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POLITIKAI ÉS TÁBSADALKI HETILAP.

Áralakulások.
Ma már az iskolás gyer

mek is tudja, hogy az ipari 
árak alakulása régen túl van 
a kereslet és kínálat törvényein 
s az árakat a kartellekbe tö
mörült gyárak a maguk 
egyéni javára állapítják meg. 
Alkalmunk volt egyszer egy 
ilyen kartell levél olvasásara, 
amelyben elismerik, hogy le
hetne szó bizonyos árleszál
lításról, ha tudnák, hogy a 
forgalom annyival emelkedne, 
hogy a gyártás hasznát biz
tosítja. Vagyis van egy bi
zonyos — és egész biztosan 
tekintélyes — haszon, ame
lyet el „kell" érni.

Ugyanakkor a mezőgazda
ság azt az árat kapja, amely 
a kereslet és kínálat törvényei 
szerint alakul ki, hozzácsapva 
még azokat a szőrös man
csokat, amelyeknek módjuk 
van a sajat céljuknak meg
felelően beleszólni az árala
kulásba. Ezek a mancsok, 
ha nem is Írásban kötött, de 
valami láthatatlan kapocssal 
összefűzött kartellben allanak 
egymással s az ő hasznuk 
bizonyos mindenkor, ha a 
gazda még termelési költsé
geinek felét sem kapja meg.

Nyilvánvaló tehát, hogy 
egyes közgazdasági tételek, 
örök életűnek vélt igazságok, 
már régen elbuktak a kar- 
telleken, a tőzsdén, a mai 
kapitalista rendszer kinövé
sein. Ezt ma már senki sem 
tagadja, mégis oly nehéz ki
verekedni az egész közvéle
mény, a nemzet egyetemé
nek követelése mellett is azt, 
hogy — ha már a gazdákat, 
a mezőgazdaságot, állítólag, 
megszervezni nem lehet — az 
államhatalom, mint ilyen 
nyúljon bele az áralakulás 
darázsfészkébe.

Hiába sikerült a kormány
nak hat és fél millió búzát 
elhelyezni a külföldön, hiába 
értek el, hir szerint, a világ
paritásnál is jobb árakat, 
amikor idebenn úgy lezuhant 
a búza ára, hogy békebeli 

értékének alig egy hányadát 
kapja a gazda.

Minden tamáskodás ellenére 
szent meggyőződésünk, hogy 
a belső árak mesterséges 
megállapítása, vagyis ez eset
ben azok minimálása, nem 
tartozik a lehetetlenségek 
közé. Nincs is az ellen más 
ellenvetés, csak az, hogy az 
állam lehetőleg tartsa magát 
távol a magán gazdaságba 
való belenyúlástól s mondjak 
ezt a legtudományosabb áb- 
rázattal azok, akik ugyanak
kor a kartell erejével tör
ték meg a szabad verseny 
elvét.

Múlt héten közöltük azt az 
érdekes számítást, hogy a 
varos egész határának búza
termése, a legvérmesebb becs- 1 
léssel számítva, nem fedezi 
az adókivetés és hátralék fe
lét sem, még ha egy szemet 
sem eszik meg a gazda. So
kat megdöbbentettek ezek 
a számok, de hallottunk olyan 
megjegyzést, hogy hiszen 
más terménye is van a gaz
dának ! Pedig a mi számaink 
az áreltólodósnak megdöbben
tően hü fényképei s még 
élesebben világítanak, ha a 
fenti megjegyzés ellensúlyo
zására is, csendesen megje
gyezzük, hogy számítsuk csak 
ugyan ezt a búzamennyiséget 
pld, 30 pengővel, amikor az 
összterheken felül még hat
százezer pengő mutatkozik, 
amelyből lehet ruházkodni, 
vásárolni, kamatot fizetni, 
törleszteni és életet, vérkerin
gést hozni ebbe az elsatnyult 
életbe!

A jó Isten megtette a ma
gáét, gyönyörű terméssel ál
dotta meg a magyar rónát, 
a további teendők az arra 
hivatottak kezében vannak s 
szeretnénk már egyszer látni 
olgan intézk dést, amely eré
lyesen koz/tbevág annak az | 
istentelenseenek, amely el
veszi a sz tgények millióitól 
az Isten adal megadott da
rab kenyeret!

Utak, gyalogjárók építése 
Mohács város 1934. évi 

költségvetésében.
50' o-os pótadó. A csökkent kamatterhekből történik a 
beruházás. — Megtakarítás a személyzeti kiadásoknál.

Mohács város költségvetését a 
a napokban küldték széjjel s az 
a legközelebbi közgyűlés elé ke
rül tárgyalás végett. A költség- i 
vetés nagyobb vonásokban nem 
tér el az e’őző évitől, mégis 

örvendetes fejlődést mu
tat, mert egyes részeknél 
elért megtakarításokból 
aránylag szép összegű 
beruházásokat tervez a 
város.

Nagyobb tételeket mutat a be
ruházás szempontjából a város
építés, város rendszabályozás és 
a közélelmezési csoport, viszont 
megtakarítási a hitelügyi csoport, 
amelynek az a jelentősége, hogy 

a város adóssága csők 
kent s igy a kamatter
hek és törlesztések is 
kevesebbek lettek.

A háztartási alap költségvetése 
végösszegben 595 047 pengő, , 
amellyel szemben a fedezeti oldal 
474 121 pengő bevételt mutat, 
külömbözet tehát 120.826 pengő, 

amely hiányt 50^.!0-os 
pótadóval fedezi le a 
költség vetés.

Az önálló vagyonkezelésű in
tézmények: villamosmű és gőz
komp költségvetése 190967 P, 
vagyis 13.971 pengő a csökke
nés.

A csökkenés nagyobbrésze a 
viilamosműnek a háztartási alap
hoz való hozzájárulásának csök
kenéséből ered.

A közmunkaalap, testnevelési 
alap és törzsvagyonalap össz
költségvetése 20995 pengő.

Részleteiben tekintve a költ
ségvetést az általános igazgatás
nál majd 9000 pengő megtaka- 
ritást látunk, amely majdnem 
teljes egészében személyzeti já
randóságoknál mutatkozik. Ezek 
között nagyobbak a központi 
tisztviselők, adóhivatal és a fór 
galmiadó kezelés személyzeténél. 
Csökkenést mutat a forgalmiadó 
utazási költségei és a gyámpénz- , 
tári hiány fedezésére beállított 
összeg.

Mintegy 5000 pengő csök
kenést mutat a közegészségügy 
csoportja, amelynek nagyobb
része az apaállat fenntartás költ
ségeinek csökkenéseiből állott 
elő.

A közélelmezés csoportjánál 
6066 P lett beállítva piacterek 
építésére, rendezésére és fenn
tartására. Nem értjük azonban 
ennek a fejezetnek „Megtérítések 
egyes alkalmazottak illetményei- 
hez“ című tételét, amely 3569 
pengőt jelent s könnyen azt a 
látszatot kelti, hogy máshol meg
takarított személyzeti fizetésesük 
kenéseket itt számolták el. Úgy 
tudjuk, hogy ennek a csoportnak 
a bevételei, vagyis a helypénz 
teljes egészében piacfentartásra 
fordítandó.

A költségvetés tanulmányozója 
szívesen látja a városépítés cso
portja költségvetésének emelke
dését. Ilyen az első tétel, amely 
városrendezés és tervek elkészí
tésére 3400 pengőt állit be. Eh
hez csak az a megjegyzésünk 
lenne, hogy a bizottsággal kar
öltve

az egész város területét 
alapul véve olyan terve
zet állíttassák össze, 
amely alap legyen a vá
ros kiépítésére, fejleszté
sére és általában fejlődé- 
sének mintegy zsinór- 
vonala a jövőt illetőleg.

