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BLifliatést ara
Negyedévre 1 pengő 60 fillér.

I Sxerleacfftaégi 88, kiadóhivatali telefon az 67.

Nemzeti erők.
Semmiféle kópiának nem 

vagyunk hívei, a magyar 
nemzet feltámadását sem tud
juk elképzelni akár a nemzeti 
szocializmus, akár pedig a 
fascizmus egyszerű lemáso
lásával. Ezek a hatalmas tö
megegységek ott azon a he
lyen keletkezhettek, ahol van
nak és össze vannak forrva 
nemzetükkel és annak faji 
tulajdonságaival.

Ha azonban azt a tespedt- 
séget nézzük, amelyben ma 
élünk, ha látjuk elsorvadni a 
nemzet erejét egy kétsegbe- 
esett küzdelemben, amelyben 
csak a nyomorúságban va
gyunk egyek, de az ez elleni 
küzdelemben már annyifelé 
huzunk, a hanyfelé csak le
hetséges, úgy érthetővé válik, 
hogy minden gondolkodó ke
res oly megoldást, amely a 
mi nemzeti sajátságunknak 
megfelelő egységet, közös 
nevezőre való jutást jelentene.

Sajnos nálunk csak kopi- 
roznak. Elfeljtették azt, hogy 
sem Mussolini, sem Hittler 
nem indult idegen kópiára, 
hanem kikereste nemzetének 
azon tulajdonságait, amelyek 
közös vonások minden egyed- 
ben s ezen az elgondoláson 
indultak el. És még valami: 
Alulról indultak el 1 Ott éltek, 
küzdöttek egy sorban a köz
katonákkal, együtt szenvedtek, 
dolgoztak velük az eszmékért 
és együtt törtek fel katonáik 
élén a tetőre s nem kellett 
közben sem az erkölcsi si
kerért, sem anyagiakért el
kötelezettséget vállalni.

Ha a magyar nemzet adott 
helyzetét nézzük, szinte le
hetetlennek látjuk hasonló 
erő összefogást. A magyar 
társadalomban szinte kétség- 
beejtőn megnövekedett a ha
talomtól való függés. Vannak 
foglalkozások, iparok, pályák, 
ahol az egyén sohasem tud 
kifejlődni, közéleti független
ség szempontjából tekintve, 
mert a foglalkozása, az állás | 
a mindenkori kormány imá- | 

dására kötelezi. Kétségbeesve 
kell néha szemlélni, hogy 
mint változnak meg az elvek 
a változó kormánnyal s 
mennyire lelkes katonája az 
uj eszméknek az, aki nem
régiben egészen másért lel
kendezett !

Ennek a rendszernek ki
fejlődésében sokat segített az 
a furcsa félelem, amely szinte 
üldözte az ellenkező gondol
kodás megszületését, amely 
az ellenzéki szellemnek még 
a fuvalmatól is féltve a maga 
hatalmat, nem engedte, hogy 
más alapokon, uj elgondolá
sokon valami olyan megin
duljon. amely a mai időknek, 
ama felfogásának, az idők 
változásának megfelelne.

Van és volt kormánypár
tunk. Vannak tagjai, akik 
híven szolgálták az előző 
vezért s haragudtak a mos
tanira, mert ak^or ellenzéken 
volt, most pedig leglelkesebb 
katonáinak vallják magukat, 
egészen uj eszmék szolgála
tában.

Vannak ellenzéki pártjaink 
nagyobb számban, mint erre 
szükség lenne s mégis ala
kulnak újak, néha alig pár . 
tagot számialva. Ha azonban 
szét nézünk köztük nézzük 
programmjaikat, nem találunk 
egyet sem, amely teljesen a 
népből, annak leikéből nőtt 
volna fel s ha egyik másik
nál ezeket a nyomokat fel 
is leljük, a vezetők személye 
nem az, amely garantálná, 
hogy ezeket az elveket tény
leg a maguk valóságában 
akarják diadalra juttatni.

Nálunk a vezetők nem a 
munka, a küzdelem során 
termelődnek ki, hanem a 
szülői házból indulnak el, j 
ahol erre a pályára indítják 
el az uj szülöttet amikor 
még képességeiről mit sem 
tudhatnak. A legjobb esetben 
az ifjú maga érez valamit 
a keblében és igy indul el. 
Az igazi a patinás azonban 
az lenne, ha a hasonló gob-

dolkodasuak, az együvé tar- valahogyan úgy erezzük, 
tozók közül emelkedne ki a hogy egészen uj emberekre 
vezető, szinte észrevétlenül, lenne szükségünk, hogy uj 
mert akkor tényleg a tudása, eszmék érjenek meg ebben 
vetői képességei vitték oda. . a nemzetben.
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Uram segíts,mert elveszünk! 
A . Bajbajutottak44 jajkiálitása a kormányzóhoz. — „A vég-

Miből fog a gazda fizetni?
csak azért, hogy féktelen 
vagyonszerzési szenvedé

lyükben tobzódjanak.
Az ő dolguk most már könnyű, 

mert hazafiatlan nemzeíromboló 
tobzódásaik közepette, beburko- 
lózdnak az egészséges gazdasági 
állapotok között •kitermelt törvé
nyek rideg, ma már pusztító be
tűivel és könyörtelenül kiáltják 
az adós felé „fizess!“ Fizesd azt 
az összeget, amennyit kaptál, 
dacára annak, hogy az összeg
nek relatív értékét bűnös speku
lációkkal a lehetetlenségbe fel
srófolták, az ingatlanok és ter
mények mesterséges értékteleni- 
tésével. Tetemrehivásuk esetén 
„világjelenségre** hivatkoznak, 
holott ez merőben bűnös spe
kuláció.

A kartellek, a trösztök, 
a nagytőke fékevesztetten 
rászabadultak e sokat 
szenvedett nemzetre és 
aranynak hazugul kine
vezett papirpénzdarabo- 
kért rakásra pusztítják 
már e nemzet dolgos 
fiait.

kidobják ősi vagyonukból, há
zaikból s mintha tervszerűen bele
hajtanák a polgárságot a pokol 
szélsőségének őrületébe! Sovány 
testű magyar anyák fonyadt em
lőiről lesorvasztják már az amúgy 
is ványadt csecsemőket. A ma
gyar szántó-vető paraszt ajkáról 
lelopták már a mosolyt, az iparos 
leikéből kilopták a dalt és nincs, 
aki megfékezze őket, aki lasszót 
dobjon elvakultságukban gőgös 
nyakuk köré!

Azért jöttünk most hódolat
teljes tisztelettel Főméltóságu 
Urunk magas színe elé, hogy itt, 
e nemzet életében legszentebb 
és legmagasabb helyen tárjuk fel 
panaszainkat, mert meggyőződé
sünk, hogy e nemzet fiainak 
lelkében már legendás fényében 
tündöklő

lelki erejével és pa
rancsolni tudásával le 
fogja rombolni a nagy 
tőke, a kartellek és trösz-

nelküli ravasz spekuláció41. —
Hódmezővásárhelyen > Bajba

jutottak* elnevezés alatt mozga
lom indult meg, amelynek célja 
az egész országban a bajbajutott 
gazdatár<adaimat, a válságba ke
rült iparos, kereskedő és tiszt 
viselő osztályt egy táborba tö
mörítve, fellépni a mai rendszer 
ellen, amely lassan mindenkit 
tönkretesz.

A hódmezővásárhelyiek memo 
randumot szerkesztettek, amely
ben kíméletlen hangon tették 
biralat tágyává a mai >végnél- 
küli ravasz spekulációt*, a kar
tellek, trösztök rablógazdálkodá 
sát, amely rakásra pusztítja a 
nemzet dolgos fiait. A memo
randumot a kormányzóhoz in
tézték, de eljuttatták az összes 
minisztereknek, képviselőknek, fő 
ispánoknak és vezető emberek
nek.

A memorandum egyes részeit 
itt közöljük:

„A végnélküli ravasz 
spekuláció . .

