nagy

érdemű közönséget, hogy több 
évi távollétem alatt a fővárosban 

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

Maradok kiváló tisztelettel 
Szekeres János 

szobafestömester 
Mohács, Síp ucca 6. szám-

Eladó
Mohács szigeten a révtől 3 

km. lefelé 1 szállás 3000 □ öl 
földdel.

MAROS MENYHÉRT.

X 
I 
t 
X 
X 
X 
X 
X 
XI I
X •»

Piaci áraki LVp't?..
Búza uj 7.50 ó — P • 
Rozs — — 6.50 P
Árpa — 6 — P
Zab — — 5 — P
Tengeri morzs. 7.50 P
Bab — — 7.50 P

- szoba és mellékhelyiségekből 
álló uj 

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

lek mellett eladó.
_____ Cim a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
Németbóly község 

legközelebbi országos állat- és 
kirakodó vásárját 
szeptember hó 7-én, 
csütörtökön tartja meg; vész
mentes helyről mindenféle állat 
felhajtható.
_ _ _ _ _ Községi elöljáróság.

Egy fekete, férfi 

télikabát, 
egy 

hármon ium 
és egy kis 

cimbalom 
eladó.

Megtekinthető na
ponta 12—l-ig.

Cim a kiadóhivatalban.

—Jl

Ön 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 Tejszövelkezete
Szentháromság u. 3. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács.