A makadám utak fenntartására 
7500 pengőt mutat a költségve
tés, ami aránylag kevés, össze
hasonlítva az aszfaltok fentartá- 
sára beállított 6020 pengő tétel
hez. Ezt a tételt egyébként is 
sokaljuk, hiszen aszfalt útjaink 
elég fiatalok.

17.270 pengő van beállítva 
utak építésére, 14450 pengő 
gyalogjárók építésére. Mindkét 
tételnek szívből örülünk.

A vagyonigazgatás szintén 
csökkenést mutat, amelynek leg
nagyobb tétele a takarmány árak 
csökkenéséből következik.

A villamosmű költségvetése 
14.000 pengő csökkenést mutat, 
amely főleg onnan származik, 
hogy kevesebbel járul hozzá a 
háztartási alaphoz. A közvéle
mény bizonyára fel fog figyelni 
erre a számra, mert ennek az a 
látszata, hogy a villamosmú az 
átkapcsolás óta kisebb haszon
nal dolgozik. Ennek a számnak 
a csökkenése annál is inkább 
feltűnő, mert az 1932. évi zár
számadási eredmény még 57.988- 
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pengőt számolt el, mint hozzá 
járulást a város háztartásához.

A gőzkompüzem nem (váltó 
zott, mert a csökkenést ellen
súlyozza az üzem reoganizáció- 
jára és a vaskomp készítésére 
beállított összesen 3.600 pengő.

A testnevelési alapnál kérdő
jelként szerepel a II. Lajos király 
cserkészcsapat támogatására be
állított 300 pengő, amelynek 
létezéséről nem tudunk.

A vagyoni kimutatás szerint 
Mohács város vagyona jö
vedelmező vagyontárgyakból 
1932 év végén 1,550 635 P 97 
f nem jövedelmező vagyontár
gyakból, 525 507 P 97 fillér, 
vagyis összes vagyona Mohács 
városának 2,086 143 P 94 fillér. 
Ezt a vagyont terheli 453 567 P 
28 fi lér tartozás, azaz a város 
adósága az összvagyonnak mint 
egy 25° o a.

A költségvetés általában törek
vést mutat arra, hogy a nehéz 
időknek megfeleljen. Keresi a 
módokat, hogy építsen alkosson, 
a várost szolgálja, a polgárság 
és a közjavát, anélkül, hogy az 
adózó polgárság vállaira újabb 
terheket rakna A gondos össze 
állítás Herge' Zoltán főszámvevő 
ügy buzgó munkásságát dicséri.

XXXXKXXXXXXX 

A ferencrendiek kérelme 
a júlelkü hívekhez.

Régi dolog, hogy nem szeret 
jük gyengéinket, hibáinkat kitere 
getni a nyilvánosság előtt. Ezért 
is változtatta meg az egyház a 
régi bűnbánati rendszert, törölte 
el a nyilvános gyónást és hozta 
be az úgynevezett fülgyónást, 
ahol csak az örökös titoktartásra 
kötelezett papnak kell megvalia 
nunk bűneinket Nagy könnyítés 
volt ez a bűnbánó lelkek szá
mára. Teljes megnyugtatást még 
ez sem hozhatott, mert különö
sen tömegesebb gyóntatásoknál 
még mindig félhetett a gyónó, 
hátha meghallja a mögötte álló, 
hogy mit gyónik ő. Hogy még 
ennek a lehetőségét is kizárják, 
csináltatják különösen az újabb 
időben mind több helyen a csu
kott gyóntatószékeket, ahol a 
gyónó teljesen el van különítve 
a többiektől és nincs kitéve an
nak, hogy esetleg meghallja va
laki az ő gyónását. Ily gyóntató
székek vannak már néhány éve a 
belvárosban is. A zárdában azon 
bán, bár ott több a gyónó, még 
mindig nyitott gyóntatószékek 
vannak. Mind általánosabb lett 
azonban már a hívek óhaja, nyílt 
kérése, hogy csináltassunk itt is 
csukott gyóntatószékeket.

Elhatároztuk tehát, hogy csi
náltatunk. De miből, mikor nincs 
rá fedezetünk? Bízunk a jó Is
tenben és adakozó jó lelkekben. 
Mint a múltban, úgyhisszük a 
jelenben sem fogunk csalódni.

Magáévá tette ez ügyet a har
madrend és elhatározta, hogy 
mindent elkövet, hogy a szük
séges összeget előteremtse. Mi
előtt megkezdenék a gyűjtést, ez 
újon is üdülök a jólelkekhez, 
különösen a gyakori gyónókhoz, 
kik különösen fogják élvezni a 
csukott gyóntatószékek előnyét 
és kérem, adakozzanak erre e 

célra. Szólok itt nemcsak a kül
városi, hanem a belvárosi hívek
hez is. Elég sok belvárosi hivő 
is gyónik nálunk, sőt akárhány
szor is megtörténik, hogy ép a 
belvárosiak miatt kell külvárosi hí
veinknek várakozniok, mig rájuk 
kerül a sor. De meggyóntatjuk 
őket is szivesen, nem kutatjuk, 
ki hová való

Ha azonban úgy anyagi ol
dalról vesszük a dolgot és kérd
ők, hogy mi haszna van a kül
városi templomnak a belvárosi 
gyónókból, azt kell felelnem, 
hogy semmi. Itt meggyónnak, 
de misére már a belvárosba jár
nak és ha adnak valamit Isten

XXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Számok a számok mellé.
Hozzászólás a mohácsi gimnázium Ügyéhez.

Tisztelt Szerkesztő Ur! Lap 
jának legutóbbi két számában 
számításokkal támogatott cikk 
jelent meg a mohácsi gimná
ziumról s miután nekem is az a 
véleményem, hogy csak alapos 
számítással szabad e kérdésben 
határozni, engedje meg Tisztelt 
Szerkesztő Ur, hogy az ott kö 
zölt számítások mellé az én szá 
maimat is odaróhassam.

Nem foglalkozom most azzal 
a kérdéssel, hogy jó volna e 
Mohácson gimnázium, mert nem 
jó mohácsi az, aki városa fejlő
désének ne örülne (bár ahány 
mohácsi tanulónak gimnáziumra 
van szüksége, körülbelül ugyan
annyinak kellene tanítóképző, ke 
reskedelmi, katonai reál, felső me- 

I zőgazdasági is helyben), csupán 
a városra háruló anyagi előnyö
ket s terheket kívánom, ha nem 
is olyan rózsás színben, mint a 
legutóbbi hozzászóló, felvázolni 
a mohácsi adófizető meglehető
sen sötét egére

Lássuk az előnyöket! Az ide 
genben tanuló 40 mohácsi diák 
által kivitt pénzt az előbbi cikk 
33-36 ezer pengőre teszi. Nem 
veszi azonban számításba a cikk:

1. E 40 tanulónak a kisebb 
fele akt gimnáziumba jár.

2 E 40 tanulónak csak kisebb 
része fizet évi 110 pengő tandi
jat, a nagyobb része vagy sem
mit sem fizet (pl. a tanítókép
zőkben) vagy kedvezményesen 
tanul (pl. jeles tanuló, hadiárvák).

3. A mai árak mellett a havi 
tartásdijat átlagosan legfeljebb 
50 pengőben lehet számítani. 
(Mohácson 30 pengőnél nagyobb 
tartásdijat alig lehet elérni).

Ezek figyelembe vételével úgy 
a kivitt összegek, mint a beho- 
zandók lényegesen alábbszállnak, 
mert más iskolába továbbra is 
fog legalább 20 mohácsi gyerek 
járni s a vidékről bejövök sem 
fognak tudni mind teljes tandi
jat s 60—70 pengős tartásdijat 
fizetni, miáltal az a 120—130 
ezer pengős évi bevétel, amit a 
gimnázium hozna: legfeljebb 
szép álom.