Főméltóságu Urunk!

A magyar katonával nem birt 
az ellenség! A magyar polgárság 
lerázta magáról az átkos nemzet
közi politika szennyeseit, de most 
olyan karmok közé került, amely 
karmok — mostani jelek szerint 
— meg akarják ölni!

A nagytőke ravasz spe
kulációi kivonták a ma
gyar nemzet életéből a 
pénzt, hogy olcsón el 
prédálhassák a termé
sünket I 

és megszerezhessék a magyar 
Haza tagrészeít. Lelketlenül ki
dobva onnan fiút, apát, gyerme
ket s öreget egyaránt! Behálózta 
az egész országot >hitellel<, majd 
megrendezte a a bankzárlatot, 
amikor azután kezdetét vette az 
igazi pusztulás. A pénzt a for
galomból kivonták, a hitelt be
szüntették és igy 

előidézték az ingatlanok 
és termelvényeink mester
séges értékcsökkenését
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tök immáron nemzet- | 
pusztító féktelen speku
láció t.

Hódolatteljes tisztelettel kérjük 
Főméllóságodat, hogy tüntesse 
azt ki atyai jóindalatával, vegye 
(jgyünket erős, edzett, áldott ke
zébe és

bírja a magyar királyi i 
kormányt, valamint az 
abban foglaltak átgon
dolására.

Nem óhajtjuk, a tragédiák
végnélküli sorozatát ecsetelni,
csupán arra bátorkodunk rámu 
tatni, hogv városunk 63 000 la- 
kósából 55 000 lélek sínylődik 
a nagytőke, kartellek és trösztök 
által ránkzuditott borzalmas nyo 1 
moruságban, aminek dokumen
tálására előadjuk, hogy városunk 
ezévi bő búzatermése 370 000 
métermázsára rúg s ha ebből a 
búzamennyiségből nem kapna az 
arató és egyéb munkás egy sze
met sem, ha nem hagynánk 
vissza kenyérnek valót és vető
magot, vagyis ha ezt az egész 
mennyiséget bolettával együtt 
értendő 11 pengős métermá 
zsánkénti áron értékesithetnők, 
befolyna összesen négymillió 
pengő, amivel szemben csupán 
a hátralékos és egész folyó évi 
adókra négymillió négyszázezer 
pengő kellene,

ezenfelül terheli váro
sunk összes ingatlanait 
12 millió pengő körüli 
adósság, melynek lega 
lább kamatait fizetni 
kellene.

íme ez a gazdasági helyzetünk 
rideg képe a maga valóságában

Hitünk és meggyőződésünk, 
hogy ha Főméltóságod fehér 
galambként a magyar Alföld 
központjából fel tudott szállni 
Budapestre életet jelentő zöld 
olajággal az erős kezei között, 
megtalálja az utat vissza is, hoz
zánk is, közénk is!

Mit mond a buzaérték 
Mohácson?

A nagyon érdekes memoran
dum utolsó adatait Mohácsra át
alakítva a következő számokat 
kapjuk:

Mohács búzatermése maxi 
mális felbecsléssel 62 ezer mm. 
Tiz pengővel számítva ez 620 
ezer pengő.

Ezzel szemben Mohács 
város idei adókivetése és 
hátraléka egymilliókét 
százezer pengő.

Vagyis a helyzet aránylag még 
rosszabb, mint Hódmezővásár
helyen. Igaz, hogy ebben az 
összegben benne van az iparos, 
kereskedő, háztulajdonosok adója, 
stb. miután azonban

agrárállamban vagyunk, 
amelyben a mezőgazda 
sági terményekből s fő 
lég a búzából indul el 
minden anyagi eredmény, 
ha a gazda nem fog 
tudni fizetni, akkor az 
iparosnak, a kereskedő 
nek sem jut a kereset 
s az sem tud eleget tenni 
fizetési kötelezettségének.

r Egyébként a feltűnő memo
randum itt is éreztette a hatását 
s mozgalom indult meg hasonló 
memorandum elküldésére.

A Mohácsi Önkéntes Tüzoitóegylet nyerte 
meg a vármegyei versenyt. 
Sátorhely vitte el a második dijat

A vármegye tűzoltóságának 
nagy napja volt vasárnap! Pécsett 
találkozót adtak egymásnak mind 
azon tűzoltó csapatok, amelyek 
az elmúlt évi versenyen dijat 
nyerlek és amelyek a járási ver 
senyeken első, vagy második 
dijat vitték el

A vármegye járásaiból 14 csa
pat jelent meg a versenyen, ame
lyeknek összlétszáma 230 ember 
volt. Délelőtt 10 órakor a Pécsi 
önkéntes Tüzoitóegylet laktanyá
jának udvarán volt a verseny, 
amely előtt a csapatokat Vida 
Pál az Országos Tüzoltószövet 
ség kiküldötte szemlélte meg.

A verseny egy részét Ftscher 
Béla a'ispán is végignézte. Mo
hácsról dr. Margitay Lajos pol
gármester jelent meg.

A verseny, amelyet Makucz 
Jenő vezetett, iskola és gyors
szerelésekből, valamint támadás
ból állott. Mindvégig élvezetes 
látványt nyújtott a versenyző csa 
patok tudása, fegyelme és ügyes
sége.

A vármegyei versenyt a Mo
hácsi Önkéntes Tüzoitóegylet 
nyerte meg s a vármegye ván
dordíját, egy művészi ezüstser- 
leget kapta.
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Gazdák, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete.
Eredményes volna-e egy ily irányú mezőgazdisági tömörülés?

Kállay Miklós földművelési 
miniszter kecskeméti beszédében 
rámutatott arra, hogy szükséges 
a mezőgazdaság szervezetbe való 
tömörülése és pedig úgy a tér 
melés, mint az értékesítés szem
pontjából Ugyanis abban az 
esetben, ha az ország mezőgaz
dasága szervezett lenne, a tér- 
ménynemesités könnyeben volna 
keresztülvihető s ha az értékesi 
tést is önmaga folytatná, úgy az 
ebből eredő összes előnyöket 
önmaga élvezhetné.

A kereskedelem körében sok 
vittra és téves megítélésre adott 
alkalmat a földművelésügyi mi
niszter ezen kijelentése, mert 
szerintük ez alkalmas a mező
gazdaság és kereskedelem között 
kívánatos együtt működést meg
bontani. De sérelmesen érin
tené a kereskedelmet — szerin
tük — ily irányú tömörülés azért 
is, mert az államok egymástközti 
forgalmának nagyarányú csök
kenése a szabad kereskedelem 
nagymérvű visszafejlődését vonta 
maga után, miért is működési 
terének újabb szűkülése elvisel 
hetetlen volna.

Kétségtelen, hogy aggodalom
mal tölti el a kereskedőket oly 
irányú törekvés, hogy a mező
gazdaság maga vegye kezébe az 
értékesítést, mert hiszen ezzel 
jelentékeny károsodás érné az 
amugyis sok pozíciót vesztett 
kereskedelmet, de el kell ismerni 
hogy akkor, amikor a nyerster
mékek árai — azok olcsósága 
folytán — termeléssel járó mun
kával arányban nem állanak, 
nem szabad tétlenül uézni, hogy

A mohácsiak szerelése pontos
ságával, mintaszerüségével feltű
nést keltett s különösen a gyors
szerelés volt elsőrangú, amennyi
ben

országos viszonylatban 
is rekord idő alatt sze
reltek s valószínű, hogy 
az országos versenyre is 
felviszik a csapatot.

örömmel hatották a hírt mind
azok, akik a Mohácsi Önkéntes 
Tüzoitóegylet sikeres működését 
eddig is szeretettel figyelték. Bi 
novits József tűzrendészed fel 
ügyelő agilitásának eredménye, 
hogy tűzoltóságunk ilyen ered
ményt ért el. A csapat betaniiá 
sának érdeme Bánovits Sándor 
parancsnoké, aki fáradhatatlan 
buzg dómmal dolgozott hónapo
kon át, hogy a sikert biztosítsa. 
A csapatot a versenyen is ő 
vezényelte.