Lássuk azonban a terheket! 
Az előbbi cikkíró rózsaszínű 
szemüvege ott fest — vélemé
nyem szerint — legjobban, ahol 
az első évi költségvetéssel bizo
nyítja, hogy mily bagatell összeg
gel lehet a gimnáziumot tető alá 
hozni. Pedig csak a kultuszmi

dicsőségére, egész természetes, a 
belvárosi perselybe teszik ezt 

Nem is kifogásoljuk ezt. Ez 
egyszer azonban tegyenek kivételt. 
Mosolyognak talán egyik másik 
kitételemen, de azt mondom, ez 
egyszer nemcsak bűneiket, hanem 
adományaikat is hozzák a kül
városi zárdába Ha élvezni akar
ják a csukott gyóntatószékek 
előnyét, úgy járuljanak hozzá ők 
is a szükséges összeg előterem
téséhez Adományokat elfoga 
dunk erre a célra itt a zárdában 
is, de átadhatók a gyüjtőivvel 
ellátott harmadrendieknél is.

P. Herr Leó. 
hirmadrenil Igazgató.

nisztérium leiratát kellene elő
venni s mindjárt kiderülne, 
hogy a püspöki kastély átalaki 
tása s különösen berendezése 
sokkal többe kerülne, mint an
nak jelen'egi karbantartása. Az 
után a személyi terhek mekkorák 
lesznek, ha mind a nyolc ősz 
tály áll s különösen mennyi lesz 
a személyi teher 30 év múlva, 
amikor a most fiatal óraadó ta
nárok a V. (méltóságos ur) és 
VI (Mohács város polgármestere 
van itt) fizetési osztályba lesz
nek? Mert nézzük csak! A nyolc 
osztálynak van heti 240 órája. 
Ehhez az igazgatón kívül kell 
12 tanár. Az igazgató a VII, a 
tanárok a IX. fizetési osztályban 
kezdik s automatikusan előlép
nek a VI osztályig. Ha egészsé
ges fiatalemberek jönnek hoz
zánk s az Isten normális életkort 
ad a számukra, úgy 30 év múlva 
valamennyien a polgármesterrel 
egy rangban lesznek. Hogy ez 
mennyibe kerül? Azt bizonyára 
pontosan kifogják számítani a 
város gazdasági hivatalai, ha ko 
melyra fordul a kérdés, de hogy 
ez évi 80 ezer pengőnél keve
sebb lenne, azt kétlem! Hogy 
pedig jelenleg is csupa helyettes 
tanárral lehetne dolgozni, ez sem 
valószínű, mivel a törvény ki 
mondja, hogy egy iskolában 
legalább hány rendes tanárnak 
kell lenni s csak a többi lehet 
helyettes. Előléptetés szempont
jából azonban ezeknek is ren
desen beszámítanak a helyettesi 
évek.

S a tandij-optimizmus! Elkép
zelni is nehéz Mohácson 280— 
300 olyan gyermeket, aki az évi 
8 P felvételi dijat. 110 P tandi
jat s 2.70 P mellékdíjat megtud
ja fizetni. Ha pedig ennyien nem 
tudnak fizetni, akkor be kell ve
zetni a tandíjmentességet (külön
ben igy is van ez rendjén, hogy 
a jeles tanulók s hadirokkantak 
stb. gyermekei kedvezményben 
részesüljenek), de akkor meg hol 
lesz a 30 ezer pengőn felüli jö
vedelem ?

S amiről még elfeledkeztünk! 
Az iskolába két szolga is kell. 
Ha a városi írnokoknak van pót
dijuk, nem lehet, hogy a sokkal 
fontosabb munkát végző taná
roknak ezt ne adják meg. Ha a 
gimnázium a püspöki kastélyba 
kerül, úgy házbérjövedelemtől 

esik el a város s a rendőrséget 
és múzeumot bérelt helyiségbe 
kell elhelyezni stb. Ezeknek az 
adatoknak figyelembe vételével 
lehet csak tiszta anyagi képet 
kapni e kérdésről, melyet hihe
tőleg pontosan ki fog dolgozni 
a város, megállapítva egyúttal azt 
is, hogy ezen kulturbefektetéssel 
milyen teher szakad a névtelen 
adófizető vállára s ha az a teher 
tényleg könnyen elviselhető lesz 
nemcsak a két osztályos kezdet
nél, hanem akkor is, amikor né
hány nyugdíjas tanár illetménye 
is bent lesz az iskola költség
vetésében, akkor igenis állítsuk 
fel a városi gimnáziumot állam 
segély nélkül is.

Mielőtt azonban erről határoz
nánk: pontos, komoly s évekre 
előre szóló számadatokat kérünk 
a város illetékes hivatalától

Egy borús adófizető.
*

A fenti cikkre a válaszadás jo 
gát az előző cikkek Írójának 
tartjuk fenn. A magukk részéről 
már leszögeztük álláspontunkat 
több cikk keretén belül. Ezek 
odairányultak: A város polgár- 
mestere szerezze meg a kultusz
minisztérium előzetes véleményét. 
Az illetékes ügyosztályok állít
sanak fel költségvetés tervezetet, 
egyidejűleg a gimnázium terve 
zet benyújtói is Mindezen s 
egyéb szükséges előkészítés után 
összehívni széleskörű értekezle
tet, amely a város társadalmának, 
kulturális életének, valamint a 
környék községeinek vezetőiből 
álljon s ez foglalkozzon a fel 
állítás kérdésével. Egyidejűleg a 
községek intelligenciája Írja össze 
a községben levő azon tanulókat, 
akik egy gimnázium felállítása 
esetén beiratkoznának. Ezen az 
alapon reális számok birtokában 
számolhatnak úgy a gimnázium 
hívei, mint annak esetleges ellen
zői is. A szerk.

un un un un un un un munununun

Mohácsi Sokacok Ma
gyar Legényegylete.
Városunk közönsége előtt bi

zonyára ismeretes, hogy a mo
hácsi sokac ifjúság már az elmúlt 
év folyamán mozgalmat indított 
egy egyesület alakítása érdekében.

A sokac ifjúkat az egyesület 
alakítására az a körülmény indí
totta, hogy tudatára ébredtek az 
önképzés, az önművelődés szük
ségességének. Belátták, hogy ma 
napság, amikor uj meg uj esz
mék kelnek szárnyra és hódíta
nak tért a népek között, nem le
hetnek továbbra is fejbólintó Já
nosok, hogy ne hagyják ma
gukat elragadni miudeféle áram
lat által, ami mai műveltségűk 
mellett könnyen megeshetett 
volna, hanem igyekeznek lépést 
tartani akkor műveltségével, mu
lasztásukat pótolni, hogy rendel
kezhessenek kellő tájékozottság
gal, ítélőképességei, emellett gaz
dasági téren is hasznát akarják 
venni művelődésüknek, mert kellő 
műveltség esetén nem lesznek 
kiszolgáltatva mások kényének- 
kedvének, hanem kellő tájékozó
dást szerezhetnek a napi esemé
nyekről és általában az őket ér
deklő dolgokról és nem lesznek 
csupán szemlélői az események 
folyásának, hanem maguk is te



1933. szeptember 17. MOHÁCSI HÍRLAP___________________________________________

vékeny részt fognak venni azok 
mikénti alakulásában. E téren 
ugyanis bizony meglehetős nagy 
elmaradottságban vannak és lát 
niok kellett, hogy sehonnan sem 
részesülnek támogatásban, jó 
akaratban, hanem teljesen ma
gukra hagyatva élnek, minek kö
vetkezménye azután, hogy ko 
moly művelődés helyett szabad 
idejüket a korcsmák szennyes, 
füsös falai között töltik. De az 
iskolában szerzett műveltségűket 
is a kora reggeltől — késő nap 
estig tartó állandó munka s a 
továbbképzés teljes hiányában 
elvesztik.

Ezért indult meg a mozgalom 
egy sokac ifjúsági egyesület 
alakítása céljából s hogy a so 
kac ifjúság megelégelte az eddigi 
állapotot s áthatja egy egyesü et 
alakításának kívánsága, bizonyítja 
az a körülmény, hogy az alakuló 
gyűlésen csaknem teljes szám
ban jelentek meg. Az a'akuló 
gyűlés után a tóváhagyás iránti 
kérvényeket is elküldötték, 
azonban az engedélyezés csak 
késett, mig a napokban megér
kezett a b< lügyminiszteriumtóí az 
egyesület működési engedélye s 
megindult most már az egylet 
végleges megalakulásának mun
kája. Az elnöki tisztségre dr. 
Kápolnai Zsigmond esperes p,e 
bánost kértek fel, ki valla.ta 
is, mig a többi tisztséget betöl
tése is hamarosan megtörténik.

Hogy az egylet a kezdet ne
hézségeivel könnyebben meg- 
küzdhessen, tervbe vették, hogy 
a városunkban már előnyösen 
ismert sokac műkedvelő gárda, 
mely szintén az egylet kebelebe 
tartozik, előadássorozatot tart a 
környék falvaiban, majd pedig 
városunkban is s ily módon 
igyekeznek anyagi alapot terem
teni.

Székházui a volt Gazdakör 
helyiségeit veszi bérbe az egylet 
Itt fogjak tartani összejövetelei
ket, felolvasásaikat, előadásaikat, 
mely célra színpadot is ép.tettek. 
Ezenkívül vasárnapi táncaikat is 
itt akarjak rendezni az eddigi 
korcsmái táncolás helyett.

Városunk közönségében osz
tatlan elismerést és pártfogást 
kell, hogy keltsen a sokac ifjú
ság eme mozga ma. Köztudomású 
hogy a sokac ifjúság már kora 
ifjúságától kezdve éveit kemény 
munkában tölti s az egyedüli 
szabad vasár- és ünnepnapokon 
részben a korzó poros utjain, 
részben este a korcsmák füstős 
levegőjében tartózkodik, mely 
utóbbi helyen tartja táncait is, 
aminek úgy erkölcsi, mint egész
ségi szempontból káros .hatását 
nem kell ismertetni. Ezután a 
legényegylet lesz hivatva ezen 
szórakozó helyeket pótolni, itt 
fogják táncaikat, vigadalmaikat 
tartani, de alkalma lesz a fiatal
ságnak a műveltség fejlesztésére 
is, minek elérése céljából felol
vasásokat, előadásokat fognak 
rendezni és buzdítani őket a 
tovább képzésre.

Hogy pedig kulturális szem
pontból mit jelent a sokac ifjú
ságnak a napjainkban nélkülöz
hetetlen műveltség utáni vágya
kozása, eddigi elmaradottságából 
önművelődés utján vaió fe emel 
kedese, tisztán áll a közönség 
lőtt.

Tábortűz.
Egy pillanatra átsuhant a gon

dolataink között: Nincs e valami 
ősi érzés valahol a tudat alatt, 
amely idehozza a lobogó lángok 
mellé az embereket? A cserké 
székét ép úgy számítjuk, mint a 
nézőket Mindannyian csöndesen, 
valami jóleső érzéssel nézünk 
be e a fellángoló tábortűzbe s 
ebben a hol erősödő, hol meg 
gyengülő világításban szinte el
felejtkezünk magunkról s olyan 
egyszerű, gyermektréfákra har
sány kacagással felelünk, ame
lyekre a nappal világosságánál 
fel sem figyelnénk.

Szkladányi László dr. a nép
szerű Laci bá, nyitja meg a tá 
bortűz programmjat. Kedves sza 
vakkal emlékezik meg a jambo- 
reeról, minden szavában lelkese
dés, a cserkészet, a fiuk szere- 
tete tükrözik vissza s éénk tap
sot kap bevezetője végén.

Azután sorra jönnek a külön
féle músorszámok. A legtöbbje 
dal, cserkészmóka, harcikiáltások 
s a közönség szívesen hallgatja 
végig. Hangulat, derűs, mosoly
gós hangulat ül a tábortűz kör
nyékén s borús homlokok tisz
tulnak ki a sok ártatlan, kacag 
tató tréfa hallatára és lattára. Sok 
volna elsorolni az összes sze 
replöket, a bemutatott bohósá
gokat Mind szép volt I A fiuk 
valami kedves közvetlenséggel 
adták elő a szamaikat. Nem szín 
pad volt a dobogó, hanem a csa
ládi kör egy emelkedettebb helye, 
ahol a család szórakoztatására 
ad elő valamit az ifjabb generá 
ció.

Az est sikerére a legjellem
zőbb, hogy még napok után is 
egy egy tréfa kedvesebb szavait, 
mondásait, jeleneteit újítottak fel 
társasagokban, az utcán talalko 
zók.

A műsor végén a rőzse is el
fogyott. A tábortűz lángja utol
sót lobban s a nagyhalom 
zsarátnok izzik a középen.

A nézőközönség lelkében is 
megmaradt ennek izzó fénye 
és sokáig fogja emlékeztetni a 
kellemes estere s viszi vissza 
majd a következőre, hogy ismét 
együtt legyen a fiukkal s felme
legedjen a lelke a tábortűz láng 
jainal! . . .

Meg kell akadályozni 
a sorozatos kerékpár

lopásokat.
Az utóbbi időben sorozatos ke- ; 

rékparlopasok történtek, amelyek 
áilar.dó izgalomban tartják a ke
rékpárosokat. Az i galotn főleg 
annak szól, hogy a lopások pel- 
d ;tlan vakmerőséggel történnék, 
világos nappal s mind gyakoriab- 
bakka valnak.

Nem lesz talán érdektelen, ha 
felelevenítünk nehány lopást.

Meg folyó évi augusztus hó
napban történt, hogy Riszt And 
ras a Margittaszigeti Ármentesitő 
Tarsuiat altisztje hivatalos ügy
ben a mohácsi m. kir. a dobivá- 
ta.ban járt. Miután a kerékpár 
btv.tele a folyosóra tilos, a fő be
jarai mellett a falnak támasztva 
az utcán hagyta. Alig tartózko
dott néhány bércig a hivatalban,

mégis kijövet legnagyobb ntegle- | 
petésére |kerékpárját nem találta i 
s tar lopás miatt feljelentést tett, 
az mai napig sem került meg.

Más alkalommal egy kerekpár 
lopást sikerült megakad ily ózni, i 
illetve a tett elkövetése után a 
tolvajt elfogni. Benczenleitner Pa 
tér a Kossuth Lajos utcában dr. 
Reder Dezső ügy védi irodájához 
hajtatott kerékpárral s mié ott be
ment volna az irodába, lezárta a 
kerekpart s úgy támasztotta a 
falhoz. Azonban alighogy eltűnt 
a hazban, egy jól öltözött fiatal 
ember odament a kerekpárhoz, a 
lakatot elfordította s ráülve a ke 
rőkparra lassú tempóban hajtott 
a pécsi országút fele. A Tóth 
fele vendéglő előtt posztoló rendőr 
szemmel kísérte a történteket s 
amikor a tolvaj távozni készült, 
kerékpáron utana hajtőit es sike
rült is hamarosan elfognia.

Bicikli.opast kísérelt meg egy 
leány Mayer Ferenc polg. iskolai 
igazgató udvarából is, a közelben 
tartózkodó rendőrnek azonban si
került meg idejekorán megakadá
lyozni a lopást.

A mull heten pedig Kiss Fe
renc városi viilany igazgató ment 
kerékpárral a Mezőgazdasági és 
Iparbankhoz, de mire kijött a 
bankból, hűit helyet talalla kerék
párjának. A megindított nyomo 
zas mai napig sün vezetett ered
mény re.