Külön öröme a mohácsiaknak, 
hogy a vármegyei versenyen a 
harmadik lett a Sátorhelyi Ön 
kéntes Tüzoitóegylet, amely a 
vármegyei tüzoltószövetség diját 
vitte el. A csapat sikeres szerep 
lése Schneider Rezső parancs
nok képességeit s agilitását di
cséri.

valaki is nyerészkedjen, mikor a 
termelők vérzenek, hanem min 
den igyekezettel azon kell lenni, 
hogy az őstermelők munkájuk 
gyümölcsét a maga teljes egészé 
bán megkaphassák, nem érintve 
ezzel a kereskedelem érdekeit.

Minthogy pedig más társa 
dalmi rétegek, igy a kereskedelem 
közvetítő szerepe is nagymérték 
ben megfosztja a teme'őket az 
értékesítéssel járó munka dija 
folytán, a termények teljes érté 
kének kézhezvételétől, igen is 
szükséges, hogy a mezőgazda
ság önmaga vegye kezébe sor
sának irányítását és igyekezzen 
az értékesítés nehéz munkáját 
is maga végezni, hogy az ezzel 
elérhető előnyt maga élvezhesse, 
mert elmúltak a régi jó idők, 
amikor a termelő árujáért a keres
kedelem által munkájával arány 
bán álló árat kapott.

A mezőgazdaság tömörülésére 
alkalmas volna egy Gazda Ter
melő és Értékesítő Szövetkezet. 
Ezen szövetkezet véleményünk 
szerint mezőgazdasági kamarák 
tejülete szerint volna alakítandó ' 
tekintve, hogy a termelvények 
éghajlat — és vidékek szerint 
váltóznak, de változnak a ter
melők igényei is. Ennek tagjai 
lehetnének úgy a nagy —, mint 
a közép és ícisbirtokosok, mert 
hiszen mindannyinak egyöntetű 
érdeke, hogy terményeik minő- i 

j ségét emeljék és a leszorult tér- * 
| ményárak mellett az értékesítés 
I összes előnyeit önmaguk élvez- 
| zék. Szükségesnek tartanánk, 

hogy ezen szövetkezetek vezető
ségében részt vegyenek a Mező

gazdasági Kamarák kiküldöttei is.
Ez a szövetkezet volna hivatva 

azon megrögzött hit megdönté
sére, hogy a magyar búza minő
ség tekintetében is felette áll a 
külföldi búzának s hogy egyedül 
a több termelésre kell fordítani 
minden igyekezetét, mert ezen 
téves felfogás következménye az 
hogy a minőség feljavítása érde
kében mindezideig mi sem történt 
s hogy még oly helyeken is, hol 
a magyar búza a világháború 
előti ismert márka volt, a kana
daival szemben több pengős di- 
százsióval jegyzik. Hogy a ka
nadai elfoglalta a magyar búza 
területeit és minőség tekinteté 
ben felülmúlja, annak tulajdonít
ható, hogy ott törvény kötelezi 
a termelő<et a legmegfelelőbb 
fajok terme'ésére, miáltal tehát 
hosszú idő óta egy nagyarányú 
s tervszerű nemesitési eljárás 
folyik, mig nálunk csak most 
történnek egyes lépések a búza 
minőségének javítása érdekében, 
de ezek is csak magán kezde
ményezések. Éppen ideje tehát, 
hogy mindezek felismerése után 
— ily irányú kormányintézkedés 
hiányában — maguk a termelők 
termelőszövetkezetek alakításával 
országszerte egyetemlegesen 
folytassák a nemesítés munkáját.

Feladata volna tehát a Gazda 
Termelő — és Értékesítő Szövet
kezetnek a minőség javítása és a 
mennyiség fokozása Ennek elé
rése céljából szakértők, kamarai 
kiküldöttek tanácsai, tapasztalai 
volnának kikérendők egyes vidé
kek szerint az éghajlatnak és ta 
lajnak legmegfelelőbb termény
fajok kiválasztása, azoknak a 
termelőkkel való megismertetése 
és rendelkezésükre bocsátása s 
hisszük, hogy szakszerű vezetés 
és a termelők igyekezete meg
hozná a munka gyümölcsét, mert 
elérhető volna az, hogy egy egy 
termelvény úgy a belföldön, 
mint a külföldön fogalommá 
vaina s elfoglalná újból vezető 
pozícióját.

Ha a nemesítés terén sikerül 
a termelőknek évtizedes mulasz
tásukat pótolni, kevesebb nehéz
séggel fog járni a magyar ter
mények elhelyezése. De addig 
is szükséges, hogy az alakítandó 
szövetkezet önzetlen munkája 
oda irányuljon, hogy különösen 
a külföldre történő szállításokat 
a szövetkezetnek adják ki, mely 
a maga területén a minőségileg 
megfelelő búzából a kiosztott 
mennyiséget a termelőktől be
szerezné s a szállítást közvetle
nül intézné, miáltal a termelők
nek a piaci ár feletti árakat 
tudna biztosítani.

Ily irányú törekvést látunk már 
Szolnok megyében, hol a meg
alakult szövetkezet vette kezébe 
a Németországba történő buza- 
szállitások elintézését s tagjai — 
nagy és kisbirtokosok — biza 
lommal fordultak a szövetkezet
hez s sikerült is a szövetkezet
nek a napi ár felett 1 P-vel 
magasabb árat biztosítani a ta- 
gvk részére, ami a mai nyomott 
árak amellett kétségkívül nagy 
eredmény és bizonyítja, hogy ily 
irányú szövetkezet alkalmas a 
termelők érdekeinek megvédel- 
mezésére.

Minthogy a magyar termelők 
az utóbbi időben tudatára ébred 
tek annak, hogy szükséges a 
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minőség javítása és létrédekűk 
fűződik ahhoz, hogy az értéke
sítés előnyeit maguk élvezhessék 
hisszük, hogy felismerik a szer- • 
vezetbe való tömörülés szüksé
gét s ta'án rövid időn belül 
sor fog kerülni a Gazdák Ter
melő — és Értékesítő szövetke
zetek megalakítására.

Sí. j. 
un un un un un un un in un un un un

Harc a tej körül.
*

Minden ország, mely a világ
háború véres zivatarai után gyó
gyulni, magának szebb jövőt 
akart biztosítani, az építés mun 
káját az anyaföidnél s annak 
népénél kezdte. Még a kiváóan 
iparos államok is erejök .eg avát 
mezőgazdaságuk fe iend lésére 
szentelték. Természtes tehát, ' 
hogy egy olyan agrár államban, 
mint Magyarország, minden fi 
gyekmnek, úgy a társadalom, 
mint az állam részéről a mező 
gazdaság felé ke.i irányú m: ide 
a közigazgatásnak, ide a tudo
mánynak, iparnak, kereskede em 
nek s az állami élet minden 
energiájának.

Magyarország életében két 
nagy kérdés van, me y a lég 
sürgősebb s legkedvezőbb meg
oldást kívánja : a búza kérdés, 
illetve annak arszabá yozása s a 
tej kérdés. Amint a búza árának 
ügye már évek óta csak e kese 
redett érzéseket vált ki a föld 
miveléssel foglalkozók körében, 
úgy a tej is kezd már o y té 
nyező lenni a mezőgazdaság kö
rében, me!y megmozgUatja az 
agrár rétege-<et s mint Dámából 
s New Yoikból jelentik, véres 
sztrájkba viszi a parasztságot, 
mely már a mezőgazdasági tér 
melés megszüntetésével fényé- 
getődzik

Honnan van a tejnek oly nagy 
jelentősége a földmives gazdál
kodásban? Onnan, hogy a tej 
naponkint ad a gazdának pénzt, 
biztosítja folyó kiadásait, a ház
tartáshoz szükséges költségeket, 
nem úgy mint a búza, mely 
egyszer egy évben, mikor a 
piacra kerül, hozza meg értékét. 
S ha még hozzá vesszük, hogy 
a tejelő jószág, részint a szapo
rítás, részint a trágyaképzés s 
hizlalás révén alapját kepezi a 
mezőgazdálkodásnak, úgy el
mondhatjuk, hogy a tej jelentő 
sége vetekedik a búzáéval S ha 
nagy figyelmet érdemel a búza 
a társadalom s kormányzat ré 
széről hasonlőkép kell gondjaiba 
venni az államnak a tejet is, hogy 
annak termetese minél rentabm- 
sabb legyen a gazdaközönség 
számára.