Legutóbb folyó hó 8 án loptak 
el kerekpárt. Reichardt György 
mohácsi kereskedő kisfia kerek 
páron ment a Dunapsrton levő 
egyik halaszbarkahoz halvasarlas 
céljából s mig ő odalent meg 
kapta a kívánt halat, kerékpár
jának laba tamadt.

Ezeken aivül más alkalommal 
is több kerekparlopas történt.

Ezek felsorolása helyett rámu
tatunk, hogy ahol rendőrőrszem 
volt a közeiben, ott visszakerült 
a kerékpár a gazdájához, ellen- 
esttbtn pedig nyomtalanul eltűnt. 
A hatosagokr.ak lehat olyan nyil
vántartási rendszert kell bevezet 
ni, amely lehetőve teszi az eltűnt 
kerékpár kezrekeriteset, de a leg
fontosabb az, hogy több rendőr
őrszemet kell felállítani.

Mint ismeretes az allamrendőr- 
ség felállításakor sokkal nagyobb 
volt a legénységi létszám, ame
lyet a szanáláskor csökkentettek 
le, de Mohács varos hozzájaru 
lasat nem csökkentettek. Így az
tán a megcsonaitott létszámmal 
alig lehet a közbiztonságot bzto 
sitani. Mohács varos képviselő 
testületének kellene ezzel az ügy
gyei foglalkozni s követelni, hogy 
megfelelő létszámú legénység vi
gyázzon .Mohács varos rendjére, 
mert hiszen a városi hozzájárulás 
egy filerrel sem csökkent.

— Albrecht kir. herceg Sá 
torhelyen. Albrecht kir. herceg, 
aki több napon át Pécsett tartóz
kodóit, autóval f. hó Jl-én Sátor
helyre érkezett. A kir. herceg 
másnap mar ismét elutazott.

— Körjegyzőválasztás Maj- 
son. Majs es Nagynyárád képvi
selőtestülete a megüresedett kör
jegyzői allasra Pakusz Jenő ed
digi h. körjegyzőt választotta meg.

— Egyházmegyei hir. Virág 
Ferenc megyespüspök Hemrich 
Ferenc segedielkeszt Aparrol Pecs- 
v iradra helyezte at.

— A Mária kongregáció, ez 
évi első összejövetele folyó ho 
18 an, hétfőn lesz pontosan l/i ö 
órakor.

— 9 órai szent mise a püs- 
pÖÁtemplomban. Vasárnap, f. hó 
lZ-iől kezdödőieg a püspöktem- 
p.ómban ismét minden vasarnap 
9 órai szentmise lesz bemutatva.

— Hely éli szerző darabja a 
Kát. Legenyegyletben. Az ősz 
eiejen színre kerül dr. Kápolnai 
Zsigmond esperes-plebanos .Ami
kor a nap lelkei" cimü színda
rabja a Kát. Legényegyletten. A 
szerep kiosztás rövidesen meg 
fog történi s a szerző maga kí
vánja müvet rendezni, hogy az 
teljesen az ö elgondolása szerint 
taru.jon a nézőközönség elé.

— Tekeverseny a Kát. Le
gényegyletben. A Moaácsi Kát. 
Legenyegylet folyó hó 17-en, va
sarnap tekeversenyt rendez. Dijak: 
3 kacsa, 1 liba, 2 csibe. A ver
senyre minden érdeklődőit ezúton 
is tisztelettel meghív az elnökség.

— Helyreigazítás. Lapunk múlt 
számában irtunk a dunaszekcsői 
határban talált gyermek holttest
ről. Mint értesülünk a tettes neve 
helyesen tíabics Katalin s nem 
Bablics. A tévedést készséggel 
helyreigazítjuk.

is magukon vi
selik valódisá
guk jelét: az 
ismert Bayer- 
ke resztet.

jele van bevésve.

a
valódiság

ASPIRINawa

Meghűlés első 
jeleinél és fájdalmaknál 
ASPIRIN-TABLETJÁÍf
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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.

— Nem okoz már gondot4 
hogy férjhez menő leányának bú
torait kivel készíttesse, mert 
PATAKI lakasbererdező budapesti 
tanulmányait már befejezte. Kus 
suth Lajos u. 37.

— Tombola és táncestély a 
Kát. Legényegyletben. Olvasó
táborunk előtt bizonyara ismere
tes a Kát. Legényegylet vezetősé
gének ama törekvése, hogy az 
egyletet a még fennálló adósságá
tól mielőbb mentesítse s az a 
nagy erőfeszítés és meg nem al 
kuvó munkásság, amelyet eme 
cél elérése okából kifejt. Ebben a 
törekvésében azonban nem áll 
egyedül a vezetőség, átérezték a 
nemes feladatot a dolgozó asz- 
szonjok és a város urihölgyei is 
s nagy* számban végeztek aktív 
munkát a Kát. Legényegylet teher
mentesítése érdekeben rendezett
tombolajátek 
A siker láza

sikere érdekében, 
fütötte át a Kát.

Legényegylet Leány csoportjának 
tagjait is, kik ugyancsak nagy
részt vettek ki a nyereménytár
gyak készítésének munkájából, 
tüt, cérnát fogtak s dolgos kezük 
fáradhatatlanul öltözetett. Kellemes 
meglepetésként hatott a kisorso
landó tárgyak tömegének súlya 
alatt roskadó díszes állványzat 
nemzeti színű szalagokkal való 
díszítése, mely előtt mosolygó 
arcú leányok és asszonyok áru 
sitottak a jegyeket és adtak ki az 
értékes nyeremény tárgyakat a 
szerecsés nyerőknek .. A keskeny 
korlaton túl rég nem látott em- 
bértömeg szorongott s vett részt 
a tömbelajatekban úgy, hogy va
lamennyi jegy elkelt. Általában 
mindenki megelégedve tért haza, 
mert a kisorsolt tárgyak nagyon 
szép és értékes, sőt r.éha ízletes 
dolgok vo.tak. De a vezetőség 
más u on is gondoskodott a nagy
számú közönség szórakoztatásról. 
Így a kerthelyiségben Csikó és 
cigány bar.daja zenélt, de kacsa- 
vadaszat és tekeverseny rendezése 
is alkalmat adott a nevetésre és 
a versengésre.Este Csikó és egány 
bardaja részvételével tánc volt, 
melyen sokan jelentek meg. Tánc 
közben mosolygó arcú leányok 
levelezőlapokat árusítottak és ver
senyre keltek, hogy ki tud többet 
eladni. Két óra körül oszlott fel a 
tarsasag. A tombolajatek es tánc 
estely sikere lehelőve teszi ez 
egylet vezetősége reszere, hogy a 
meg fenr.ailó tartozásra mintegy 
30U.-P. törlesztést eszközöljön 
nnert is nem mulasztja el az el
nökség, hogy ezúton is ne mond
jon köszönetét mindazoknak, kik 
akar munkává', akaradcmarjaik
kal, vagy más utón leheióve tét 
tek, hogy a mai viszony nők kö 
zölt anyagilag is jól sikerült tóm 
boiajatek rendezését

Mohácsi kiállítók sikere a pécsi 
gyümölcskiáilitáson.

A siker igazolja külön mohácsi kiállítás szükségességét.
A pécsi jótékony nőegylet 

helyiségeiben vasárnap Vargái 
Imre államtitkár nyitotta meg a 
vármegyei gyümölcs-, bor és 
mézkiallitást. A kiállításon a vár
megye gazdái szemgyönyör
ködtető szépségű anyaggal vo 
nultak fel és ezzel ismét egy 
lépéssel előbbrevitték gyümöl
cseink hírnevének elterjedését.