Minderre már világszerte rá
eszmélt a mezőgazdaság. A tej
gazdaság a közgazdaság hom
lokterébe került s töménytelen 
rendelet lát napviiagot e kérdés 
helyes rendezésére. Számtalan 
szövetkezés alakú a tejtermékek 
feldolgozására, értékesítésére s 
forgalomba hozatalára. Már a 
legkisebb faluban számot vetnek 
azzal, miként eresszék ki a te,el 
a piacra s a kereskedelembe.

Van azonban a tejnek egy 
tulajdonsága, mely igen kényessé 
s nehézzé teszi a vele való fog
lalkozást s értékesítését s ez az 
ő romiandósága. A nagyvárosok 
területe nem alkalmas hely a tej 

előállítására, viszont itt isszák a 
legtöbb tejet s használjak leg
nagyobb mennyiségben a tejter
mékeket. A tej hazája a fa u vagy 
a tanya, amely nagy távolságra 
fekszik a várostól s ez a hosszú 
ut, különösen a meleg nyári na 
pókban igen veszedelmes a tejre 
nézve. Hogy tehát a tej felkerül
jön a városba ehhez a kereske 
delmi technikának nagy felkészült 
sége kívántatik s hogy üdén 
frissen s egészégesen kerüljön 
az asztalra, a vállalatok egész 
seregét hívta éetre. Ez az a te 
rület, melyen igen sok idegen 
érdeket látunk a tej értékesíté
sébe befolyni, hogy onnan nagy 
vagyonokat teremtsen elő a maga 
számára, a termelőre nézve ala
csonyra, a fogyasztónak ped'g 
magasra emelve fel azokat

A magyarországi tej értékesi 
tésében dönö fontosságú, hogy 
Budapest veszi fel a terme és 
nagy részét. Ez a körülmény 
teremtette meg a fővaros környé
kén felburjánzó lefejő tehenésze 
tét, melyben a mobil nagytőke 
versenytársat támasztott a te 
nyésztehenészettel szemben. Az 
első a nagy tőke teremtménye s 
a tejkartel megnyilatkozása, a 
másik a magyar fö d nive esnek 
alapja, melytől a magyar mező
gazdaság jövedelmezősége szem 
pontjából oly sokat vár a magyar 
gazdaközönség.

A tejárak szempotjából ismét 
küiömbséget kell tennünk. A 
pestvidéxi tejárak sokka' maga
sabbak, mint a messze vidékek 
tejárai. Az első 16-18-20 fill. 
mg a vidékiért, különösen a 100 
km. körzeten kívül alig lehet 6 — 7 
fillérnél többet kapni.

Köztudomású, hogy az egész 
ország naponta 300 — 350 ezer
liter tejet termel, melyből Buda
pest 70-80 ezer litert fogyaszt. 
Ennek az elfogyasztott tejnek 
nagy részét a pestvidéki lefejő 
tehenészet szolgáltatja, mely csu
pán a tej értékesítése szempont
jából vásárolja a tehenet, nem 
azért, hogy egyúttal a mezőgaz 
daságnak is hasznára váljon. Ez 
a tej 18-20 fillérért hagyja el a 
termelőt, hogy a fogyasztóhoz 
32 filléres tej alakjában jusson A 
vidéki tej leggyakrabban vaj alak
jában kerül a fővárosba, hogy 
érte a gazda literenkint 6-7 fiil t 
kapjon. A vidéki kisebb városok 
tejtermelései etörpülnek az or
szágos számok mellett, de két 
ségtelen, ha a fővárosban több 
tej kerülne fogyasztásra a lefejő 
tehenészet korlátozása révén a 
vagy az ipari s jótékonysági tej 
áranak szabályozása folytán, 
Úgy a falusi s kisvárosi tejárak 
sem lennének oiy ingadozók s 
alacsonyak.

Csak a keresztmetszetet adtuk 
e sorokban a magyarországi tej 
kérdésnek. S míg rajta kissé el
gondolkozunk, a kérdések egész 
raja vesz körül. Miért nem le 
hetne 100 ezer literrel több tejet 
vinni fel Budapestre átvéve a 
gazdától 15-20 fillérért, hogy 
az a szegény proletár, gyermek 
20 filléres áron jusson hozzá s 
ez az egészséges táplá'ék csira 
jában segítsen kiirtani a tüdő 
vészt? Miért kell iszonyú vagyo
nokat gyűjteni a tejkarteleknek, 
m:g a vidék gazdaközönségének 
állattenyésztése az alacsony tej

árak miatt egészen tönkremegy ? 
A tejárak csökkenése érinti a 
’-zántóföldek jövedelmezőségét s 
évről-évre csökkenti a nemzeti 
vagyonoknak szántóföldekben 
fekvő részét. Miért van az, hogy 
ebben a nagyfontosságn nemzet 
gazdasági ügyben a magyar gaz
dának a'ig van beleszólása, min 
den intézkedést a teikartelek su
galmaznak, holott Svájcban a 
tejárak meghatározása, a tej el
osztása s feldolgozása a tejter
melők gazdák szövetségéhez tar
tozik ?

Ezer s ezer »miért« buggyan 
ki ajkainkon, mint a fájdalmas 
magyar föld jajkiállitása, hogy 
felhasson a magasba oly kor 
mányintézkedéseket v.vjon ki- 
melynek nyomán a magyar 
gazda megtalálja a maga farad 
ságos, veritékes s éjjelt nappallá 
tevő munkálkodásának gyümöl
csét

Lukács? István.

mmkkkxmkmxxm 

Szeptember 16. és 17-en 
mutatkozik be a szin

pártoló zenekara.
Töb ízben hirt adtunk a Szin

pártoló Egyesület szeptemberben 
nívós műkedvelő estevei szá idé- 
kozik a közönség elé lepni, ez
zel a lépéssel igazolva, hogy a 
Szinpárto ó Egyeíü'etben uj é et 
van s ismét a régi intim együtt 
élést keresi közönségével. Célja 
azonban az estének az is, hogy 
— többször megismételve — 
azt újabb anyagi forrást találjon, 
amelyből a színkört szebbé te
gye, hogy a szinházbajáró kö 
zönségnek úgy, mint a művé 
széknek megfe élőbbé és kelle
mesebbé tegye a színházi este
ket.

Az első múkedve ő est szép 
tember hó 16 és 17 én lesz, 
amelynek kiemelkedő része lesz 
a szinpártoló zenekarának bemu
tatkozó fellépése. Ez a szám már 
több lesz, mint a múkedvelés, 
mert művészt értéke lesz A pró
bák a legszebb iramban fo'ynak 
és a bemutatandó zeneszamok 
már tökéletesen mennek. Cseme 
lesz a mohácsiaknak, hiszen ná
lunk zenei élet egyáltalaban nem 
volt s most csupa monácsi ze
nészekből alakult zenekar alakult 
zenekar mutatja be képességeit. 
Biztosra vesszük, hogy a közön
ség zsúfolásig tölti meg mind 
két estén a színkört, mert iiyen 
nívós előadást helyi szereplők
kel, művészi képességű zené 
székkel még nem látott.

Az est műsora a következő:
1 Himnusz. Zenekar.
2 Prológ. Irta: dr. Popper. 

Szavalja: dr. Szkladányi.
3 Ünnepi beszéd: Margitay 

Lajos dr. polgármester, elnök.
4. Nyitány: Orpheus a pokol 

bán, előadja a zenekar, vezényel 
Virág Elemér.

5 Zilahy Lajos: Virágosbolt- 
bán.

6 Straus János: Kék Duna 
keringő. Zenekar.

7. Straus János: Este fél hét 
és nyolc között.

8 Kéler: Magyar vígjáték 
nyitány. Zenekar.

9. Török János: Magdaléna.

IGYUNK
ZWACK-UNICÜM

gjomorerósitö likőrt

— Szarvasvadászat a föher- 
cégi uradalom an. Kedden Sá- 
torhdvre erkeztek Frigyes főher
ceg, Gabriella fónercegnő ős Kö
bért parmai herceg, akik az ura- 
Ua mi erdőben szarvasra vadasz- 
rak. Értesülésünk szerint meg 
több előkelőséget varnak a va
dászatra, amely ket-harom hétig 
fog tartani.

— Uj Káplán Mohácson, iőí- 
rág Ferenc megyespüspjK az 
eddigele be nem töltött belvárosi 
misod.a kaplaní stációra Vuckits 
Imre egeragt kapiant nevezte ki.

— Eljegyzés, ifj. Pataki Jó- 
zset városi tisztviselő eljegyezte 
Tóth A^icza urleanyt.

— Paiotab jzsok ünnepe. Va- 
s r ap d.lelőtt leiekeme.Ó ünnep 

keieteoen avatta íei a habo
mban e esett nősei em,ő<müvet
P.. abo.'sot kozse . Az ümepe- 
. Fischer Beia alispán is ineg- 
j em. Az ünnepély d. e 10 óra- 
n jr <ezd )dott s szentmise vezette 
be, a.nelye; Keinhardt György 
e-peres piebanos celebrált seged- 
.v'.tel. Nagy Stndor Körjegyző 
ü. .-pi beszedő után Kunhardt 
György esperes p.ebanos aoitoi 
szarnyaiasu beszédben méltatta a 
n ip jelentőseget s az e nlekmü- 
voa .evő tovis.Koszorus kereszt 
ericimere lUU.iiu.t ra Klasszikus 
szava.KKa.. Délben Keinhardt 
György esperes lattá vendégül az 
e.oaeiosdgeKet.

— A monacsi színigazgatói 
engedély. A hivatalos iap vásár- 
napi szama kozii a kultuszminisz
ter rendeletéi, amelyben a mohácsi 
uZimserüietei ismét Deák Lőrinc 
szí mgazga.ónak engedeiyezte.

— Hal tiozas. Sziebe'tn János 
pécsi boraeres^edo vasarnap dol- 
eiüd 63 eves Korában elhunyt. 
Kedden daiuian helyeztek örök 
nyugalomra a pacsi Központi te- 
meiooen. Az elhunytban Szieberth 
Ferenc ooraeresKedo es Scnmidt 
Karoiyne fiveiüket gyeszoijak.

INASP

be^jítak a
jelelruelés
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— Orvosi hír Dr. Kemenes 
László orvos, v. egyetemi tanár* 
segéd, szülész-nőgyógyász, Kos
suth L u. 64 szám alatt orvosi 
rendelőt nyitott. Rendel: 8—10 
és 4—5 Tel. 36.

— Postán küldik a Mohácsi 
Hírlapot. Lapunkat az utóbbi 
időben kihordóval kézbesítették ki 
előfizetőinknek, azonban több hely
ről panaszt kaptunk, hogy nem 
kapjak meg rendesen a lapot. Ki
adóhivatalunk a panaszok orvos
lása végett elhatározta, hogy pos
tán adja fel a lapot. Ez a lépésünk 
nagyobb áldozatokat kíván a ki 
adóhivataltól s egyes előfizetőink 
taian valamivel későbbén fogjak 
kapni a lapot, mint eddig, azon
ban szombaton délelőtt már min
denkinek kikezbesiti a posta, is
merve postánk pontosságát és 
megbizhatósagat a panaszok meg 
fognak szűnni.

— Beiratások a tanoncisko
lába. Mohács megyei varos közs 
iparos- és kereskedőtanonc isko 
Jajába a beiratások az 1933,34. 
tanévre szeptember 12. 13. és 
14 én délután 4—6 óráig lesz
nek úgy a fiú-, mint a leány ta- 
noncok reszere, az iskola igazba 
tójának hivatalos helyiségeben. 
(IV' leanyosztaly). Szeptember 
15-én lesz a tanév megnyitása, 
míg az első rendes tanítási nap 
a leánytanoncoknak 18 án, hét 
főn, a fiutanoncoknak 19 én, ked
den 4 és fél órakor lesz. Felhív
juk a tai oi.Ctartokat, hogy tanon- 
caikat a fér ti napokon annal is 
inkább Írassak be, mivel ellen 
kező esetben azokat kenyszer- 
beiratás ala vonjuk s mulasztó 
sukat igazolatlanoknak tekintjük 
Az elsóizben iratkozok az utolsó 
iskolai bizonyítványukat feltetle 
nül s ezen kivül anyakönyvi ki
vonatukat, ujraoltasi bizonyítva 
nyukat s tanoncszerződesüket 
hozzak magukkal Beiraláskor 3 
pengő tanszerdij fizetendő, ame
lyért a tanonc az iskolai ev fo
lyamán a szükséges tanszereket 
kapja. Felhívjuk a tai.onctartokat, 
hogy miután ennek megfizetésé
ért ők a felelősek, gondoskodja
nak, hogy tar.oncuk a beiraiasnal 
rendelkeznek a fenti összeggel. 
Felmentést kérhetnek írásban az 
iskola igazgatójától; a testi hi
bában szenvedők, a teljes korúak, 
valamely középfokú iskola legfel 
sóbb osztályának bízói ynv .nya- 
val rendelkező es a tanonciskola 
IV osztályát elvégzett tanoncok. 
Az iskola igazgatója hivatalos he
lyiségében (belv. rk. el isk. IV. 
leanyosztaly) minden kedden és 
pénteken délután 6—7 órakor 
tartja hivatalos óráit, amikor az 
iskolát érintő minden kérdésben 
a szülők, munkaadók és érdek
lődők rendelkezésére áll.

Igazgatóság.
— Tűz Vizslákon. A tőhercegi 

uradalomhoz tartozó u n. Vizs
lákon e hét folyamán mar az 
utolsó asztagok csépié sét végez
tek, amikor hétfőn, folyó hó 4-én 
délelőtt fel tizenegy óra tájban 
hirtelen tűz támadt. A Sátorhely
ről kivonult tűzoltók latva, hogy 
a nagy tűzzel egyedül megbir
kózni képtelenek, segítséget kér 
tek úgy Kölkedről, mint Mohács
ról. A mohácsi tűzoltóság 11 óra 
körül már a tűz színhelyén volt, 
hova a kölkediek is megérkeztek, 
de ekkor mar lángokban állott 
valamennyi kazal. A mentési mun |

| kálatok során egyedül a magán 
járó cséplőgépet sikerült nagy 
erőfeszítéssel kivontaim az égő 
kazlak közül, mig a kazlakban 
felhalmozott 4 vágón zab a tűz 
mattaléka lett. Az óriási tüzet 
csak a délutáni órák folyamán 
sikerült lokalizálni- A megejtett 
vizsgalat megallapitás szerint a 
tüzet a cséplőgép kéményéből vé
letlenül kipattant szikra okozta, 
mert szemtanuk szerint a kazal 
nem az álján, hanem a tetején 
gyulladt ki, ami megdönti azt a 
feltevést, hogy a tűz gondatlan
ság folytán keletkezett.