A kiállításon résztvett mohá
csiak közül a következők kaptak 
dijakat: Éva László az Alsódu 
nántuli Mezőgazdasági Kamara 
oklevelét és Pázmány Zoltán dr. 
tiszteletdiját a rendezésért ezüst 
oklevelet kapott Papp Ist
vánná, bronzoklevelet Pavkovics 
Antal Pál és Varga Pál, elis 
merő oklevelet: Mudlicz Jó 
zsef, Orbán János és Viola 
Tasi János, Virág Ferenc megyés 
püspök tiszteletdiját a bíráló bi
zottság döntése szerint a mohá
csi kisgazdák között a legna 
gyobb hozzáértéssel és szakérte 
lemmel kezelt gyümö'csös tulaj
donosnak ítélte oda.

A bor kiállításon Lerch Ferenc 
és az Erzsébet szőlótelep ezüst 
oklevelet, bronzérmet Bernáth 
Samu dr. kaptak.

Örömmel közöljük a mohácsiak 
sikeres szereplését a kiállításon, 
ami kitűnő gyümölcsünk és ki 
váló minőségű borunk jó hirne- 
nevét fogja öregbíteni. Ismétel
ten feli kell azonban tennünk a 
kérdést : Miért nem rendeznek 
Mohácson is gyümölcskiállitást ?

— A város költségvetése és 
a helyi sajtó. Kedden kézbesí
tették ki a helyi lapoknak a va
ros koltsegvetesét, amelyet lapunk 
mai számában ismertetünk. Cso
dalatos azonban, hogy a köitseg- 

I vetést nagyobb vonásokban mar 
hetekkel e.óbb ismertette az egyik 
pécsi lap. A köllsegvetes eddig 
csak a bizottság ele került, amely- 

1 re tárgyalása azonban nem nyil
vános s igy arról csak az azon 
resztvettek tudhattak. Azt a sze- 
rtny kérést intézzük a varos ve
zetőségéhez, hogy vagy gondos
kodjon arról, hogy ilye kor a 
helyi sajtó is információkat kap 
jón, vagy pedig más lapok se 
jussanak hozzá a tárgyalás anya 
gahoz. Mi azt hisszük, hogy a 
varos költségvetése első sorban a 

I varos közönségét érd.kli s ezt a 
két helyi lap tájékoztatja.

— Angol orvos telepedett le 
Mohácson. Az elmúlt napokban 
egy igen érdekes autó tűnt fel 
a mohácsiaknak. Egy kisebb 
személykocsi után lakókocsi volt 
hozzákötve, amely kénye.mes la
kást biztosit utasainak. Az autó 
a Prakatur ház előtt dtfektet 
kapott s kijavításáig Vrda és 
Schwarcz cég udvarán kapott 
helyet. A javítás alatt az autó 
tulajdonosa Dr. E. W. K. Kirby 
(Dr. Eduard William, Kappel 
Kirby) angol orvos, felesége és 
három kis gyermekének annyira 
megtetszett Mohács, hogy elha
tározták, hogy itt maradnak Dr. 
Kirby londoni háztulajdonos, aki 
sokáig tengeri személyszállító

A helyi kiállításnak nagyon 
súlyos je'entősége lenne. Egy
részt maguk a mohácsiak is 
megtudnák, hogy milyen minő 
ségü gyümölcsünk van s meg 
tudnák azt is, hogy kb. mek 
kora az a mennyiség, amellyel 
érdemes foglalkozni és felhívni 
rá a kereskedelem figyelmét? 
A szilvaaszaló felállítása elhalasz 
fásánál pé'dául az okok között 
szerepelt az is, hogy nem lehet 
pontosan tudni, hogy Mohács 
szilvásai között mennyi a besz 
tercei, aszalásra alkalmas szíva, 
mert erről sem összeírás nincs, 
sem pedig a piacon nem lehet 
megállapítani a sokféle értékesi 
tési mód mellett.

A kiállítás összehozná és meg- 
mutaíná az anyagot, emiből fel 
lehet építeni a jobb értékesítés 
tervezetét.

A másik fontossága a kiállítás
nak az, hogy a kereskedelem 
figyelmét egyenesen Mohácsra 
irányítaná A pécsi siker inkább 
erkölcsi, mig a mohácsi anyagi 
lenne, mert a kiállításon meg 
jelenő kereskedők vásárolnának.

Nem vagyunk hajlandók ak 
ceptálni azt, hogy a mohácsi 
gazdákkal ne n lehet kiállítást 
rendezni. A pécsi kiállításon 
való megjelenés is igazolta, hogy 
lehet, de ennél nagyobb számot 
lehetne helyben elérni megfeie'ő 
propagandával, rábeszéléssel. Ter
mészetesen sem szabad elcsüg
gedni, hanem kitartással dolgozni 
a céig.

hajón szolgáit, mint orvos. Május 
hónap óta a világot járják érde
kes kocssukkal s Hollandiában, 
Németországban, Ausztriában 
voltak, majd rövid magyarországi 
tartózkodás után Jugoszlávia felé 
indultak, amikor a defekt és a 
szép mohácsi táj itt tartották. 
Mint értesülünk kibérelték néhai 
d.. Auber Tivadar házát egyelőre 
egy évre. Innen kirándulásokat 
terveznek Jugoszláviába, Olasz
országba és Törökországba

— Elkapkodják a jegyeket a 
szinpártoló műsoros estjére. Mo
hács város közönsége nagy ér 
deklődéssel varja a Mohácsi 
Szinpártoló szombat és vasárnapi 
műsoros estjét. Különösen a ze
nekar bemutatkozása felé fordul 
minden érdeklődés, amelynek 
bemutatkozása szenzációsnak 
ígérkezik. A zenekar uj szint hoz 
Mohács város életében s mos
tani előadással az eddig elhanya 
golt zenei életünk indul meg 
fejlődés felé. Kitűnőnek ígérke
zik az estély többi száma is s 
bizonyos, hogy ritka élvezetben 
lesz része a közönségnek. Mint 
értesülünk a szombati előadásra 
már alig van jegy, mind elővé
telben elkeli, de már szép szám
mal fogytak el a vasárnapi je
gyek is.

— Elloptak_a Tömöri labdáját. 
A vasárnapi előmerkőzés után, 
a Katoiikus Legényegylet Tömöri 
futbal csapatának futöail labdája 
igen furcsa körülmények közt 
eltűnt. A csendőrség megindí
totta a nyomozást.

— Felhívás a tanoncokhoz. 
Felhívom az összes leány iparos 
és kereskedő tanoncokat, hogy 
hétfőn fél 5 órakor, a fiú ta
noncokat pedig, hogy kedden 
fél 5 órakor az első tanításon 
jelenjenek meg a belv. el iskolá
ban, mert ellenkező esetben iga
zolatlan mulasztóknak tekintjük 
Igazgatóság.

— Öngyilkosság Dunasz9k- 
csön. Qyuricza Imre 52 éves

> dunaszekcsői földmives vasárnap 
este felakasztotta magát. Az ön
gyilkos dologtaian, munka kerülő 
volt aki az utóbbi időben ivásnak 
adta magát s végzetes tettét is 
ittas fejjel követte el.

— Uj kenyérgyár Pécsett. Az 
Országos Magyar Tejszövetkezeti 
Központ pécsi tejcsarnok a szep
tember 20-án megnyitja kenyér-

I gyártó üzemét. Az uj kenyérgyár 
legfelsőbb kapacitása napi hat-

i van métermázsa s már a meg-
1 nyitás Ilire annyiban befolyásoló 
I volt a pécsi kenyérárakra, hogy a 

sütők leszállítottak az eddigi ara
kat. Az uj kenyérgyár egy rend
kívül o csó, a nagytömegeknek 
szánt kenyértipust vet piacra meg
indulása után.

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

— A magyar szent korona és 
Mohács. Bolesny Antal orsovai 
plébános megírta, hogy a ma
gyar szent koronát miként ásták 
el 1849 ben és miként talá'ták 
meg 1853 évben. — 1889 ben 
kiadott művében olvassuk, hogy 
szeptember 11 én az Albrecht 
hadi gőzösre kísérték a koronát, 
mely azt 21 ágyulövéssel fogadta. 
A péterv radi vár 101 ágyulö- 
vésse! tisztelgett. Szerdán reggel 
szeptember 14-én Mohácsra ér
keztek A magyar koronát hozó 
gőzösöket minden állomásnál 
nagy néptömegek várták, kik a 
magyar szent korona iránt kegye
lettel viseltettek. Mohácsnál azon
ban igen előkelő közönség is 
várta a hadi gőzöst. Pécsről 
kanonokok, plébánosok, polgári 
és katonai hatóságok, továbbá 
a birtokos úri osztályok kíván
tak a magyar szent koronát látni, 
de Karger Titusz hadbirószáza- 
dos az Albrecht hadihajó és az 
azt kisérő Schlick gőzös parancs
noka azt megtagadta. Ez 84 év
vel ezelőtt történt.

— Talált tárgyak s elkob- 
| zott jószágok árverése. Folyó 

hó 20 án délelőtt 9 órakor a 
mohácsi rendőrkapitányságon 
(emelet 3 ajtó) talált, továbbá 
elkobzott és gazdátlan jószágok 
kerülnek árveresre. Fegyver és 
lőszerárverésen csakis fegyver és 
lőszervasarlasi engedéllyel ren
delkezők vehetnek részt.

— Anyakönyvi bejegyzések 
szerint 1933. évi szeptember hó 
7 tói 1933. szeptember hó 15-ig 
Születések; Varga Károly, Franki 
Jolán, Bognár Erzsébet, Back Er
zsébet Maria, G\uricza János, Fa
ragó István, Madlics Mária, Má
tyás Kiara Jolán. Házasságkötés'. 
Stank János és Horváth Katalin. 
Halálozások; Keisz János 25 
éves, Kovács András 74 éves, özv. 
Kiss Mihalyne 76 éves, Bognár 
Erzsébet 1 napos, Kleiwedier An
tal 71 éves, Verbánácz Ignáczné 
26 éves, Vikete Anna 5 hónapos.
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— A búzaárának letörése. 
Nemzeti Egység Pártja gazdasági 
főcsoportja gyűlést tartott, amelyen 
illetékes helyről olyan nyilatkozat 
hangzott el, hogy a kiharcolt ár
nak a spekuláció részéről való 
letörését a kormány tűrni nem 
fogja — A szegény kisgazdát, 
aki úgy hét pent,ő körül adta el 
a búzáját, érdekelné, hogj- ez-e 
az a kiharcolt ar ? Mert ha igen, 
ezert kar volt harcolni, ez magá
tól es a spekuláció jóvoltából hi
hetetlenül alacsony, amelyet az 
csszes körnjékbeli országok búza 
arai felülmúlnak. Vagy meg to
vábbi áresésről is lehetne szó ? 
Akkor meg közzéjük kellene 
vágni a tisztelt spekuiacicnak, mert 
szavakra ezek nem ’igen ijednek 
meg

SPORT.
Fécsi AC-MTE 5:1 (1:0)
Mohács. Bajnoki. Biró: Kjausz.

Az első bajnoki mérkőzésén ket
tős kudarc trte Mohács sportját: 
vereség és — ami lealazó — 8 
emberrel elit föl s csak a 22. p- 
ben egeszült ki az MTE A vere
ség megérdemelt, a PÁC tenjleg 
jobb volt, de nem ennyivel. Az 
első félidőben teljesen egyenrangúak 
az ellenfelek, szünet után az MTE- 
nél érezni lehet 22 perc hősies 
játékát, melynek természetes foly
tatása volt a fordulás utáni össze
roppanás. Hiányzott az MTE-ból 
az igjekezet, úgy játszották, mint 
ha ók vezetnének 5 góllal s köz
ben a PÁC csak rugdosta a dú
cokat. Hat ez nem futball, pedig 
a közönség ehes volt mohácsi 
győzelemre. Nehány ember ki
vételével az egesz társaság csapni 
valóan játszott. Elvette kedve, ü- 
két a csonka csapattal való kez
dés, a szerencsetlenül bekapott 
első gól, a többi jött magatói. A 
másik kudarc oka, hogy Balatoni 
es Mutschler nem jöhetett el 
leventéről, annak ellenere, hogy a 
vezetőség eikerte őket.

A mohácsiak közül mindössze 
heroin embert lehet megdicséri s 
Mózer, Baracz és Linka, ők a 
mérkőzés szenvedő alanyai nél
külük tálán még katasztrófálisab- 
ban alakult volna a végeredmény. 
A többi mintha nem is lett volna 
a pályán.

A PÁC sokat javult tavaly óta, 
de durvult is. Főerősségük Iván- 
csics a volt profihátvéd és Muszti 
különben nem mutattak valami 
különöset, csak 5 gólt rúgtak I 
Mutatóba ez is elég). Győzelmünk 
oka helyzeteiket és a mohácsi 
kapust jól használták ki.

Mihály indítja a labdát, ered
mény : taccs és folytatásként mo
hácsi szababrugás. A 3. p-ben 
Kovácsics beáll és Linka messzi
ről lő kapú fölé. Az MTE 9 em
berrel is jól tartja magát, támad 
is, viszont a pécsiek támadásait 
Mózer ragyogó formában teszi 
ártalmatlanná, eközben tűnnek ki 
hatalmas felszabaditó rúgásai. 
Váratlanul hat a pécsiek vezető- 
gólja a 10 p-ben: kavarodás az 
MTE kapuja előtt, a biró lest és 
hendszet néz el a PÁC-nak, s 
Mihály közelről Németvarga elöl 
hálóba talpal 1:0. As MTE né
mileg visszaesik. A 13 p-ben 
Mutschler, mig a 22 p-ben Bala
toni áll be, A támadások jobbára 
a mezőnyén folynak: Az ellenfe

lek egyenrangúak, nincs játék 
inkább küzdelem, a pécsiek 
hosszú (labdákkal operálnak. A 
félidő utolsó eseménye : MTE 
szabálytalanságért a PÁC rúg 
20 méterről eredménytelen sza
badrúgást.

Fordulás után a PÁC ér el 
komért, Balatoni rosszul fut ki, a 
labda a hálóba tart es Mózer 
csak kézzel tud menteni, 11-es I 
Bakán laposan belövi 2:0 (1. p) 
Válaszul MTE lefutások hoznak 
élénkséget és Varga a kapu tor 
kából is fölé tud lőni. Közben 
Dikter es Linka helyet cserei, ez 
sem huszr.al. A 22 , 24. és 26. 
p ben Muszti góljaival végleg 
megpecsételi az MTE sorsat. A 
közönség nagy szomorúan indul 
haza Az utolsó ut percben még- 
egyszer fellángol az MTE, Berta 
kapja a labdát, lefut vele, atve- 
rekszi magat a védőkön, élesen 
lő és a labda a kapufa mellett 
zurran a halóba 5: 1 (42. p). Még 
egy pécsi tamadas a válasz és 
mindennek vege.

•
Vasárnap az MTE Siklósra 

megy bajnoki mérkőzésre A ki
látások nem valami ragyogóak, 
Siklós er s csapat, amit az elért 
1 : 1-es NSE döntetlen is bizonyít. 
Az MTE nek Siklóson sok törlesz
teni valója van. Meg lehet pró
bálni. Egyébként sok változás 
lesz a csapatban.