— Behatások a r. kát. elemi 
népiskolákban. A mohácsi rk. 
elemi népiskolákban a pótbeirata- 
sok szeptember hó 15 en délelőtt 
8—11 óráig lesznek. Azon szü
lők, akik tanköteles gyern ekeik 
nek beiratasat a rendes időben 
eiiiiUiasztottak, a jelzett időben a 
törveiyes következmenyek terhe 
nelett azokat okve len beírassak 
Konyvtardij címen 1 pengő tize 
tendo Szeptember 16-an fel 8 
órakor szentmise, „Veni Smc e“ 
ts utana megkezdődik a rendes 
tanitas

— Dunaszekcsőn gyermek 
hullt talalta az erdőben. Bor
za inas leletre akadtak hétfőn dél- 
e ón a Dunasz-kcsői hatf-rban 
levő erdőben. Az egyik bokor 
mellett feher rongyokba csórna 
golva ej.y leány csecsemő huiiaja 
fkküd . Értesitattek a csendórsé 
get, amely megállapította, hogy 
a lelketlen anya két nappal elocb 
elásta az erdőben a csecsemőt, 
azonban az eső kimosta s Így
került felszínre. — Lapzártakor 
ertesülü k, hogy a csendőrség a 
tettest Báb ity Katalin mohácsi 
szigeti i< kos szemedében kinyo
mozta.

— Vtlágjamboree a mohácsi 
szőlőben. Valamivel ugyan ki
sebb, mint a gödöllői jamboree 
volt, mert mindössze négyén van 
nak Németh László hajózási tiszt- 

| viselő szőlőjében tábort vert cser
keszek, de jelentősége a négy kis 

i cserkesznek igy is nagy, annyira 
megtetszett a húrnak a gödöllői 
táborozás, hogy így akarjak foly
tatni. Nevszerint Német Laci, 
Jakab Fis a, üraszner Feri es 
Bán Pista határoztak el ezt a 
nagy dolgot, persze Nemet bácsi 
eigtdc>yevcl es Laci ba, jó vol
tából, aki az Cgyix s.-trat aten
ged e. A tábori élet teljes cser 
keszszerüseggei folyik A sátor 
körül van szabályszerűen kerítve, 

| az árbocon ott leng a zászló, a 
tábor mellett három téglából al
kotott huny ha — a világért nem 
főznének a présház konyhí-jaban 
— a szakacsmüvészetet pedig 
Bán Pista latja el a többiek se
géd etevei. Naponta kelten „bevá
sárolnák" a varosban s mint 
hogy a cserkész nemcsak maso 
kon, de magan is segít, leginkább 
úgy történik a bevasarias, hogy a 
mamákat vegiglatogatj tk s el
mondjak mire van szükségük. 
Így aztán a tábor költségeire 

l összeadott négy pengők majdnem 
sértetlen állapotban megvannak. 
A fiuk nagyszerűen érzik magú 
kát s a hét eleji nagy hideg sein 
tudta visszazavarni meleg városi 
agyaikba őket. Látogatóik is vol
tak, köztük Laci ba is megnezte 
a fiukat. Mindez nagyon szép, 
csak „Németh néni* türelme a 
legszebb, mert a jamboreen meg

tanult harci kiálitásokat meg
szokni, ahhoz meleg anyai szív 
kellett. A hét közepén taborbon- 
tasról ugyan még hallani sem | 
akartak a fiuk s az egész vaka- ) 
ciót itt akartak eltölteni, bizony os 
azonban, hogy mire e sorok meg
jelennek sikerült őket haza csa 
lógatni.

— Népünnepély a Kát. Le 
gényegyietben. A Mohácsi Kát. 
Legényegylet a még fennálló adós
ságának törlesztésére ma vasár 
nap délután fel 3 órától kedvezőt
len időjárás esetén kövctKező 
vasárnapon nagyszabású népün
nepélyt tart sajat termeiben es 
udvarán. Lesz tombola értékes 
ny eremény tárgyakkal, kacsahaia- 
szat, konfetti, szerpentin, posta 
tekeverseny.csodakerek stb. Sze
rencsénket fipróbalha juk a Pn- 
ntósa készüléknél is egesz olcsón. 
Az ünnepélyen Csikó Jenő és 
c gar yzeneka:a szolgáltatja a 
zenéi. Belepődíj, felnetteknek: 20 
fillér, gyermekekr ek: 10 fillér.
Délután teke vei seny, este tánc. 
Az ünnepélyre m ndenkit ezúton 
tisztelettel meghív az E nökseg.

— Név változtatás. A belügy
miniszter megengedte, hogy Kapu 
várácz József németbólyi lakos 
valamint Luca, A íred es Mária 
n vü ki-keru gyermekei nevüket 
Kaposvári nevre Változtassak at.

— Btiratás. A községi gazd. 
továbbképző iskola növendékei 
reszere a pótbeiratas szeptember 
14 en délelőtt 8—11 ig les: a kül
városi elemi iskolában. Figyelmez
tetnek mindazon szülök es cse 
ledtarló gazdak, akiknek 12, 13, 
14 eves gyermekük van es azok 
Sínt polgári, vagy iparos, keres 
kedőtanonc isko.aba nem járnák, 
gyermekeiket a jelzett időben es 
helyen beíratni el ne mulasszak. 
Bciresi díj nincs. A rendes tani 
tas szep'ember 21-e.n kezdődik.

— Frontharcos bajtársik I 
A folyó hó 3 an a rossz idő 
miatt elmaradt szigeti tala.kozá
kunkat ma, vasarnap délután tart 
juk meg a Ribli fele vendéglőben. 
Minél nagyobb szambán való 
megjelel.est kér az elnökség.

— Szélhámos Mohácson. E 
hét folyamán sikerült a mohácsi 
m. kir. allamrendőrsegnek egy 
országszerte ismert szélhámost 
ariaunatianna tenni. Ugyanis Ar
ii uth Vilmos mohácsi mechani 
kusni-l megjelent egy, magát Mol
nár Tibor névén megnevezett s 
a németországi világhíres Bosch- 
gyár ügynökének kiadó, egyen es 
autódinamó e.lenőrző készülék 
kölcsönzését ajánlotta. A szélhá
mos alútasa szerint a gyár a kü 
lönleges készülékét csak megfe
lelő előleg lefizetése eseten haj
landó kölcsönözni, miért is előle
get kért, hivatkozva arra, hogy 
az országban számos üzletet kö
tött mar ily feltetele.t mellett. 
Armuih Vilmostól is, mint annyi 
más embertől, sikerült kisebb ősz- 
szegü előleget kapnia, azonban 
eilenmondasba keveredő e.őadasa 
folytan gyanút fogtak ellene. 
A gyorsan beszerzett információ 
folytan igazolást nyert, hogy jog
talanul hasznal|a az okmányosát 
s Fuchs Karoly 23 eves, győri 
születesd, motortechnikussal azo 
nos, ki országszerte hasonló üzel
meket folytatott. A rendőrség 
letartóztatásba hely ezte s megálla
pította, hogy Fuchs hasonló bün
tettek miatt mar Orosházán,

Szarvason, Kiskunhalason is bün
tetve volt s mintegy 2 évi bör
tönt ült.

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

— Készül a szigeti ut. Szer
dán megindult a szigeti ut utolsó 
szakaszának építkezése. Az utón 

i negyven ember dolgozik egy 
hengerelő géppel és naponta száz 
méter hosszú utat készítenek éli 
Ha a munka ebben a mederben 

I állandósu', akkor ötven nap múl
va az utolsó öt kilométeres ut is 
készén lesz s a mohácsiak régi 
vagya valósul meg vele. Csütör
tökön Gödé Sándor járási utbiz- 
tossal munkatársunk kintjárt azt 
építkezésnél s egyben végigjáruk. 

j az íddig elkészült utat is. Végig 
sima, az éles kanyarok lefaragva, 
az emelkedések elsimítva s az 
egesz ut minden kritikát elbír. 
Elkészültével a szigetieknek meg 
lesz a lehetősegük a varossal 
való intenzivebb forgalomra s re
méljük, hogy a varos az uj ut 
előnyét a szigetiekkel együtt 
fogja érezni. Az egész ut mint
egy 300 ezer pengőjébe került a 
vármegyének.