A második forduló eredményei:
TSE vereség, 

meglepetés.
DPAC—TSE
PVSK —KSE 
PSC — BTC 
SSE — NSE

NSE döntlen a

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

A Németbólyi S C — Pécsi V.S.K. 
comb. 4:0 Biró. Makay.
Németbóly kezd, de a Pécsiek 

mindjárt támadnak és fölényben 
és vannak egészen a 20. percig, 
eredményt azonban elemi nem 
tudnak, mivel a németbólyi vé
delem kitünően dolgozik és egy- 
másutáp veri vissza a pécsiek ve
szélyes támadásait. A 30 percben 
Katona öngóljával vezetéshez ju
tatja a Nemetbólyiakat, akik a 
félidő végéig fölényben is marad
nak.

A második félidőben erős iram
ban kezdődik a játék. A német
bólyi csatársor ügyes és ésszerű 
összjáfékával nehéz munkát ad a 
pécsi védelemnek és a 15. 20. és 
35 percben Kászdorf révén ered
ményez. Most már a pécsiek meg
feszített erővel igyekszenek az 
eredményen szépíteni, de a nagy
szerű formában védó Kász egy
másután teszi ártalmatlanná a 
Pécsiek lövéseit. A németbólyi 
csapat minden tagja jól dolgozott. 
A pécsiek közül kivált Muskát, 
János és Katona. A mezőny leg
jobb embere Mául 11. volt.

Tömöri Pál F.C.—Németbólyi S.C.
Folyó hó 17-én vasárnap a 

Katolikus Legényegylet csapata a 
Németbólyi S.C-val játszik barát
ságos mérkőzést a városi sport
telepen. Belépődíj nem lesz és 
azért kérik a n. é. közönség szi
ves adományait. Kezdete fél öt 
órakor I

Felelői sxerkesstő : 
BÁN ANDRÁS.

Laptnlaldenei és kladé i 
FRIDRICH OSZKÁR.

ÉRTESÍTÉS!
A nagyérdemű közönség szi

ves tudomására adom, hogy 
Bakács u. 7. sz. alatt 

géplakatos műhelyt 
nyitottam.

Elvállalok mindennemű a szak
mába vágó uj munkát és javí
tást úgymint gazdasági gépek, 
kutak, vízvezeték stb. készí
tését és javítását úgy helyben 
itint a vidéken is szolid áron.

Kérem a mélyen tisztelt kö
zönség szives pártfogását.

Teljes tisztelettel

M0ZER Jakab
géplakatos.

1933 vh. 828. szám.

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

értelmében közhírré teszem, hogy 
a dr. Horváth Lajos ügyvéd 
által képviselt Első Mohácsi Gőz
malom végrehajtató javára 
végrehajtást szenvedő babarci 
lakos ellen 455 pengő 11 fillér 
tőke és járulékai erejéig a mo
hácsi kir. járásbíróság 1932. P. 
7866. számú végzésével el
rendelt kielégítési végrehajtás 
folytán végrehajtást szenvedők
nél 1933 évi május hó 29 én 
le, illetve felülfoglalt és a 
437 1933. számú foglalási jegy
zőkönyvben 1 — 10 tétel alatt 
összeirt 3580 pengőre becsült 
ingóságokra a mohácsi kir. járás
bíróság Pk. 4463 1933 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 szenvedő 
lakásán, üzletében Babarcon, 
leendő megtartására 1933. szep
tember hó 27. napjának délután 
1 óráját ti zöm ki, amikor a 
bírói ag lefoglalt bútor, kocsik, 
lovak, egy csép'őszekrény s 
egyéb ingóságokata legtöbbet ígé
rőnek 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 lOJ/o bá
natpénzt letesz.

Mohács, 1933. évi szeptember 
hó 6. napján. j

Kariyó Béla
kir. bir. végrehajtó, 

mint bírósági kiküldött.

Kényszerkölcsönt veszek
minden^tételt

Bán András
hiteliroda.

Vendéglősök 
figyelmébe!
Papírszalvéta, minden 
nagyságban és árban 
legolcsóbban kapható:

FRIDRICH OSZKÁR
könyvkereskedésében 

Mohács. Telefón 67.

A ferencrendi zárda

három gyóntatószék 
készítésére pályázatot hirdet. 
Készítendő három gyóntatószék 
és pedig ugyanoly méretben, 
kivitelben(egy)és másfél colos első
rendűfenyőfából), mint a milyen a 
belvárosi templom szentélyében 
levő háromfülkés gyóntatószék. 
Pályázhatik minden képesített 
asztalosmester. Pályázatban külön 
feltüntetendő, mennyiért vállalják 
a munkát, ha ők adják az anyagot 
és mennyiért, ha a zárda adja.

Pályázat határideje szep
tember hó 24.

Zárdafönökség.

Játékkártya
legelőnyösebb 

beszerzési 
forrása:

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedése

WOlOANKtW TO KIIÓ VETŐMAGOT TAKARÍT MEG

ARZOPÁC?-P0RZ0L TI II. ANTIN
PORPÁCOLÁSSAL 

ÜSZÖGMENTESSÉG TERMEST
©lESIÁlllTOTT ÁRON BE SZ EP T 1HETÓ 

Ehrenfeld Antal és ri*n

SzenthArotnsig asca i.
VIGYÁZZON A NEVDE MÁSSAL NEM HELYETTESÍTHETŐ 
C*AM EOEOEH &YAPILAG LtlAOT DOBOZBAN VAlOOll /
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Hirdetmény.
A mohácsi róm. kát. egyház

község képviselőtestülete köz
hírré teszi, hogy a 12. és 13. 
számú parcellákat újból te
metkezési hehűl fogja fel
használni. Ez okból felhív min
den egyházközségi tagot, akinek 
hozzátartozója ezen parcellákban 
nyugszik, hogy közeli hozzátar

tozóik síremlékeit

folyó évi október hó 15-éig 
vigye el. A határidő eltelte után 
a szabályrendelet 3. § a alapján 
arról a hitközség fog gondos
kodni. Egyben felkérünk min
denkit, aki ezen parcellában el
temetett hozzátartozója sirhe yét 
fennakarja tartani, ugyan azon zá
ros határidő alatt jelentkezzék 
Schmidt Károly egyházközségi 
világi elnöknél.

Mohács, 1933. évi szeptember 
hó 15-én.

A mohácsi róm kát 
egyházközség elnöksége.

2 szobás uccai lakas kiadó
Ránics Mátyás
Tompa Mihály u. 12.

Eladó
Brehm, Az állatok világa 10 

kötet kötve.
Cim a kiadóhivatalban.

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

I. Személyforgalom:
A Dunáni a) a hajózási évad tartama alatta

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

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

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

Különhajók bérelhetők!

II. Teherárúforgalom:
az egész Dunán és annak hajózható mellékfolyóin

Piaci árak>
Búza — — 7. — P
Rozs — — 4.50 P
Árpa — 5 50 P
Zab — — 5 — P
Tengeri mons. 6.— P
Bab — — 8.— P

3026-1933. sz.

Hirdetmény.
Udvar község kocsmáját 

1933 évi szeptember 24 én 
délután 2 órakor nyilvános szó
beli árverésen a legtöbbet ígérő
nek bérbeadja.

Kikiáltási ár 200 pengő.
Bánatpénz 50 pengő.
Részletes feltételek a kölkedi 

körjegyzőnél megtudhatók.
Udvar, 1933. évi szeptember 5. 

Elöljáróság.

— ■—L—UJ___ __JL
Egy fekete, férfi 

télikabát, 
©gy 

harmónium 
és egy kis 

cimbalom 
eladó.

Megtekinthető na
ponta 12—l-ig.

Cim a kiadóhivatalban.

a kultuszminisztérium által megállapított mérsékelt árakon

összes iskolák részére kaphatók

Fridrich Oszkár könyvnyomdája, Mohács

FRIDRICH OSZKÁR
könyv- és papirkereskedésében

Mohács, Horthy Miklós ut 36. szám