— Felakasztotta magát. An- 
vasszer Benedek 88 éves duna- 
szeKCsői lakos kertjében egy gyü
mölcsfára felakasztoita magat. Az 
öreg mar évek óta munkaképtelen 
volt es beteges edett s gy ermekei 
előtt több Ízben hangoztatta, 
hogy megunta az életét.

— U abo gyűjtés a szegé
nyek javára. Hétfőn délután a 
városházán értekezlet volt a sze- 
genyügy érdekeben. Éva László 
városi tanácsnok ismertette a 
szegenyügy mai állását, kiemelve 
hogy a je onleg rendelkezésre 
álló összegből a jelentkezett sze
gényeket nem tudjak ellátni. 
Mintegy havi kétszáz pengőre 
lenne még szükség, hogy az 
összes arra érdemes szegényeket 
ellássák. Az erie .ezlet elhatározta 
hogy a hölgyek ismét végig jár
ják a város polgárságát s igye
keznek ezt az összeget előterem
teni. A közönség jó akaratú fi
gyelmébe ajánljuk az ügyet s 
kérjük, hogy senki üresen kézzel 
el ne engedje a hölgyeket, hogy 
vegre teljesen rendeződjön a 
szegyenteijes koldus kérdés. Re
méljük, hogy Mohács varos meg' 
erto közönségé teljes megértes
sél fogadja ez| a leikeismeretbeli 
ügyet.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi szeptember ho 
1 tói 1933. szeptember hó 7-ig 
Születések; Szeku'.ity Antal, Bős- 
kovics Gyuia József, Boros Ist
ván, Benedek Karoly János, Poth 
Katalin. Házasság kötés: Szabó 
Ferenc es Bosnyaa Maria, Ku- 
novszki Antal es Balatínacz Maria, 
Ugrósdy Béla és Kovács Honi. 
Halálozások : Szekuity Antal 1 
napos, Sztanyo Janosne 87 eves. 
Kedves Karolyná 62 eves, Ivano- 
vics Katalin 84 éves.

— Nem okoz már gondot, 
hogy férjhez menő leányának bu 
torait kivel készíttesse, mert 
PATAK1 lakásbere idéző búd ipes.t 
tanú manyait mar befejezte. K i>- 
suth Lajos u. 37.

— Iparosok figyelmébe. A 
miniszteri rendelet értelmében a 
műhelyekben kifüggesztendő 
munkarend kapható Fridrich 
Oszkár könyvkereskedésében.
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— Iskola és mészégető. Kap
tuk a következő levelet: A Mo
hács-szőlőhegyi iskolával szem
ben, a budapesti országút nyu
gati felén nagy épitkezés indult 
meg. A hirek szerint mészégető 
telepet akarnak létesiteni. Éppen 
ez az, ami aggodalomra ad okot. 
A mészégetés alkalmával ugyanis 
kellemetlen mérges gázok fejlőd
nek, melyek messze elterjedve, 
igen nagy területen veszélyeztetik 
az egészséget. A szóbanforgó 
esetnel pedig ezek a gázok foko
zott mértékben károsak, hiszen 
ott az iskola. Az iskolában pedig 
reggeltől estig ott vannak a ta
nulók, a szellőztetés is majdnem 
lehetetlen, hiszen ilyenformán a 
tanulók friss levegő helyett mér
get szívnának magukba. Erről a 
helyről hivjuk fel az illetékes ha
tóság figyelmét e körülményre. 
E helytelen építkezést akadályoz
za meg, vagy a tulajdonossal ke
ressen olyan megoldást, emely az 
egészségre nincsen karos befo
lyással. (Talán valami füstszűrő 
készülékkel. A szerk)

— Tűz Németbólyon. Outh 
Arminne nemetbólyi lakos Szent 
Imre utcai hazában vasárnap Jéj- 
jel kigyuladt az istálló és a gaz
dasági épületekkel együtt teljesen 
a túz martaléka lett. A tűzoltó
ságnak csak nagy erőfeszítéssel 
sikerült a tüzet lokalizálni. 
Az istállóból az állatokat sikerült 
kimenteni, a kar azonban igy is 
mintegy 10 ezer pengő. Bduerle 
Gyula kéményseprő mester, tű
zoltó tiszt a tűzoltás közben sú
lyos égési sebeket szenveddtt. A 
túz oka ismereteién.

— A vasárnapi vikkendjegy 
érvényének meghosszabbítása. 
A M.P.V. közli, hogy a f. hó 7-én 
váltott vikkendjegy érvényét a 
Mohács—Budapesti útszakaszon 
kivitelesen szeptember hó 11 ig 
meghosszabbítottak.

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

SPORT.
fícsi EAC-HTE 4:2 (2:1) 

Barátságos. Biró: Kemény.
A bajnoki küzdelmekre erősen 
készülő MTE a pécsi egyetemi 
csapatot látta vendégül. A mér
kőzés nem annyira számszerűleg 
bírt fontossággal, mint inkább a 
játékra volt kiváncsi a vezetőség. 
Hogy a hazai csapat vesztett, ez 
nem fontos, nem döntő tényező, 
mert ezen a mérkőzésen a sze
rencsésebb csapat {nyert szeren
csés körülméryek között, őszin
tén szólva többet vártunk mind
két csapattól. A kezdeti nehéz
ségek mindkettőn kiütköztek s 
mig a pécsieket a szerencse is 
segítette, addig a hazai csapat
nak az ellen is kellett küzdenie. 
Az iram, a játék nívója nem 
mozgott magas színen, néha-néha 
mintha előtűnt volna, de csakha
mar elmúlt az is. Az MTE is
mét szerepeltetett néhány uj em
bert kipróbálás címén. Az első 
felidőben a pécsiek egy gólós ve
zetése reális, szünet után már 
inkább kiegyensúlyozott volt a 
játék s végeredményben is dön
tetlen eredményt megérdemelt 
volna az MTE. Egyetlen igazán 
jó része sem volt az MTE-nek. 

A védelem Balatonival az élen 
hibázott, a fedezetek körül Bárácz 
volt a legjobb, a csatársor gól
beteg, biztos helyzetekben is las
súak, Varga agilitása mellett élénk 
nemtetszést váltott ki — az el
rontott akcióknál-cinikus modora.

Kemény biró nagyon .hervadt* 
volt, láttunk már jobban is bírás
kodni.

Tapogatózó játékkal indul a 
mérkőzés, a hazai csapat táma
dására a pécsiek eredménytelen 
kornerral felelnek. U abb pécsi 
tamadas a kapufa alsó elén csat
tan. A 14 p ben ártatlan balol
dali tamadas fut és befejezésül 
Mózer felmagas lövése rezegteti 
a mohácsi halót 1:0 Válaszul 
Németvarga fejese gyenge, Ko 
vácsics lövése egyenlíti a pécsiek 
hasonló lövését. A 21. p ben Kor- 
ner ellenünk, a 16-son alió Dich- 
terhez kerül a labda, kezzel érinti 
szabadrúgás, Schneider laposan 
belövi 2:0. Nagy kapushiba 1 
A 23. p ben a pécsi kaput két
szer is csak a szerencse menti a 
góltól. A 33 p ben a meg Varga 
lövéséről az MTE első gólját 
2:1. Kezdés után a PEAC lefut, 
Balatoni a 16 sig kiszalád, a 
labda kigurul, a jobbszelső be- 
ru^j®, Mutschler kézzel fogja, a 
biró 11 est ítéli, amit a kapu
fa véd

Pécsi támadás és két eredmény
telen mohácsi sarokrúgás a for- 
du'AS utáni első esemény. Az 
MTE kezd magahoz térni, ami
nek a 11. p ben meg is van az 
eredmenye. Dichter 25 méterről 
szabadrúgást irányit s ez Berta 
fejerői kerül a pécsi kapuba 
2 : 2. Mezőnyjáték közben B.tracz 
hatalmas lövésé az esemény. A 
30 p-ben Varga a kapu előtt 
tisztán áll, de hendsz! es a PEAC 
rúg, lefutás, Balatoni rosszul fut 
ki, Schneider teje fölött az üres 
kapuba emel 3:2. A pécsieket 
felvillanyozza a goi es tovább 
tamadnak, aminek a 34. p-ben 
korner, majd a 36. p ben gól az 
eredmenye. Fazekas távoli labdá
ját kapusunk csak nézi s 4:2. 
Az u'olsó percek lanyha játékot 
mutatnak.

Vasárnap (10-én) indul meg 
Mohácson a bajnoki idény. Az 
MTE a Pécsi AC csapatával 
meri össze erejét. Tavaly ősszel 
a PÁC 2:0-ra nyert, mig tavasz- 
szal Mohácson nagy küzdelem 
után is 2 : 2 arányban döntetlen 
maradt a mérkőzés. Most az 
MTE volna a soros a győzelemre. 
Ha minden tudásukat, akaratukat, 
lelkesedésüket viszik a jatekba, 
akkor az eredmény nem is ma
radhat el. A mérkőzés 4 óra
kor kezdődik.

A .Tömöri” vasárnap a német- 
bólyi legényegyletiekkel mérkőzött 
és 2:0 (0:0) aranyban vesztett.

•

Bajnoknevezés Délnyugaton.
Az első forduló eredményei :
FAC-SSE 
DVAC—BTC 
KSE—PSC 
DPaC—PVSK 
NSE-TSE

3 : 0 (2 : 0)
4 : 0 (2 : 0)
1 : 1 (1 : 0)
2 : 1 (0 : 0)
2 : 1 (2 : 1)

Felelés szerkesztő : 
BÁN ANDRÁS.

LeptnieldeDOS és kiadó i 
FRIDRICH OSZKÁR.

1933. vh. 765. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Német Kálmán ügyvéd 
állal képviselt Fridrich Péter és 
érdektársai végrehajtatók javára 
végrehajtást szenvedők ivándár- 
dai lakosok ellen 3000 pengő 
tőke és járulékai erejéig a mo
hácsi kir. járásbíróság 1930. Pk. 
10779 számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedők
nél 1930 évi december hó 9 én 
le, illetve felülfoglalt és a 
4386 1930. számú foglalási jegy
zőkönyvben 1., 5—129 tétel alatt 
összeirt 2287 P 60 fillérre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir járás
bíróság Pk. 10779 1930 sz. végzé
sével az árverés elrendeltetvén, 
annak az 1908. évi XLI t.-c. 
20. § a alapján fent megnevezett 
s a foglalási jegyzőkönyvből ki 
nem tűnő más foglaltatok javára 
is az árverés megtartását elren
delem, de csak arra az esetre, 
ha kielégítési joguk még ma is 
fennáll és ha ellenük halasztó 
hatályú igénykereset folyamatba 
nincs végrehajtást szenvedők 
lakásán, üzletében Ivándárdán, 
Fő ucca 43. sz alatt leendő meg 
tartására 1933. szeptember hó 22. 
napjának délelőtt 9 óráját <t zöm 
ki, amikor a bírói ag lefoglalt bú
torok, gazd. felszerelés, borok, 
üzletberendezés, különfé’e stb. s 
egyéb ingóságokat a lég többetigé- 
rónék készpénzfizetés ellenében el
adom Az árverés alákerülőingóka 
becsérték kétharmadánál alacso
nyabban nem adhatók el

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

Mohács, 1933. évi augusztus 
hó 25. napján.

Kanyó Béla
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

A mohácsi kir járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság.

6212/1933, tkv. sz.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Hartmann Józsefné végrehaj- 

tatónak Tippel Henrik és neje 
végrehajtást szenvedő ellen in
dított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság végrehajtási 
árverést 600 pengő tőkekövete
lés és járulékai behajtása végett 

a mohácsi kit járásbíróság 
területén lévő Borjád községben 
fekvő s a borjádi 477. sz. tkvi 
betétben A I. 1—3. sor 266, 
267. és 268. hrsz. alatt felvett 
ház és beitelekre 1289 pengő 
kikiáltási árban, de a C. 5—6. 
sorszám szerint Greiner János és 
neje Tippl Erzsébet életfogytig
lani haszonélvezeti jogával ter
helten,

továbbá ugyanezen betétben 
A-|-l. sor 943 hrsz. alatt felvett 
szőlő 211 pengő, A-|-3. sor 944. 
hrsz. alatt felvett szőlő 181 pen
gő 50 fillér, A-f-4. sorsz. 94/1. 
hrsz. alatt felvett szántó 688 P, 
A 4-5. sorsz. 976/1. hrsz. alatt 
felvett szőlő 169 pengő 50 fillér, 
A-J-6. sorsz. 969. hrsz. alatt fel
vett szőlő 157 pengő kikiáltási 
árban elrendelte.

A telekkönyvi hatóság az ár

verésnek Boi.iád községházánál 
megtartására:
1933. évi szeptember hó 27. 

napjának déle 'ött 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 ingatlant 
a kikiáltási ár 2/s ánál alacso
nyabb áron alul eladni nem le
het (1908 : XLI. t.C. 26. §)

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 ígért ár 
ugyanannyi %-áig kiegészíteni 
(1908 : XLI. t.-c. 25 § )

Mohács, 1933. évi május hó 
26 án.
Dr. Hadler s k. kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:

LEOPOLD FERENC
kiadó.

2502. 1933. vht. sz.

Árverési hirdetmény.
Dr. Német Kálmán mohácsi 

ügyvéd által képviselt Besenyei 
Lajos és neje javára végrehajtást 
szenvedő majsi lakosok ellen 
1554 pengő 96 fillér tőkekövete
lés és járulékai erejéig a mohácsi 
kir. járásbíróság 1933. évi 2320. 
sz végzésével elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán végrehajtást 
szenvedőktől 1933. évi junius 
hó 28 án lefoglalt 1555 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 Majson, leendő megtartására 
határidőül 1933. évi szeptember 
hó 16 napjának délután 2 
órája tűzetik ki, amikor a bi
róilag lefoglalt lovak, tehenek, 
borjuk, sertések, s egyéb 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, 
igénykeresetüket az árverés meg
kezdéséig nálam Írásban vagy 
szóval jelentsék be.

Mohács, 1933. évi augusztus 
hó 24 én.

Pogány Vilmos
kir. bir. végrehajtó.
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2 szob as ticcai fek a s kiadú 
Ránics Mátyás 
Tompa Mihály u. 12.

Hirdetmény.
A mohácsi róm kát hit

község temetőbizeltsága folyó 
hó 14-én dé előtt fél 11 órakor 

a Kápolna mellett árverést 
tart, amelyen a régi, gazdátlan 
márvány és mészkő sírköveket a 
legtöbbet ígérő megveheti.

Temető felügyelő-bizottság.

Hirdetmény.
A Mohácsi Földművesek 

Olvasóköre

csaposi állás 
betöltésére pályázatot hirdet. 
Pályázati feltételek dr. Kontra 
Miklós ügyvéd egyesületi ügyész
nél tekinthetők meg s legkésőbb 
folyó hó 15-ig ugyanott nyúj
tandók be, a kellően felszerelt 
kérvények.

Elnökség.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

lOi iá *

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

I. Személyforgalom:
A Dunán i 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 Csöng rád-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.

Piaci áraki
Búza — — 7.80 P
Rozs — — 4.80 P
Árpa — 5 40 P
Zab — — 5 20 P
Tengeri morzs. 5.80 P
Bab — — 7.80 P

4 szoba és mellékhelyiségekből 
álló uj

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

lek mellett eladó.
Cim a kiadóhivatalban.

Tárcát akl némi tőkével ren- 
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.

Egy fekete, férfi

télikabát, 
egy 

harmóníum 
és egy kis 

cimbalom 
eladó. 

Megtekinthető na
ponta 12—l-ig.

Cím a kiadóhivatalban.
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ISKOUKÖNIVEK
a kultuszminisztérium által megállapított mérsékelt árakon 

az összes iskolák részére kaphatók 
a

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

Mohács, Horthy Miklós ut 36. szám.

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács. "




